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1. Bibliographical entries listed1
ADMIRANDA, SIVE DE MAGNITUDINE ROMANA
O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje, ks. Andrzej Wargocki napisał i
do druku podał. Przydane jest opisanie domku loretańskiego Naświętszej Panny Maryjej, Matki Bożej i Miasta Weneckiego przez tegoż autora (Kraków, Jan Szarffenberger,
1610). Translated by Andrzej Wargocki.
O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje, ks. Andrzej Wargocki napisał i
do druku podał. Przydane jest opisanie domku loretańskiego Naświętszej Panny Maryjej, Matki Bożej i Miasta Weneckiego przez tegoż autora (Kraków, Łukasz Kupisz, 1648).
Translated by Andrzej Wargocki.
DE CALUMNIA ORATIO
Dyskurs Lipsjuszów o Potwarzy, [w:] Polityka pańskie, to jest Nauka jako pan i każdy przełożony rządnie żyć i sprawować się ma. Nie tylko panom pożyteczna, ale i niepanom
ucieszna. W łacińskim języku do nas przyniesiona, na polski przez ks. Pawła Szczerbica,
proboszcza sędomierskiego, sekretarza Króla Je[go] M[o]ści przełożona, teraz wtóry raz
znowu wydrukowana, przydawszy z tegoż Lipsjusza Dyskurs o Potwarzy (Kraków, Andrzej Piotrkowczyk, 1608). Translated by Paweł Szczerbic.
1
For an extensive monograph devoted to Polish translations of works by Justus Lipsius, see: J. DąbkowskaKujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski [Justus Lipsius and Early Translations of His Works
into Polish], Lublin 2010; it provides detailed information on the circumstances in which the translations, paratexts
or liminary materials were produced, and a complete bibliography of the subject. The author has not discussed
in the volume Andrzej Kryszpin’s text Stateczność umysłu.… Recently Paulina Buchwald-Pelcowa recognized it as
a version of De Constantia and denied hitherto existing belief that it is an original work by Kryszpin, as accepted
until now.
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Justus Lipsius, Joost Lips vel Josse Lips (1547-1606)

17 century. Royal Library, Netherlands
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DE CONSTANTIA
O stałości księgi dwoje, barzo rozkoszne i pożyteczne. Teraz świeżo z łacińskiego na
rzecz polską przełożone i annotacyjami krótkimi objaśnione przez Janusza Piotrowicza
(Wilno, Jan Karcan, 1600). Translated by Janusz Piotrowicz.
O stałości ksiąg dwoje, barzo rozkoszne i użyteczne. Teraz świeżo z łacińskiego na rzecz
polską przełożone i annotacyjami krótkiemi objaśnione przez Janusza Piotrowicza (Kraków, Łukasz Kupisz, 1649). Translated by Janusz Piotrowicz.
Stateczność umysłu albo Nauka polityczna o statecznej cierpliwości podczas złych czasów,
napisana przez Jędrzeja Kryszpina wojewodę witebskiego (Warszawa, drukarnia J.K.
Mci i Rzeczypospolitej, Kolegium Societatis Iesu, 1769). Translated by Andrzej Kazimierz
Kryszpin-Kirszensztein.
O stałości ksiąg dwoje, przełożył na polskie Janusz Piotrowicz 1599 r. Przedrukowane w Wilnie (Wilno, drukarnia J. K. Mci i Rzptey Akad. Societ. Jesu, 1770). Translated by
Janusz Piotrowicz.
Rozumna rada w nachylonej ojczyźnie do upadku rozumnemu obywatelowi ku ratowaniu
się podana, to jest Justa Lipsjusza Księgi dwie o męstwie i stałości umysłu, w roku 1599, gdy niegdyś Belgijum całe powszechna nieszczęśliwość niszczyła, w łacińskim języku wydane, a
teraz powtórnie, pomimo ciemne owegoż wieku tłumaczenie, jaśniej i czyściej na polski
język przez księdza Ignacego Omiecińskiego, proboszcza wielednickiego 1783 przeniesione (Berdyczów, drukarnia Fortecy Najświętszej Maryi Panny, 1783). Translated by Ignacy
Omieciński.
Myśli i zdania z pism Justa Lipsjusza wyjęte, M[ichał] H[ieronim] J[uszyński] (Kraków, kosztem i drukiem Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoli J. K. Mci., 1789). Translated by Michał Hieronim Juszyński.
DE MILITIA ROMANA
Flawiusza Wegecyjusza Renata, męża zacnego, O sprawie rycerskiej nauka, z przydatkiem
do tejże materyi pisma z innych najprzedniejszych autorów, tłumaczona przez Franciszka Paprockiego…, t. 1: O sprawie rycerskiej lądowej i wodnej w powszechności (Łowicz, drukarnia
J[aśnie] O[świeconego] Xcia JMci Prymasa, 1776). Translated by Franciszek Paprocki.
EPISTOLAE
Myśli i zdania z pism Justa Lipsjusza wyjęte, M[ichał] H[ieronim] J[uszyński] (Kraków, kosztem i drukiem Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoli J. K. Mci., 1789). Translated by Michał Hieronim Juszyński.
MONITA ET EXEMPLA POLITICA
Myśli i zdania z pism Justa Lipsjusza wyjęte, M[ichał] H[ieronim] J[uszyński] (Kraków, kosztem i drukiem Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoli J. K. Mci., 1789). Translated by Michał Hieronim Juszyński.
Uwagi i przykłady polityczne o cnotach i ułomnościach wielkich ludzi, z łacińskiego na
ojczysty język przetłumaczone i na dwie części podzielone (Berdyczów, drukarnia J. K.
Mci i Rzplitej, 1790). Translated by Wojciech Baczyński.
Justa Lipsyjusza Napomienia i przykłady polityczne i moralne w dwóch księgach przetłumaczone w roku pańskim 1795. Manuscript Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
archival unit of Branicki Library in Sucha nr 272/341. Translator unknown.
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POLITICORUM, SIVE CIVILIS DOCTRINAE
Polityka pańskie, to jest Nauka jako pan i każdy przełożony rządnie żyć i sprawować się
ma, nie tylko panom pożyteczna, ale i niepanom ucieszna, niedawno w łacińskim języku do
nas przyniesiona, teraz na polski świeżo i pilnie przełożona przez Pawła Szczerbica,
Króla Je[go] M.[ości] sekretarza (Kraków, drukarnia Łazarzowa, 1595). Translated by
Paweł Szczerbic.
Polityka pańskie, to jest Nauka jako pan i każdy przełożony rządnie żyć i sprawować się
ma. Nie tylko panom pożyteczna, ale i niepanom ucieszna. W łacińskim języku do nas przyniesiona, na polski przez ks. Pawła Szczerbica, proboszcza sędomierskiego, sekretarza
Króla Je[go] M[o]ści przełożona, teraz wtóry raz znowu wydrukowana, przydawszy z
tegoż Lipsjusza Dyskurs o Potwarzy (Kraków, Andrzej Piotrkowczyk, 1608). Translated
by Paweł Szczerbic.
Myśli i zdania z pism Justa Lipsjusza wyjęte, M[ichał] H[ieronim] J[uszyński] (Kraków, kosztem i drukiem Ignacego Grebla Typografa i Bibliopoli J. K. Mci., 1789). Translated by Michał Hieronim Juszyński.
2. Commentary on the translations
ADMIRANDA, SIVE DE MAGNITUDINE ROMANA
Andrzej Wargocki (1557/1559 – after 1620), Catholic polemicist, Greek, Hebrew
and Oriental scholar, translator of ancient Latin historical works, member of the Jesuit
Order (1577-1591), wrote a work entitled On Pagan and Christian Rome whose content
and dual structure indicate that it was based on Admiranda et Vere admiranda, sive De
magnitudine et Urbis et Ecclesiae Romanae (1600), comprising Admiranda by Lipsius and
Vere admiranda, seu De magnitudine Romanae Ecclesiae libri duo (1st ed. 1599) by the English Catholic polemicist Thomas Stapleton. Wargocki translated a few chapters from
Lipsius’ work in their entirety (but without keeping the dialogue form) and presented
their content in multiple places of his book’s first part, combining the practice of literal
translation of selected excerpts with a method involving transformation and contamination with other modern texts.
Contrary to Lipsius’ intentions, the translator abandoned historical criteria in
his image of the Eternal City in favour of moral and religious ones. His work is a rhetorical agon between pagan and Christian Rome.
For reasons unknown, the translator indicates not Admiranda as his source but
another text by Lipsius: Antiquarum lectionum commentarius, tributus in libros quinque...
(1575).
DE CALUMNIA ORATIO
Paweł Szczerbic (1552-1609), lawyer educated at the Cracow Academy and in
Italy, burgher ennobled by King Stefan Báthory, Lviv assignee and lawyer, operated a
printing house in Lviv where he published his own texts on law. Appointed assessor of
the royal courts in 1582, then secretary to King Sigismund III Vasa, Sandomierz parish
priest from 1603.
Szczerbic’s translation of De Calumnia oratio was published as an addition to the
second, amended and corrected edition of Lipsius’ Politicorum... in the same author’s
translation. It is probably no coincidence that the translation of De Calumnia was printed
when the conflict between King Sigismund III Vasa and the gentry (the Zebrzydowski
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Rebellion, 1606-1609) took place, a conflict that was conducive to the spreading of lies,
envy, and backbiting.
Szczerbic’s preface to the work is very similar in character and content to the
original introduction by Jan Woverius, but is not a translation thereof, distinctly shifting
the emphasis from praise for Lipsius’ literary achievements to praise of his character.
Added to the translation is a wood engraving of unknown origin portraying the
allegorical “court” of Calumny. This depiction is based on a description of a painting
by Apelles included in Lucian’s dialogue (in a Latin translation entitled Calumniae non
temere credendum). A caption under the engraving describes what is in the picture.
The translation is complete, faithful in terms of substance, but does not reproduce the rhetorical fabric of the original, often transforming the elevated style of declamatio into the persuasive tone of tractatio. The translator replaced terms and notions that
were alien in Poland’s cultural and geographic circumstances with their Polish equivalents, similarly “neutralizing” or completely omitting mythological notions. He often
removed “extra” expressions similar in meaning to others, and source references too;
left out apostrophes, exclamations, rhetorical questions, the subiectio figure of speech,
metaphors, sarcasm, etc.; was less sensitive to the poetics of succinctness and sayings
with a poetic origin, preferring calm, lengthy indicative forms. His aim was pragmatism
and clarity of message. However, he kept almost all the imagines. Despite the impoverished rhetoric, the translation is artistically sound.
DE CONSTANTIA
Janusz Piotrowicz (16th/17th century), Livonian, tutor in gentry homes of different confessions in the Polish-Lithuanian Commonwealth. No work of his is known
apart from the translation of De constantia, its consecutive editions being unamended
and uncorrected.
The complete, careful, and faithful translation testifies to Piotrowicz’s extraordinary concentration on the work’s elocutionary fabric and his sensitivity to the individualized features of Lipsius’ prose. He skilfully imitates the language of the original,
its turns of phrase, style, finding Polish equivalents for Latin and Greek expressions,
building images compatible with the model of the original. He masks traces of mythology throughout the text, but adds philological explanations after each chapter.
Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztein (d. 1704), owner of Raudań (Red
Court) near Wielona (Samogitia), Starost of the counties of Szereszów and Puńsk, member of the Sejm, until 1698 notarius campestris of the Grand Duchy of Lithuania, from 1695
Voievode of Witebsk voievodeship. Member of the Court faction created in Lithuania by
the family of King Jan III Sobieski to counteract the might of the Sapiehas. He gained a
reputation of a good soldier and orator.
The work entitled Constancy of the Mind or Political Instruction in Stately Patience
during Times of Adversity was left by Kryszpin in a manuscript form, without an indication of his name on the title page and without any suggestion that the text was a
paraphrase or translation of a foreign author. In the preface dated in 1698 (with many
ideas borrowed from the introduction to De constantia addressed by Lipsius ad lectorem),
Kryszpin seems to consequently suggest that the work – presenting an abundant erudite material sought for with great effort and diligence in numerous ancient texts – was
entirely original. The author claims (modelling himself on Lipsius) that his text was
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composed with a purpose of seeking counsel in writings of wise pagans and of providing comfort in adverse circumstances (as it was mentioned, he suffered many injustices,
particularly from the Sapiehas). He emphasizes his focus on ancient authors, as if willing the reader not to look for the work’s model in contemporary literature. He stresses
the sobriety of his style, asking the reader to appreciate „the naked truth without adornments”. In fact, Kryszpin abandons the imagery and metaphors of the original, the play
on sounds and meaning, omits the garden themes and ignores mythological references.
His sentences are usually simple and bring a straightforward message.
The 18th c. print begins with a dedicatory letter of the publisher, Franciszek
Bohomolec, addressed to the financial sponsor of the edition, Gedeon Jeleński, and with
a preface signed by the same publisher, unaware that the text is a translation from Lipsius. These are followed by the preface of Kryszpin to the reader.
Constancy of the Mind..., like its Latin prototype, is divided in two significantly
shortened parts: book 1 is composed of 13 chapters (corresponding to 22 in the original),
book 2 counts 15 chapters (compared to 27 in the original). Kryszpin’s attitude to his
model is careless: the Polish author uses Lipsius’ dialogue and erudition, the premise
and thoughts of the philosophy and ideology of De constantia as a fabric of his own
work. The Witebsk voievode polonizes the fictional tissue of the text, displaying the
realities of the Commonwealth of the gentry, he introduces a narrator who sketches the
initial situation and then constructs a dialogue between a Nobleman and a Friend, without indicating any hierarchical dependence between them, i.e. the Nobleman does not
represent a student, who would listen to the counsel of a – supposingly wiser-master.
Andrzej Kryszpin presents the main ideas and ideological premises, which are
relatively close to the original, he tightens the elements of content, argumentation, imagery and erudition, but does not exactly follow the line of reasoning in De constantia. The
Polish author blends motives, examples and images of comparison, which are present in
Lipsius’ text, and is rather careless about quotations (he omits many of them, especially
the Greek ones). While distinguishing quotations with italics, he often shortens them,
transforms and does not inform about sources. In a bizarre twist, he quotes Lipsius himself using italics, like he does with other Latin authors, occasionally modifying grammatical structure in order to better fit them into the frame of Polish text. Paradoxically,
these are the closest renditions of the model; each quotation in Latin is followed by an
accurate translation in the vernacular. The remaining quotes resemble summaries, discussions, and contaminations rather than translations.
While we recognize the author’s effort (which is so visible in the opening part
of the dialogue) to adjust the text to culture and tradition of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and though it would be anachronic to apply a modern concept of plagiarism to 18th c. literary practices, Kryszpin’s obvious intention to hide the close affinity
between the Polish text and its foreign source, as well as the techniques used to create
a false impression of originality, bring the Polish text close to what we would now consider a plagiarism2.
Ignacy Omieciński (1717–1783), parish priest in Veledniki, Volhynia, produced
a completely new translation of De constantia, faultlessly imparting the work’s mean2
On this subject see at length: J. Dąbkowska-Kujko, Nieznany siedemnastowieczny polski przekład De constantia Justusa Lipsjusza. Rekonesans, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 1, s. 9-17.
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ing but not imitating the syntax, leaving out metaphors and epithets, not reproducing
ambiguities, tones and sounds, puns, or sentence melody. He saw artistry of translation
in lucidity, clarity, correctness, faithfulness, and perfect sentence structure leaving no
doubts regarding interpretation.
Michał Hieronim Juszyński (1760–1830), doctor of philosophy educated at Jagiellonian University, poet and bibliophile, teacher and preacher, author of the Dictionary
of Polish Poets (1820), published Polish translations of excerpts from Lipsius, including
Politicorum..., De Calumnia..., Monita et exempla... as well as many quotes from De constantia.
Following the model of early-modern compendia of knowledge and loci communes collections, Juszyński arranged the quotes from Lipsius by topic, listing the entries in alphabetical order. The volume suggests Juszyński’s intention was to moralize.
The excerpt translations focus on presenting the content and include no source references.
DE MILITIA ROMANA
Franciszek Paprocki (1723–1790), Jesuit, Livonian cathedral dean, Łowicz canon,
writer, historian, publisher of historical and geographical compendia, newspapers and
calendars, translated Epitoma rei militaris by Renatus Flavius Vegetius, embellishing its
first volume with extensive excerpts from Lipsius’ De militia Romana and texts by other
modern authors. This is not a translation in a philological sense, but a paraphrase without any accurate source references.
EPISTOLAE
The translation of 12 letters from Lipsius to Poles (in turn: Cent. misc. V, 23, 24, 22,
1; IV, 96, 97; V, 58, 63, 84, 57, 85; Cent. Germ. 45) that Juszyński included in the aforementioned work Myśli i zdania... is accurate, lucidly presenting the letters’ content3.
MONITA ET EXEMPLA POLITICA
Nothing is known about Wojciech Baczyński.
The translation of Monita, which preserves the original division into two books, is
missing 10 chapters: in book one – 1. In sermonem et rem ingressio, atque obiter utilitas exemplorum, 3. De superstitione, 6. De conscientia; in book two – 6. De principum inclinatione, 8.
De exemplis principum, 9. De iustitia, quam princeps erga subditos servet, 10. De legibus, 11.
De iustitia divina, 16. De maiestate, 17. De castitate. The translation thus loses the connection Lipsius intended Monita to have with his earlier Politica, disrupting the ideological
programme and disturbing the work’s composition. The other chapters are significantly
shortened. The translator consistently leaves out religious and moral content, probably
the effect of the Enlightenment’s secularisation programme. The translation method is
based on a narrowly defined pragmatism accenting the journalistic tone and keeping
the original’s basic thought. Baczyński does not imitate the aesthetic aspects of Lipsius’
prose.
3
The translation of this letters was printed with introduction and notes in critical edition: Listy Justusa
Lipsjusza do Polaków (1789), ed. J. Dąbkowska-Kujko, in: „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny”. Prace edytorskie
dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, ed. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 293-312.

16

Justyna Dąbkowska-Kujko

The anonymous translation of Monita, preserved only in manuscript, is preceded
by a translation of the approbation of Guilielmus Fabricius Noviomagus found at the
end of the original. The translation includes all the parts of the original, in the same
order. Minor deletions and (few) summaries and paraphrases have little impact on the
work’s ideological value. The Polish translator shows special appreciation for the anecdotal segments of Monita – he does not leave out or shorten the exempla, preserving
their cohesive composition and persuasive dynamics.
The translator’s stylistic skills and lexical background are pretty poor. He does
not reproduce the rhetorical or aesthetic qualities of Lipsius’ prose.
POLITICORUM, SIVE CIVILIS DOCTRINAE
Both editions of Paweł Szczerbic’s translation of Politicorum... show that he worked with the original text from before 1596, i.e. the uncensored version. In the second
edition the translator corrected some earlier mistakes, made stylistic changes, and modernized the language.
The translation encompasses all six books, omitting texts published together with
Politicorum..., i.e. Monita quaedam, sive cautiones and Ad libros Politicorum notae…
. The translator shows diligence and an excellent understanding of the original, being
particularly sensitive to the poetics of succinctness, paradox, and ambiguity. Preserving
the structure and ideological content, he leaves out some exempla and quotes. Quotes
are translated in significantly shortened form, without being graphically distinguished,
lending the text the look of a continuous disquisition proper not for a cento but rather
for a treatise. The marginal notes have been omitted too. The translation is skilful and
sound, while the new quality of the piece in terms of content and aesthetics intelligently
reproduces the main ideas from Lipsius’ work.
BIBLIOGRAFIA:

J. Dąbkowska-Kujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010.
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Streszczenie
Justyna Dąbkowska-Kujko
Polskie przekłady dzieł Justusa Lipsjusza w XVI-XVIII wieku
Artykuł prezentuje wszystkie, jakie dotychczas udało się zidentyfikować, przekłady i
parafrazy dzieł Justusa Lipsjusza, dokonane w Polsce do końca XVIII wieku. Są pośród
nich zarówno fragmenty, jak i całe pisma niderlandzkiego myśliciela tłumaczone na
język polski. Zwięzłą charakterystykę poszczególnych prac translatorskich poprzedza
alfabetycznie ułożona lista dzieł, które wzięli na warsztat polscy „lipsjaniści”. Siedem
najgłówniejszych prac humanisty z Overijse: Admiranda, sive De magnitudine Romana
libri quattuor, De calumnia oratio, De constantia libri duo, De militia Romana libri quinque,
Epistolae, Monita et exempla politica libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant oraz
Politicorum, sive Civilis doctrinae libri sex, qui ad principatum maxime spectant zogniskowało
zainteresowanie ośmiu (i to wcale ani nie najbardziej znanych, nieobecnych więc i
w syntezach historycznoliterackich, ani nie najbardziej utalentowanych) naszych
literatów: księdza Pawła Szczerbica (1552–1609), nauczyciela Janusza Piotrowicza
(XVI/XVII w.), dymisjonowanego jezuity Andrzeja Wargockiego (ur. 1557/1559),
jezuity Ignacego Omiecińskiego (1717–1783), jezuity Franciszka Paprockiego (1723–
1790), księdza Michała Hieronima Juszyńskiego (1760–1830), Wojciecha Baczyńskiego
oraz bliżej nieznanego osiemnastowiecznego tłumacza dzieła Monita et exempla politica.
Omówienie cech przekładów, parafraz, kontaminacji, będące w istocie streszczeniem
monografii im poświęconej (Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Wyd.
KUL: Lublin 2010), ma na celu nie tylko proste podsumowanie i przypomnienie ustaleń
sprzed lat, ale może nade wszystko ponowne zwrócenie uwagi na „długie trwanie”
lipsjańskiego paradygmatu humanistycznego, wpływ owych dokonań translatorskich
na rozwój języka polskiej prozy polityczno-filozoficznej oraz pokazanie w zwięzłym
ujęciu, jak praca nad przekładem (czasem dwukrotnie podejmowana przez różnych
tłumaczy w odniesieniu do jednego utworu) warunkowana jest przez przemiany
ideowe i estetyczne, dające się zauważyć na przestrzeni przeszło dwu stuleci, oraz
rzeźbiona z jednej strony przez wartości środowiskowe (jezuici), z drugiej – przez racje
pragmatyzmu społecznego. Warto zarazem podkreślić, iż zaprezentowane omówienie
uwzględnia pracę nie zidentyfikowaną wówczas, gdy powstawała monografia
przekładów Justusa Lipsjusza. Odkrycie – najwyraźniej celowo maskowanego przez
autora – tłumaczenia, dokonane przez prof. Paulinę Buchwald-Pelcową, ujawniło
bowiem trzecią w Rzeczypospolitej próbę zmierzenia się z dialogiem De constantia
niderlandzkiego kodyfikatora neostoicyzmu na Starym Kontynencie. Z żadnej wszakże
wzmianki nie wynika jakoby – publikowana rok przed trzecią już edycją tłumaczenia
Janusza Piotrowicza z 1599 roku, jaka ukaże się u wileńskich jezuitów (1770), i 14 lat
przed drugim przekładem dzieła na język polski, dokonanym przez jeziutę Ignacego
Omiecińskiego (1783) – Stateczność umysłu albo Nauka polityczna o statecznej
cierpliwości podczas złych czasów (Warszawa, drukarnia J.K. Mci i Rzeczypospolitej,
Kolegium Societatis Iesu, 1769), podpisana przez wojewodę witebskiego Andrzeja
Kazimierza Kryszpina-Kirszenszteina, była rezultatem przekładu jednego z najszerzej
znanych w dawnej Europie dzieła Lipsjusza. Autor najpewniej przywłaszczył sobie
pracę i chciał uchodzić za jej twórcę. Oto jeszcze jeden przyczynek do XVIII-wiecznych
technik translatorskich i zarazem (niestety) do dziejów plagiatorstwa w dawnej
Rzeczypospolitej.
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Аннотация
Юстина Домбровска-Куйко
Польские переводы работ Юуста Липсия в XVI-XVIII вв.
Стаья представляет все переводы и парафразы, сделаные в Речи Посполитой до
конца XVIII века, работ Юста Липсия (лат. Justus Lipsius, нидерл. Joost Lips; 15471606), нидерландского гуманиста, известного своими теориями относительно политики и нравственности. Краткую характеристику следующих трансляторских
работ предшествует список работ Юста Липсия. Обсуждение особенности переводов, парафраз и контаминаций имеет целю не только простое подведение и напоминание результатов исследований из прошлого, но прежде всего обращение
внимания на longue durée (фр. долгое существование) гуманитарной парадигмы
Липсия, влияние этих работ на развитие польского языка, политической и философской прозы а также указание в краткой форме, как работа над переводом обусловлена идейными и эстетическими переменами, которые илеми место на протяжении более чем двух столетий. Такие переводы были формированы с одной
стороны качествами среды (Иезуиты), а с другой – общественной парадигмой.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM XIII 2016

Daniel Sawicki
(Biała Podlaska)

Staroruski neumatyczny Irmologion Ławrowski z XVI wieku
- niezbadany zabytek wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa
muzycznego na południowo-zachodniej Rusi
Słowa kluczowe: Ruś, nuty, Irmologion, simiografia
Keywords: Ruthenia, notes, Irmologion, simiography

Staroruski jednogłosowy śpiew cerkiewny1 (tzw. znamiennyj raspiew)2, obok architektury, ikonografii i literatury, zajmował istotne miejsce w życiu duchowym „Starej Rusi”. Nic dziwnego, że także współcześnie cieszy się wielkim zainteresowaniem
uczonych, w szczególności teologów, muzykologów, historyków sztuki, i coraz częściej
także etnografów. Należy jednak ubolewać nad tym, iż ów drogocenny skarb, jakim
dla chrześcijaństwa wschodniego jest znamiennyj raspiew, dotychczas nie doczekał się w
Polsce należytego opracowania.

1
Termin w sposób szczegółowy wyjaśnia J. Gołos: Cerkiewny śpiew, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin
1983, t. III, kol. 1985, s. 19-21, por. W. Wołosiuk, Cerkiewny śpiew, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, T. 2, Warszawa
2001, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, s. 396-398.
2
Znamienny śpiew (cs. znamiennyj raspiew) - wschodniosłowiański śpiew liturgiczny, oparty na bizantyjskiej zasadzie ośmiu skal modalnych (cs. osmogłasija), którego melodie zapisywane są za pomocą znaków
notacji neumatycznej – znamion in. kriuków. Termin raspiew (in. rospiew) oznacza nic innego, jak system melodii
określonego typu, władający własnym oryginalnym systemem formuł melodycznych (cs. popiewek) oraz formuł
melizmatycznych (cs. lica i fity). Odpowiedni dobór popiewek, jak również rozpiętość linii melodycznych określa
typ raspiewa. Każdy raspiew, posiada właściwe sobie normy estetyczne oraz zasady łączenia elementu muzycznego z tekstem liturgicznym. Określeniem pochodnym jest rozśpiewywać (cs. raspiewywat’), który oznacza nic
innego, jak opatrywanie tesktu liturgicznego znakami notacji neumatycznej. Niemal równolegle w cerkiewnej
terminologii muzycznej funkcjonuje termin napiew, który oznacza tę, bądź inną grupę melodii składowych
danego raspiewa. Niekiedy w skład jednej z ośmiu skal modalnych danego raspiewa, może wchodzić po kilka
napiewow. Zob.: И. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, T. I., Moskwa 2004, s. 122, 205;
М. Бражников, Русская певческая палеография, Sankt Petersburg 2002, s. 185, por. И. Вознесенский, О церковном пении Православной Греко-Российской Церкви. Большой ималый знаменный роспев, Ryga 1890, s. 95-97.
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Materialnym świadectwem bogactwa staroruskich melodii cerkiewnych są tysiące rękopisów pisanych notacją neumatyczną (tzw. kriukami) oraz kijowską notacją kwadratową (tzw. kijewskoje znamia). Niemal 90% wszystkich staroruskich rękopisów muzycznych znajduje się w zbiorach rosyjskich, białoruskich i ukraińskich. Tym bardziej,
wielką wartość naukową przedstawiają wschodniosłowiańskie rękopisy muzyczne
znajdujące się we władaniu bibliotek, ośrodków naukowych oraz instytucji kościelnych
w Polsce. Większość z nich po dziś dzień nie doczekała się jakiegokolwiek opracowania. Mam nadzieję, że poruszona w niniejszej pracy problematyka, choć w niewielkim
stopniu przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat wzajemnego przenikania się
wpływów wschodnio i zachodnioruskich w śpiewie cerkiewnym praktykowanym na
ziemiach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.
a) Stan zachowania staroruskich śpiewników cerkiewnych
w zbiorach bibliotek polskich
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ukazało się w Polsce szereg publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat śpiewu cerkiewnego. Większość z
nich, mimo upływu lat, nie straciła na aktualności. Na uwagę zasługują artykuły autorstwa ks. Henryka Nowackiego, publikowane w latach 30-tych na łamach czasopisma
„Hosanna”3. Dużą wartość naukową, przedstawiają także publikacje prof. Jerzego Gołosa4 oraz prof. Włodzimierza Wołosiuka5. Współcześnie, zabytki wschodniosłowiańskiego piśmiennictwa muzycznego znajdujące się w zbiorach polskich są przedmiotem
badań prowadzonych przez uczonych zagranicznych, w szczególności rosyjskich i
ukraińskich. W pierwszej kolejności należy przytoczyć prace prof. Anatolija Konotopa dot. dziejów Irmologionu Supraskiego napisanego w latach 1598-1601 przez śpiewaka Bohdana Onisimowicza6. Nieocenione, z punktu widzenia omawianej przeze mnie
problematyki, okazały się opracowania naukowe autorstwa prof. Jurija Jasinowskiego
ze Lwowa. Otóż to właśnie prof. Jasinowski jako pierwszy opracował katalog monodycznych nutowych śpiewników cerkiewnych, tzw. Irmologionów7. Katalog uwzględnia zabytki znajdujące się w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii
a także Polski. Autor dołożył wielkich starań w opisaniu zabytków znajdujących się w

3
H. Nowacki, Dzieje neumatycznego śpiewu w Rosji, „Hosanna”, Warszawa 1930/3 ; Śpiew liturgiczny w
pierwszych wiekach chrześcijaństwa na Rusi, tamże, 1930/3, s. 39.
4
J. Gołos, Nowo znaleziony rękopis Biblioteki Jagiellońskiej jako źródło do historii kontaktów polsko-ruskich, [w:]
Miscellanea muzyczne polsko-rosyjskie, Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne : dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej, red. Z. Lissa, Kraków 1967.
5
W. Wołosiuk, Śpiew liturgiczny Kościoła prawosławnego w Polsce: teologiczna i muzyczna interpretacja jego
wybranych elementów, Warszawa 1996, (rozprawa doktorska w ChAT); Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki
cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005.
6
А. Конотоп, Древнейший памятник украинского нотолинейного письма – Супрасльский ирмологион
1598-1601, „ПКНО”, Moskwa 1975, s. 285-293.
7
Irmologion – cs. księga liturgiczna zawierająca w sobie irmosy tj. pieśni z Oktoicha, śpiewane m.in. podczas jutrzni. Całość materiału podzielona jest na 8 skal modalnych (cs. głasow). Księga zajmuje ważne miejsce
w liturgii staroobrzędowców. Е. Григорьев, Пособие по изучению церковного пения и чтения, Ryga 2001, s. 311,
por. Г. Алексеева, Византино-русская певческая палеография, Sankt Petersburg 2007, s. 323. Z biegiem czasu
do Irmologionu zaczęto dodawać inne śpiewy nabożeństw Całonocnego Czuwania oraz Świętej Liturgii, czego
przykładem jest tzw. Irmologion Supraski. Zob.: W. Wołosiuk, Irmologion Supraski, „Rocznik Teologiczny”, rok.
XLVI, Warszawa 2004/2.
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bibliotekach: Warszawy, Krakowa, Lublina, Przemyśla i Sanoka8. Mimo wielu zalet katalog prof. Jasinowskiego nie uwzględnia rękopisów muzycznych pisanych staroruską
notacją kriukową oraz wymaga co pewien czas uaktualniania, co autor niestrudzenie
czyni9.
Równie ważnym źródłem do badań nad stanem zachowania kriukowych rękopisów w Polsce są opracowania ogólne dotyczące piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego w Polsce oraz częściowo opublikowane inwentarze zbiorów bibliotek polskich.
Na uwagę zasługuje Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu,
opracowany przez Andrzeja Kaszleja10. Stan zachowania rękopisów cerkiewnosłowiańskich w Polsce doczekał się szerszego opracowania, którego dokonali profesorowie
Aleksander Naumow oraz Andrzej Kaszlej11. Mimo tak obszernego opracowania nie jest
znana dokładna liczba rękopisów muzycznych pisanych staroruską notacją kriukową
znajdujących się w zbiorach polskich. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie poszukiwań badawczych pozwalają stwierdzić, iż najliczniejszą grupę kriukowych śpiewników cerkiewnych stanowi spuścizna po mieszkających w Polsce staroobrzędowcach12.
Niemal 98% wszystkich kriukowych rękopisów muzycznych, do których udało mi się
dotrzeć to: Irmologiony, zbiory śpiewów świątecznych (Prazdniki, i Trezwony)13, Oktoichy14 oraz kilka zbiorów śpiewów codziennego użytku (Obichod). Rzadziej występują
podręczniki do nauki śpiewu cerkiewnego (Azbuki)15. Równie liczną grupę śpiewników
tworzą Irmologiony nutowe ze zbiorów Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, obecnie przechowywane w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
8
Ю. Ясиновський, Украïнськi та бiлоруськi нотолiнiйнi iрмолоï 16–18 столiть. Каталог i кодiколгiчнопалеографiчне дослiдження, Lwów 1996; Вiзантiйська гимнографiя i церковна монодiя в українськой рецепцiї ранньо-модерного часу, Lwów 2011.
9
Tenże, Виправлення, уточнення i дополнення до Каталогу нотолiнiйних iрмолоїв, „ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ”,
Науковий збiрник з iсторiї церковної монодiї та гимнографiї, Lwów 2004/2; 2008/4
10
Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, opr. A. Kaszlej, Warszawa 2011.
11
Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce, Ktalog, opr. A. Naumow i A. Kaszlej, Kraków 2004.
12
Staroobrzędowcy - zwani także starowiercami, przez Cerkiew prawosławną obraźliwie nazywani są
także raskolnikami – pod tymi nazwami należy rozumieć tych wszystkich, którzy w XVII wieku odpadli od
Cerkwi prawosławnej. Przyczyną rozłamu była poprawa ksiąg liturgicznych za patriarchy Nikona. Poddawani
licznym represjom ze strony władz państwowych i cerkiewnych oraz pozbawieni wyższej hierarchii duchownej staroobrzędowcy, podzielili się na dwie główne grupy – tj. popowców (posiadających duchownych) oraz
bezpopowców (nie uznających hierarchii duchownej), zaś te na szereg mniejszych sekt (ros. tołkow) różniących
się między sobą pod względem dogmatycznym i obrzędowym. Zob.: Encyklopedja Kościelna, T. XXIII, wyd. M.
Nowodworski, Warszawa 1899, s. 38-43, por. E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX
w., Warszawa 1977.
13
Prazdniki – Księga liturgiczna zawierająca materiał liturgiczny ku czci Dwunastu Wielkich Świąt pisany
w większości „Wielkim znamiennym raspiewom”. Natomiast księga Trezwony, jest odpowiednikiem wcześniejszych Sticherarow cyklu rocznego, i zawiera materiał liturgiczny małych i wielkich świąt ułożony chronologicznie (oprócz Dwunastu Wielkich Świąt) oraz wielkich świętych. Skład Trezwonu nie jest jednakowy uzależniony
od czasu i miejsca powstania, charakteru obchodzonych lokalnie świąt i wspomnień świętych. Por. Е. Григорьев, Пособие по изучению…, dz. cyt., s. 311.
14
Oktoich (gr. Οκτώηχος) – Księga liturgiczna autorstwa św. Jana z Damaszku zawierająca porządek
nabożeństw na niedziele i dni cyklu tygodniowego rozdzielonego w ciągu roku wg ośmiu tonów cs. głasow.
Z biegiem czasu w skład Oktoicha weszły stichery ewangeliczne, których autorstwo przypisuje się Leonowi
Mądremu – synowi Aleksandra Macedończyka. Z czasem utrwalił się współcześnie znany podział Oktoicha na
Mały i Wielki. Zob.: арх. Модест, О церковном октоихе, Wilno 1865, s. 59-77, por. Д. Разумовский, Богослужебное пение Православной Греко-Российской Церкви. Moskwa 1886, s. 32.
15
Jak dotychczas skatalogowano jedynie cztery Azbuki staroobrzędowe, pochodzące z przełomu XIX i XX
wieku. Por. Rękopisy cerkiewnosłowiańskie…, s. 43-44.
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Kriukowe śpiewniki cerkiewne znajdujące się w zbiorach polskich opatrzone
są jednym z dwóch typów staroruskiej notacji neumatycznej. Pierwszy to tzw. notacja bezpomietna (umownie nazwana notacją typu A). Podstawowym problemem utrudniającym analizę muzykologiczną zabytków opatrzonych notacją bezpomietną jest niemożność precyzyjnego określenia wysokości dźwięku16. W teorii staroruskiego śpiewu
cerkiewnego, podobnie jak w śpiewie bizantyjskim, odległości pomiędzy dźwiękami
wyjaśniano w sposób opisowy17. Brak precyzyjnego określenia wysokości dźwięku,
czyni zapis bezpomietny niezwykle trudnym do rozszyfrowania18. Praca dzisiejszego
badacza sprowadza się głównie do analizy porównawczej zabytków pisanych notacją
typu A, późniejszymi, zaopatrzonymi w znaki pomocnicze, tzw. kinowarnyja pomiety19.
Niedoskonałość tejże metody tkwi w konieczności przyjęcia tezy, iż zasady wykonywania poszczególnych neum nie uległy większym zmianom na przestrzeni od XV do XVII
w.20. Póki co, zastosowanie metody analizy porównawczej nie przynosi oczekiwanych
skutków w badaniach nad zabytkami powstałymi na przestrzeni XI-XIV wieku21.

Najlepszym materiałem porównawczym dla źródeł XV i XVI-wiecznych są
śpiewniki powstałe na przestrzeni od XVII do XIX wieku. Od wyżej omówionych odróżnia je notacja neumatyczna, gdzie wysokość dźwięków została określona za pomocą
tzw. ukazatielnych i kinowarnych pomiet22. Pod pojęciem pomiet należy rozumieć znaki literowe określające rytmikę, a co najważniejsze także wysokość dźwięku. Ich zastosowanie umożliwiło precyzyjne odczytanie kriuków. Wypracowanie systemu pomiet, które
dokonało się na przełomie XVI i XVII wieku, historiografia tematu przypisuje nowogrodzianinowi Iwanowi Akimowiczowi Szajdurowowi23. Podzielił on zakres używanych
E. Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, (tłum. M. Kaziński), Kraków 2006, s. 314-315.
Umowność znaczenia staroruskich neum sprawiała, iż śpiewacy pozwalali sobie na coraz to większą
swobodę w ich interpretacji, co niekiedy zniekształcało melodie. Κ. Никольская-Береговская, Русская вокально-хоровая школа ІХ-ХХ веков, Методическое пособие, Moskwa 1998, s.12, 14. W jednej z XVI wiecznych Azbuk
ze zbiorów monasteru Sołowieckiego czytamy: „„Крюк – възгласит мало выш строк. А мрачныи – мало
выш простаго. А светлый – мрачнаго выш. А тресветлый – светлаго выше. Аще л тресветлый с сорочею
ножкою – велми пак возгласит…”. РГБ, Сол. Собр. 277/283, s. 252. Cyt. za: Д. Шабалин, Певческие азбуки
древней Руси, Т. I, Krasnodar 2004, s. 63.
18
И. Гарднер, Богослужебное пение…, T. I, dz. cyt., s. 130.
19
Tamże, s. 129.
20
Ст. Смоленский, О древне-русскихъ певческихъ нотацияхъ, Moskwa 1901, s. 43.
21
Б. Кутузов, Знаменный распев – поющее богословие, Moskwa 2009, s. 29.
22
В. Металлов, Русская симiографiя, Moskwa 1912, s. 33.
23
M. Brażnikow w dziale rękopisów Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie odnalazł rękopis: „Skazanije o zariembach” (Opowieść o pomietach) datowany na koniec XVII. Otóż nieznany autor źródła
informuje, iż kinowarnyje pomiety w okresie panowania Michała Romanowa czyli w latach 1613-1645. Autor
16
17

Staroruski neumatyczny Irmologion Ławrowski z XVI wieku

23

dźwięków na cztery trychordy: proste, mroczne, światłe, trójświatłe. W ramach każdego z trychordów wprowadzono znaczki, odpowiadające poszczególnym dźwiękom24.
Dla przykładu pomiety г н – „głagoł nasz” oznaczały, iż trzeba je wykonywać „znacznie
nisko”. Natomiast obecność kropki nakazywała śpiewać „średnim głosem”. м – „myśli
mroczne”. п – spokój (cs. pokoj) należało śpiewać „powyżej mracznago sogłasija” itd.25
Pomiety pisano obok znaków nutowych zawsze czerwonym kolorem. Notację neumatyczną opatrzoną pomietami umownie nazwałem notacją typu B.

Rys. 1. Przykład staroruskiej notacji muzycznej typu A (bezpomietnej) i typu B (pomietnej)

Pojawienie się systemu pomiet odegrało ogromną rolę w lepszym zrozumieniu
znamiennago raspiewa, a także uchroniło wiele cennych melodii od zapomnienia26. Precyzyjne określenie wysokości dźwięku przy współczesnym stanie wiedzy, daje możliwość
odczytania niektórych rękopisów zawierających pierwotne formy staroruskiej wielogło-

daje również wzmiankę o dwóch pokoleniach teoretyków śpiewu, dzięki którym system pomiet wszedł do
powszechnego użytku. Spośród wynalazców pomiet źródło wymienia Iwana Szajdura. Badacze dziejów śpiewu
często zwykli nazywać je „szajdurowskimi” – od imienia I. Szadurowa. Jednak określenie to nie jest do końca
prawidłowe System kinowarnych pomiet, jak słusznie zauważył M. Brażnikow, wypracowywały grupy teoretyków, a nie sam Szajdurow, którego roli w tym przedsięwzięciu nikt nie podważa. – Zob. М. Бражников,
Русская певческая…, dz. cyt., s. 100-102.
24
Z. Lissa, Historia Muzyki Rosyjskiej, Warszawa 1955, s. 68.
25
В. Металлов, Азбука крюкового пения, Moskwa 1899, s. 6-7.
26
А. Преображенский, Шайдуров Иванъ Акимовичъ, „Русская Музыкальная Газета”, 1897, nr 4, s. 630.
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sowości (tzw. strocznoje pienije)27. Negatywnym skutkiem wprowadzenia kinowarnych
pomiet, był powolny zanik umiejętności odczytywania notacji typu A, których w zbiorach polskich zachowało się jedynie kilka. Niewykluczone, że do 1939 roku biblioteki
w Polsce posiadały ich więcej. Odpowiedzi na to pytanie z pewnością dostarczyłyby
bardziej szczegółowe kwerendy w bibliotekach Berlina, Moskwy, Kijowa i Petersburga.
b) Irmologion Ławrowski z XVI wieku jako fenomen zachodnioruskiego
piśmiennictwa muzycznego.
W trakcie kilku kwerend badawczych jakie przeprowadziłem na przestrzeni ostatnich trzech lat w Bibliotece Narodowej oraz Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, przeanalizowałem dziesiątki wschodniosłowiańskich rękopisów muzycznych, tak
neumatycznych (kriukowych), jak również tych, pisanych za pomocą kwadratowej notacji
kijowskiej (tzw. kijewskoje znamia). Moją uwagę przykuł datowany na drugą połowę XVI
wieku Irmologion kulizmatyczny28, pozostający we władaniu Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. Akc. 2954)29. Rękopis od razu wydał mi się bardzo interesujący, bowiem zawiera bardzo bogaty materiał liturgiczny, zapisany za pomocą notacji kriukowej typu A.
Pierwotnie kodeks znajdował się w zbiorach monasteru św. Onufrego w Ławrowie na terytorium dzisiejszej Ukrainy30, które niegdyś wchodziły w skład prawosławnej
eparchii przemyskiej31. Początki życia monastycznego w Ławrowie sięgają XII wieku. Jak
podaje najstarszy zapis w kronice klasztornej, założycielem monasteru miał być mnich
o imieniu Ławr32. Pierwsza poświadczona historycznie wzmianka o istnieniu monasteru ławrowskiego pojawia się w dokumencie Władysława Jagiełły z 1405 roku, zatwierdzającym uposażenie prawosławnego biskupstwa przemyskiego33. Mimo tak skąpych
informacji, uczeni są zgodni co do tego, iż monaster w Ławrowie należy do najstarszych
ośrodków życia mniszego dawnej prawosławnej eparchii przemyskiej34.
W początkowym okresie funkcjonowania unii brzeskiej, monaster ławrowski
pozostawał wierny prawosławiu. Mnichom ławrowskim niejednokrotnie przychodziło
stawiać czynny opór wobec planów przyłączenia eparchii przemyskiej do Kościoła Gre-

М. Бражников, Русская певческая…, dz. cyt., s. 105.
Określenie kulizmatyczny bezliniowy zapis nutowy wywodzi się od jednego ze znaków greckiej, a następnie staroruskiej notacji neumatycznej, tzw. kulizmy (gr. κύλισμα). Po raz pierwszy pojęcie russkoje kulizmiennoje
znamia pojawia się w XVII-wiecznej Gramatyce muzycznej autorstwa Mikołaja Dyleckiego. Współcześnie stosują je głównie badacze ukraińscy dla określenia rękopisów neumatycznych powstałych na terytoriach Państwa Moskiewskiego. Zob.: Мусикийская грамматика Николая Дилецкого. Посмертный труд С. В. Смоленского, Moskwa 1910, s. 14, Д. Шабалин, Древнерусская музыкальная энциклопедия, Krasnodar 2007, s. 177, por. О.
Цалай-Якименко, Духовні співи давньої України : Антологія, Kijów 2000, s.7 ; Ю. Ясiновський, Вiзантiйська
гимнографiя…, dz. cyt., s. 113.
29
Mf 15685.
30
O pierwotnej przynależności Irmologionu do monasteru św. Onufrego w Ławrowie, świadczy odręczna
zapiska znajdująca się na jednej ze stron: „Applicat Bibliotheca Laurowiensis”. BN Akc. 2954, k. 4, por. Ю.
Ясiновський, Украïнськi та бiлоруськi кулизмянi пам’ятки XVI столiття, „ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ”, 2005/5, s. 341,
por. M. Antonowycz, Ukrainische geistliche Musik, Monachium 1990, s. 42-43, 339-342.
31
M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596— 1681, Warszawa 1982, s. 63.
32
Ю. Стецик, Василiански монастирi перемишльскої ϵпархии (кiнец XVII – XVIII ст.), Drohobycz 2014,
s. 26.
33
M. Bendza, Prawosławna diecezja…, dz. cyt., s. 56.
34
Ю. Стецик, Василiански монастирi перемишльскої ϵпархии (кiнец XVII – XVIII ст.), Drohobycz 2014,
s. 159.
27
28
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ckokatolickiego35. Po przystąpieniu biskupa przemyskiego Innocentego Winnickiego do
unii sytuacja monasteru uległa znacznemu pogorszeniu. Mimo wszystko, mnisi ławrowscy pozostawali wierni prawosławiu do 1691 r., kiedy ostatecznie monaster przystąpił do
unii i przypadł w udziale zakonowi Bazylianów, który zorganizował w nim nowicjat36.
Przez cały okres swojej działalności, monaster ławrowski prowadził zakrojoną na
szeroką skalę działalność oświatową i posiadał bogatą bibliotekę. Biblioteka ławrowska,
zdaniem badaczki tematu Beaty Lorens, była najliczniejszą książnicą bazyliańską na terenie eparchii przemyskiej. Według inwentarza z lat 1723-1772 zbiory liczyły 253 tomy.
Najliczniejszą grupę stanowiły księgi liturgiczne w języku cerkiewnosłowiańskim, tak
rękopiśmienne, jak i drukowane w oficynach unickich i prawosławnych. Wedle drugiego katalogu sporządzonego w marcu 1788 r. przez o. ihumena Korneliusza Sroczyńskiego zbiory biblioteczne obejmowały 474 tomy, które podzielono w oparciu o kryterium
językowe37. Analizując katalog wśród ksiąg liturgicznych natrafiłem na trzy przeznaczone do użytku psalmisty i chóru. Moją uwagę zwrócił kodeks: Libri chorales dicti Oktoych. Na podstawie tak szczątkowego opisu nie udało mi się w sposób jednoznaczny
ustalić, czy był to Oktoich nutowy, czy też nie zawierająca nut księga drukowana. W
dalszej kolejności w inwentarzu wymieniono: Irmologion id est canthus choralis Ecclesiasti
oraz Irmołohygion38. Z całą pewnością należy stwierdzić, iż w przypadku dwóch w/w
ksiąg mamy do czynienia z Irmologionem nutowym, jednak do końca nie wiadomo czy
był to rękopis, czy też druk39.
Mniej więcej od końca lat 60-tych XVI wieku, przy monasterze ławrowskim działało skryptorium, w którym przepisywano księgi, głównie liturgiczne40, a także szkoła
śpiewu cerkiewnego, kształcąca śpiewaków i dyrygentów chóru (rus. diaków) na potrzeby okolicznych parafii41. Z zachowanych w dokumentach klasztornych informacji
wynika, iż do momentu przyjęcia przez eparchię przemyską unii brzeskiej, w skryptorium ławrowskim powstało co najmniej kilka Irmologionów, tak neumatycznych, jak i
pisanych kwadratową notacją kijowską42. Do naszych czasów przetrwało jedynie kilka
i są materialnym świadectwem wysokiego profesjonalizmu praktykowanego niegdyś
w Ławrowie śpiewu cerkiewnego. Mimo zaawansowanych badań nadal niewiele wiemy na temat redaktorów Irmologionów ławrowskich, którzy pełnili w monasterze różne
35
B. Lorens, Bazyliański klasztor św. Onufrego w Ławrowie w XVII-XVIII wieku, „Nasza Przeszłość: Studia z
dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, T. 109(2008), s. 57-58.
36
Ю. Стецик, Василiански монастирi…, dz. cyt., s. 165, 236-237.
37
B. Lorens, Bazyliański klasztor…, dz. cyt., s. 82-83.
38
BN akc. 10794, Catalogus Libror[um] Bibliothecae Monasteri Lauroviensis PPm Basilianor[um] ex Mandato…
Die 15 Martii 1788, k. 22.
39
Począwszy od 1700 r, druk śpiewników na użytek cerkiewny prowadziły oficyny wydawnicze unickiego zakonu Bazylianów we Lwowie i Poczajowie. Od 1709 druk Irmologionów prowadziło bractwo Stauropigialne we Lwowie, które rywalizowało z bazylianami o prawo do drukowania ksiąg zawierających nuty.
Poprawione i uzupełnione wydania Irmologionu ukazywały się w oficynach bazyliańskich kolejno w latach
1766, 1775 i 1794, zaś bractwo Stauropigialne zrealizowało tylko jedną edycję śliwnika (1757 r.). Wszystkie wydania unickie łączyło to, iż zarówno pod względem formy, jak i treści nawiązywały do I edycji Irmologionu. Б.
Кудрик, Огляд iсторiї українськой церковної музыки, Lwów 1995, s. 22; M. Przywecka-Samecka, Dzieje drukarstwa muzycznego w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław 1993, s. 205-213, por. W. Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy
kompozytorzy…, dz. cyt., s. 102.
40
Ю. Стецик, Василiански монастирi…, dz. cyt., s. 109, 167.
41
Tamże, s. 168
42
Ю. Ясiновський, Церковно-спiвочi iнiцiятиви українських та бiлоруських монастырiв, „ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ”,
2004/2, s. 18.
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funkcje związane ze śpiewem43. Do najznamienitszych śpiewaków ławrowskich należy
hieromnich Josif Krejnicki, którego działalność na rzecz monasteru przypada na drugą
połowę XVII wieku44. Tajniki śpiewu Krejnicki zgłębiał w Skicie Maniawskim45, który
na przełomie XVI i XVII wieku był czołowym centrum rozwoju śpiewu cerkiewnego na
Zakarpaciu46. Klasztor ławrowski, wzorem innych monasterów eparchii przemyskiej,
niemal do końca XVII wieku posługiwał się regułą liturgiczną obowiązującą w Skicie
Maniawskim. Reguła maniawska, której treść nawiązywała do Ustawu studyckiego, odznaczała się szczególną surowością tak w podejściu do przepisów liturgicznych, jak i
do życia codziennego mnichów. Na początku XVIII wieku zastąpiono ją regułą zakonu
Bazylianów, co przyczyniło się do upadku życia monastycznego i liturgicznego w Ławrowie47. O wysokich umiejętnościach śpiewaczych Krejnickiego świadczą Irmologiony
zredagowane jego ręką. Do najciekawszych pod względem treści należy śpiewnik napisany w 1667 r. w Ławrowie48, w którym oprócz śpiewów użytkowych: neumatycznych
(znamiennyj raspiew) i kijowskich redaktor zawarł śpiewy praktykowane w Skicie Maniawskim, w szczególności: bułgarskie, ostrogskie i wiele innych49. Drugi zachowany
Irmologion Krejnickiego pochodzi z 1677 r. i obecnie znajduje się w zbirach Rosyjskiej
Biblioteki Narodowej w Sankt-Petersburgu50. W zbiorach bibliotek Ukrainy znajduje się
jeszcze kilka Irmologionów ławrowskich, których omówienie przekroczyłoby ramy niniejszego opracowania. Wszystkie zachowane Irmologiony ławrowskie, zredagowano w
oparciu o kijowską notację kwadratową, za wyjątkiem Irmologionu będącego przedmiotem niniejszego opracowania.
Jak dotychczas badaczom nie udało się ustalić, czy Irmologion Ławrowski powstał
w przymonasterskim skryptorium, czy też w innym bliżej nieznanym ośrodku piśmiennictwa południowo-zachodniej Rusi. Jedyne, co udało mi się ustalić to to, iż zanim kodeks znalazł się w zbiorach Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu,
przynajmniej trzykrotnie zmieniał właściciela. Częściowych informacji na temat losów
rękopisu dostarczają zapiski odręczne, szczególnie te na pierwszych stronach, gdzie
m.in. czytamy: „Roku 1765 miesiąca Februaria, dnia 5, doszło do ronk moych z monasteru Lawrowskie [go] za dyspozycyo Imc Luke laskawego mojego dob[rodzieja]”51.
Na podstawie wyżej przytoczonej wzmianki należy założyć, iż do 1765 roku Irmologion
znajdował się w zbiorach bibliotecznych monasteru w Ławrowie. Nieznajomość staroruskiej notacji kriukowej wśród śpiewaków łatworskich sprawiła, iż z czasem stał się po
prostu bezużyteczny w codziennej praktyce liturgicznej. Za najbardziej prawdopodobną przyjąłem hipotezę, iż ów Łuka podarował kodeks bliżej nieznanemu kolekcjonerowi. Wydarzenie to obdarowany uznał za na tyle ważne, iż umieścił o nim wzmiankę na
jednej z kart kodeksu. Kim był ów darczyńca i czy mógł on samodzielnie rozporządzać
Ю. Стецик, Василiански монастирi…, dz. cyt., s. 167.
I. Мацько, Старосамбiрщина. Iсторiчнi етюди, „Старосамбiрщина”, T. II, Lwów 2002, s. 160.
45
Zob.: М. Яра, Школа церковного співу в Манявському скиті, „КРАЄЗНАВСТВО”, 2005/1-4, s. 132-134.
46
Ю. Ясиновський, Вiзантiйська гимнографiя…, dz. cyt., s. 281.
47
Ю. Стецик, Василiански монастирi…, dz. cyt., s. 79.
48
Obecnie przechowywany w Muzeum Narodowym we Lwowie. Por. Ю. Ясiновський, Церковно-спiвочi
iнiцiятиви…, dz cyt., s. 44-45.
49
М. Швед, Спаський та Лаврівський монастирі - осередки духовності й культури в галичині, Lwów 2000,
s. 90-91.
50
РНБ, Тит. 1902, por. Ю. Ясиновський, Украïнськi та бiлоруськi…, dz. cyt., s. 241.
51
BN Akc. 2954, k. 1.
43
44
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kodeksem? Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne, owym darczyńcą nie był przełożony
klasztoru, bowiem z dokumentów klasztornych jasno wynika, iż w latach 1759 - 1766
funkcję ihumena sprawował Justyn Ilaszewicz52. Być może, ów nieznany Imc Luka był
jednym z kolejnych właścicieli Irmologionu, który znał historię kodeksu.
Kluczową rolę w dziejach Irmologionu Ławrowskiego, odegrała postać greckokatolickiego biskupa przemyskiego Jana Śnigurskiego (1818-1847). To właśnie jego pasja
zbierania starych druków i rękopisów uchroniła kodeks przed bezpowrotnym zniszczeniem. W tym miejscu pozwolę sobie przybliżyć postać biskupa, i jego wkład w dzieło odrodzenia liturgii i śpiewu w greckokatolickiej diecezji przemyskiej. Śnigurski Jan
(Ioann) (1784-1847) urodził się 18 V 1784 roku w Brześcianach k. Sambora w rodzinie
duchownego. Po ukończeniu gimnazjum w Samborze, kontynuował naukę w studium
filozoficznym we Lwowie. Studia teologiczne odbył także we Lwowie, a następnie na
wydziale teologicznym Uniwersytetu w Wiedniu. W 1811 r. po uprzednim uzyskaniu
stopnia doktora teologii, ks. Śnigurski został mianowany profesorem teologii. W 1817
r. sprawował funkcję dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wiedniu, jednocześnie pełnił posługę duszpasterską w miejscowej parafii greckokatolickiej. W tym
samym roku ks. Śnigurski otrzymał tytuł prałata honorowego diecezji przemyskiej, a
rok później papież mianował go ordynariuszem przemyskim.
Biskup Śnigurski zapisał się w dziejach Kościoła greckokatolickiego w Galicji
jako wybitny reformator życia religijnego oraz działacz kulturalno-społeczny53. Z jego
inicjatywy powstał w Przemyślu Instytut Diaków i Nauczycieli, kształcący kadrę pedagogiczną i liturgiczną na potrzeby parafii greckokatolickich w Galicji54. Efektem zabiegów biskupa było powołanie do życia drukarni diecezjalnej, w której wydawano książki
w języku polskim, ukraińskim i cerkiewnosłowiańskim. Działalność wydawnicza zainicjowana przez Śnigurskiego w Przemyślu wpłynęła na podniesienie świadomości narodowej Rusinów55. Szczególną troską biskup Śnigurski darzył liturgię, dlatego czynił
wiele, aby przywrócić jej dawny wschodni charakter. W pierwszej kolejności nakazał
oczyszczenie nabożeństw z wszelkich naleciałości łacińskich, wprowadzonych po synodzie zamojskim w 1720 r., co nie do końca spodobało się bazylianom. Tuż po objęciu
katedry przemyskiej, bp Śnigurski przystąpił do reformy śpiewu cerkiewnego, który
wówczas znajdował się w nie najlepszej kondycji56. Śpiew, jaki zastał w swojej diecezji,
w znacznej mierze miał formę śpiewu diakowskiego, tzw. jerozolimki57. Większość melodii zapisywano za pomocą tradycyjnej kijowskiej notacji muzycznej, którą pospolicie
nazywano irmologijną, bądź przekazywano ustnie. W liturgii, jak słusznie zauważył ks.
Borys Kudryk, dominowały śpiewy jednogłosowe, niekiedy wykonywane w dwugłosie
ze zwykłym wtórem tercjowym58. W 1828 r. biskup powołał do życia chór katedralny,
który w swoim repertuarze oprócz śpiewów cerkiewnych posiadał również kompo52
М. Ваврик, Лаврівська хроніка (1771 - 1882), „Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni”, series II, sectio II,
vol. II, 1954, fasc. 1–2, s.71, por. Ю. Стецик, Василiански монастирi…, dz. cyt., s. s. 353.
53
D. Ciołka, Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, Białystok 2014, s. 260-261.
54
Śnigurski Jan (Joann) (1784-1847), [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski
południowo-wschodniej, pod red. A. Meissnera, Rzeszów 2011, s. 413.
55
W. Mokry, „Ruska Trójca”: Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX
wieku, Kraków 1997, s.11, 272.
56
W. Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy kompozytorzy…, dz. cyt., s. 316.
57
Б. Кудрик, Огляд iсторiї…, dz. cyt., s. 83.
58
B. Kudryk, Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873, Przemyśl 2001, s. 24-25.

28

Daniel Sawicki

zycje zachodniej muzyki religijnej i świeckiej59. Ważnym, a zarazem kontrowersyjnym
wydarzeniem, było usunięcie w 1828 organów z cerkwi katedralnej60. Idąc o krok dalej,
zainicjował powstanie w 1829 r. przemyskiej cerkiewnej szkoły muzycznej, której działalność przyczyniła się do podniesienia poziomu śpiewu cerkiewnego w całej eparchii61.
W swoich poczynaniach reformatorskich bp Śnigurski wzorował się na starych rękopiśmiennych Irmologionach, których posiadał bardzo wiele w swoich zbiorach62.
Do 1946 roku Irmologion Ławrowski znajdował się w zbiorach biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Bibliotekę założył kanonik kapituły przemyskiej ks.
Jan Ławrowski (1773-1846). Według Z. Jaroszewicz-Pieresławcew zbiory kapitularne
liczyły 14 139 druków i rękopisów pisanych w językach cerkiewnosłowiańskim, łacińskim, greckim, polskim i wielu innych. Zbiory wzbogacił wspomniany już biskup Jan
Śnigurski przekazując w darowiźnie swój prywatny księgozbiór liczący 2096 druków,
oraz pokaźną liczbę rękopisów. Wśród darowanych bibliotece kapitulnej ksiąg, znajdował się badany Irmologion, na co wskazują znaki własnościowe, w szczególności exlibris
biskupa63.
Irmologion Ławrowski niemal do końca 1-szej połowy XX wieku, znajdował się
poza zainteresowaniem uczonych, tak polskich, jak i zagranicznych. W XIX wieku został skatalogowany i opisany przez A. Petruszewicza, którego odręczne zapiski zachowały się na niektórych kartach kodeksu64. Jednym z pierwszych badaczy, który
zwrócił uwagę na istnienie kodeksu, był białoruski muzykolog H. Pichura-Pikara. Wysnuł on śmiałą teorię, jakoby miejscem powstania Irmologionu był jeden z monasterów
znajdujących się na terytorium dzisiejszej Białorusi. Jego twierdzeniom przeczą cechy
zewnętrzne zabytku, w szczególności styl pisma oraz redakcja tekstu liturgicznego,
co potwierdza tezę prof. Jurija Jasinowskiego o jego zachodnioruskim (ukraińskim)
pochodzeniu65.
Analizę zabytku ułatwia fakt, iż XVI-wieczne śpiewniki neumatyczne, zarówno
moskiewskie, jak i zachodnioruskie zachowały strukturę i treść XV-wiecznych Sticherarow66 i Irmologionów. Mniej więcej pod koniec pierwszej połowy XVI wieku w zachod59
Tenże, Historia śpiewu cerkiewnego na Ukrainie, „Hosanna”, Warszawa 1935/6, s. 19, por. W. Wołosiuk,
Wschodniosłowiańscy kompozytorzy…, dz. cyt., s. 137.
60
Świadek tamtych wydarzeń, kapelan bpa Snigurskiego - ks. Józef Lewicki stwierdził, iż przemyska katedra greckokatolicka odziedziczyła w spadku po zakonie karmelitów organy piszczałkowe. Dalej ks. Lewicki
podaje, iż usunięcie organów w katedry na wyraźne polecenie bpa Śnigurskigo nie odniosło pożądanego skutku. W dalszym ciągu instrument ten znajdował się w wielu cerkwiach, szczególnie pozostających we władaniu
zakonu bazylianów. – Zob.: Й. Левицький, Iсторiя введенiя музикального пiнiя в Перемишли, [w:] Iрмолой
Михайла Левицького (Przemyśl 1838), обр. В. Пилипович и Н. Сиротинська, Przemyśl 2012, s. 88-89.
61
W. Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy kompozytorzy…, dz. cyt., 320-322.
62
Tamże, s. 318.
63
Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki narodowej, opr. Z. Żurawińska i Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Warszawa 2004, s. 13.
64
A. Петрушевич, Каталог церковно-славянских рукописей и стропечатных книг кирилловского письма
находящихся на археологическо-библиографической выставке в Савропигиальном заведении, Lwów 1888, s. 10.
65
J. Jasinowśkyj, Znaczenie eparchii Przemyskiej w rozwoju ukraińskiej muzyki cerkiewnej, [w:] Polska - Ukraina
1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, T. II, s. 410, 414, poz. 54.
66
Sticherar – cs. Księga liturgiczna zawierająca stichery (tj. hymny śpiewane podczas nabożeństwa Całonocnego Czuwania dla małych i dużych świąt z wyłączeniem dwunastu Wielkich Świąt). Z powszechnego
użycia liturgicznego zniknęła po reformie ksiąg liturgicznych przeprowadzonej przez patriarchę Nikona w
XVII w. teksty w niej zawarte znalazły się w ujednoliconym Oktoichu oraz innych ksiąg liturgicznych. Na dzień
dzisiejszy używana jest przez staroobrzędowców wszystkich konfesji. Por. A. Znosko, Słownik cerkiewnosło-
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nioruskich Irmologionach stopniowo pojawia się materiał liturgiczny, który uprzednio
wchodził w skład osobnych ksiąg w szczególności: Oktoicha, Triodionów oraz śpiewów
użytkowych Całonocnego Czuwania i Świętych Liturgii67. Z czasem także w Państwie
Moskiewskim pojawia się tendencja zmierzająca do skupienia całego materiału liturgicznego w postaci jednego śpiewnika: tzw. Sbornika68 lub Sticherara69. Wraz z rozwojem życia monastycznego, czyli mniej więcej od XV wieku, wzrosło zapotrzebowanie
na księgi liturgiczne, w tym także te, przeznaczone do użytku psalmisty i chóru. Wówczas to właśnie Irmologion neumatyczny obok Sticherara, stanie się najczęściej wykorzystywaną księgą liturgiczną na Rusi70. Dopiero zapoczątkowany w XVI w. dynamiczny
rozwój staroruskiej sztuki śpiewaczej niejako wymusił na redaktorach moskiewskich
ponowny podział Sbornika na oddzielne księgi71. Procesowi rozdrobnienia materiału
liturgicznego sprzyjały reformy śpiewu cerkiewnego, przeprowadzone w latach 16521670 przez I i II Komisję. Co ciekawe, również staroobrzędowcy, z reguły niechętni
jakimkolwiek zmianom, po dziś dzień wykorzystują w swojej praktyce liturgicznej
kilka rodzajów śpiewników72.
W przeciwieństwie do Państwa Moskiewskiego, na południowo-zachodniej Rusi
wytworzyła się tendencja do skupiania wszystkich śpiewów użytkowych w ramach
jednego śpiewnika tj. Irmologionu, która utrzymała się niemal do końca XVIII wieku73.
W przeciwieństwie do śpiewników moskiewskich, redaktorzy zachodnioruskich Irmologionów starali się w nich zawrzeć wszystkie najpotrzebniejsze śpiewy zaczerpnięte z
Obichoda, Irmologionu, Oktoicha, Miniei i Triodionów. Podstawowym kryterium podziału
śpiewów tonalnych było osiem skal modalnych, natomiast śpiewy niemodalne (Całonocnego Czuwania oraz Świętych Liturgii) podzielono w oparciu o cykl nabożeństw74.
Tendencja ta utrzymała się zarówno w strukturze starszych, pisanych bezliniową notacją neumatyczną śpiewników, jak również późniejszych Irmologionów nutowych75. Na
formowanie się zachodnioruskiego typu śpiewnika cerkiewnego, tj. Irmologionu, jak
słusznie zauważył J. Jasinowski, wywarły wpływ śpiewniki liturgiczne używane na

wiańsko-polski, Białystok 1996, s. 333; Е. Григорьев, Пособие по изучению…, s. 311.
67
В. Металлов, Русская семиография, dz. cyt, s. 19-20.
68
И. Гарднер, Богослужебное пение…, T. I, dz. cyt., s. 146.
69
Ю. Ясиновський, Украïнськi та бiлоруськi…, dz. cyt., 35.
70
И. Гарднер, Богослужебное пение…, T. I, dz. cyt., s. 333.
71
D. Sawicki, Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670), ELPIS,
R. XV (XVI), z. 27(40), s. 139-146.
72
Т. Влазышевская, Старообрядческое пение как источник изучения древнерусской церковной музыки, [w:]
Dzieło muzyczne - teoria historia i interpretacja, red. Irena Poniatowska, Kraków 1984, s. 181-182.
73
Tradycja wykorzystywania Irmologionu przetrwała w Kościele Greckokatolickim niemal do końca 1-szej
połowy XX wieku. Do wybuchu pierwszej wojny światowej, druk śpiewników realizowalna oficyna wydawnicza Bractwa Stauropigialnego we Lwowie. Kilka interesujących śpiewników ukazało się także na Rusi Zakarpackiej, w szczególności: I. Бокшай, Церковное Простопiе, Użhorod 1906, oraz zbiór zawierający śpiewy
użytkowe przeznaczone dla klasztorów bazyliańskich autorstwa protoihumena klasztoru na Czarnej Górze k.
Mukaczewa – o. Ijoakima Choma, zob.: I. Хома, Простопiнiе Карпатської Русi, Mukaczewo 1930. Należy przy
tym zaznaczyć, iż obydwa śpiewniki zawierają melodie użytkowe w takiej formie, jak wykonywano wtedy
kiedy wierni brali czynny udział w śpiewie liturgicznym.
74
И. Вознесенский, Церковное пение православной юго-западной Руси по нотолинейныь ирмологам XVII и
XVIII веков, вып. 1, Moskwa 1898, s. 8.
75
Najlepszym przykładem takiego śpiewnika, jest powstały w latach 1598-1601 Irmologion Supraski. Zob.:
W. Wołosiuk, Irmologion Supraski, „Rocznik Teologiczny”, R. XLVI, Warszawa 2004/2.
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zachodzie Europy, w szczególności rzymskokatolicki Antyfonarz i Graduał76, po części
także protestancki Kancjonał (in. Zbiór pieśni nabożnych)77.
Irmologion Ławrowski należy do grupy śpiewników monasterskich o strukturze
gatunkowo-tematycznej78 i obejmuje następujący materiał liturgiczny:
- Irmosy (k. 2-96);
- Śpiewy Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, w szczególności stichery (k. 97-127);
- Tropariony kanonu jutrzni Świętej Paschy79 oraz stichery Paschy (k. 127-130);
- Wzorcowe melodie podobnow ośmiu skal modalnych (k. 135-149);
- Stichera wielkopostna „Pokuty otwórz mi drzwi” (k. 143);
- Śpiewy stałe Liturgii uprzednio poświęconych Darów (k. 144-145);
- Wybrane śpiewy Wielkiego Postu (k. 146-148);
- Wzorcowe melodie „wozzwachow” (k. 148);
- Stichiry, irmosy na ważniejsze święta roku liturgicznego, w szczególności Dwunastu
Wielkich Świąt (k.149-204);
- Śpiewy z Oktoicha, w szczególności stichery, dogmatyki, antyfony jutrzni (k. 205-231);
- Kanon Wielkiej Soboty (k.232-233);
- Synaksarion (Swiatcy) (k. 233-258);
- Spis podstawowych znaków kriukowej notacji neumatycznej (Azbuka pierieczislienije)
(k.259).

c) cechy paleograficzne rękopisu
Kodeks posiada wymiary 20x14,5 cm i składa się z 259 kart. Z przeprowadzonych oględzin wynika, iż brakuje jedynie karty nr 17 z początkiem drugiego tonu, a
stan zachowania kodeksu, mimo upływu lat, jest stosunkowo dobry. Karty początkowe
poszczególnych rozdziałów zdobią plecionkowe zastawki ramki oraz inicjały w stylu
76
Graduał – zbiór śpiewów liturgicznych Kościoła rzymskokatolickiego, przeznaczonych do wykonywania pomiędzy epistołą a ewangelią. Terminem tym określa się także śpiew mszalny, składający się z dwóch
wierszy zaczerpniętych z psalmów, z rzadkimi wyjątkami. Dawniej ten ustęp mszalny określano mianem responsum, responsorium. Jego współczesna nazwa graduał pochodzi z IX wieku i związana jest z miejscem, gdzie
wykonywano psalm międzylekcyjny tj. na stopniach (łac. gradusach) prowadzących na ambonę, z której czytano
Pismo Święte, bądź też na stopniach ołtarza. – Zob.: J. Matulewicz, Graduał, „Hosanna”, 1928/2, s. 19-23.
77
Ю. Ясiновський, Вiзантiйська гимнографiя…, dz. cyt., s. 117.
78
Tenże, Церковно-спiвочi iнiцiятиви…, dz. cyt., s. 19.
79
Redaktor celowo pominął irmosy poprzedzające tropariony, które zostały zamieszczone w pierwszej
części kodeksu. Zjawisko to niewątpliwie dowodzi, iż śpiewnik pisała jedna osoba.
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bałkańskim. Bałkański styl zdobienia rękopisów obowiązywał na południowej Słowiańszczyźnie, w Mołdawii i Rumunii, skąd przywędrował na Ruś około XV wieku.
Jego rozpowszechnieniu w piśmiennictwie sakralnym patronowali m.in. metropolita
Cyprian (1373-1406 r.), Grzegorz Camblak (metropolita kijowski w latach 1414-1419)80,
oraz serbski hagiograf XV wieku - Pachomiusz Logofet81. Na terytorium Państwa Moskiewskiego bałkański styl zdobienia rękopisów przywędrował najprawdopodobniej w
XV wieku, lecz nie na długo zagościł w tamtejszych skryptoriach82.

Il. 2 i 3. Bałkańskie zastawki-ramki z Irmologionu Ławrowskiego

Zgoła inna sytuacja była na terytorium południowo-zachodniej Rusi, gdzie już
na początku XVI wieku większość rękopisów zdobiono bałkańską plecionką83. Obecność zdobień w stylu bałkańskim na kartach badanego Irmologionu zdaje się potwierdzać tezę o jego zachodnioruskim pochodzeniu. Styl bałkański charakteryzował się
bogatą w kształty ornamentyką, przeważały motywy przedstawiające plecionkę i warkocz84. Jako ciekawostkę pragnę podać, iż Irmologion Ławrowski posiada o wiele bogatsze zdobnictwo, a niżeli inne rękopisy z tego okresu, w szczególności pochodzący z
80
O okolicznościach wyboru Grzegorza Camblaka na metropolitę kijowskiego i jego działalności kościelnej zob.: Е. Голубинский, История Русской Церкви, Moskwa 1997, t. III, s. 374-378.
81
В. Щепкин, Русская палеография, Moskwa 1999, s. 142.
82
Т.Ф. Владышевская, Древнерусская певческая культура и история, Moskwa 2012, s. 292-293.
83
Sztuka iluminacji i grafiki cerkiewnej. Katalog wystawy październik – listopad 1996, Warszawa 1996, s. 12, por.
B. Horodyski, Podręcznik paleografii ruskiej, Kraków 1951, s. 60.
84
В. Щепкин, Русская палеография…, dz. cyt., s. 80-81.
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1-szej połowy XVI wieku Ewangeliarz Ławrowski85 oraz datowany na koniec XV wieku
Ewangeliarz Przemyski86. Widoczne są motywy przedstawiające ptaki, typowe dla XVII i
XVIII-wiecznych rękopisów staroobrzędowców. Uwagę przykuwają inicjały, podobnie
jak zastawki, także zdobione w stylu bałkańskim (patrz il. 2 i 3).
Tytuł kodeksu pisany jest więzią87, pismem starannym (tzw. ustawem) i przedstawia się następująco: Книга г5лемая Iрмоло(и) твор(енiе пре4пбнаго 0тца нашего i2анна дамаскина. Z
uwagi na fakt, iż więź pełni rolę dekoracji, kopista ograniczył się do wpisania jedynie
pierwszych trzech słów tytułu tak, aby tytuł nie nachodził na znajdującą się powyżej
zastawkę-ramkę88. W miejscu, gdzie mowa o autorze tekstów liturgicznych – św. Janie
Damasceńskim, styl pisma staje się mniej staranny i przechodzi w skoropis89.

Rys 4. fragment karty tytułowej rękopisu

Na kartach tytułowych zachodnioruskich Irmologionów, znajdziemy różne warianty nazewnictwa, w szczególności: Iрмолой90, Эрмолой91 oraz Ярмолой92. Niekiedy tytuł
śpiewnika odpowiada jego podstawowej strukturze, opartej na ośmiu skalach modalnych, czego przykładem jest określenie: Осмогласнъ~к93.
Tekst liturgiczny Irmologionu Ławrowskiego pisany jest typowym dla piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego półustawem, który rosyjska badaczka T. Władyszewskaja określa mianem białorusko-ukraińskiego94. Pismo jest dość staranne, co czyni
tekst stosunkowo łatwym do odczytania. Cechą wspólną wschodnio i zachodnioruskich
śpiewników XV, XVI i XVII-wiecznych jest zjawisko razdielnorieczija in. chomonii, występujące w tekstach liturgicznych. Początki funkcjonowania razdielnorieczija w śpiewie
cerkiewnym na Rusi należy wiązać z przemianami, jakie pod koniec XIV wieku następowały w tekstach cerkiewnosłowiańskich przeznaczonych do śpiewania95. Zasadniczo
zmiany te polegały na zastępowaniu spółgłosek umieszczanych na końcu wyrazu sa85
Akc. 2652. Rękopis ufundowany i ofiarowany monasterowi w Ławrowie na początku XVI wieku przez
księcia Wasyla Michajłowicza Sanguszkę.
86
Akc. 2527, por. Sztuka iluminacji…, dz. cyt., s. 46.
87
Więź – ornamentacja literowa przyjęta prawdopodobnie z Bizancjum polegająca na wyrażeniu całego
tytułu w pierwszym wersie, co spowodowało wpisywanie liter jednych na drugie, liter nadpisanych i ligatur.
Cyt. za: Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi, Olsztyn 1995, s. 65.
88
B. Horodyski, Podręcznik paleografii…, dz. cyt., s. 61.
89
Akc. 2954, k. 2.
90
Akc. 2606, k. 30.
91
Akc. 2788, k. 1, por. Д. Шабалин, Древнерусская музыкальная…, dz. cyt., s. 210.
92
Ю. Ясиновський, Украïнськi та бiлоруськi…, dz. cyt., s. 47.
93
Akc. 2472.
94
Т.Ф. Владышевская, Древнерусская певческая…, dz. cyt., s. 281.
95
В. Металлов, Русская семиография, dz. cyt., s. 19.
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mogłoskami (o, a, e, i). Zjawisko miało czysto wokalny charakter, zatem nie da się go do
końca wyjaśnić z lingwistycznego punktu widzenia96.
Zastępowanie spółgłosek samogłoskami wynikało z faktu, że kopiści (od końca
XIV w.) poczęli umieszczać znaki muzyczne nad spółgłoskami znajdującymi się w końcu wyrazu, których wykonanie było z wielu względów niemożliwe97. W tekstach razdielnoriecznych bardzo często spotyka się słowo chomo, z tego względu historycy śpiewu
ten model nazwali chomonią98. Poniższy przykład obrazuje zmiany tekstu, jakie nastąpiły z nastaniem razdielnorieczija:
Istinnoreczije
Согрешихомъ, беззаконновахомъ,
не оправдихомъ предъ тобою,
нисъблюдохомъ ни сътворихомъ якоже
заповеда намъ, но не предажь нас до
конъца отьчьскыи Боже.

Razdielnoreczije
Согрешихом(о), беззаконновахом(о),
не оправдихом(о) п(е)ред(о) тобою, ни
съблюдохом(о) ни с(о)творихом(о), якоже
заповеда нам(о), но не преда(и)ж(е) нас(о)
до конъ(е)ца от(е)ч(е)скыи Боже.

Dążenie do razdielnorieczija było silne już w XIV wieku. Zjawisko początkowo
dotyczyło jedynie wybranych śpiewników i co najważniejsze, niewielu słów. Razdielnorieczije znalazło swoich zwolenników m.in. w środowisku śpiewaków nowogrodzkich99. Z biegiem czasu chomonia niemal całkowicie wyparła starą mowę prawdziwą
z kriukowych ksiąg liturgicznych. Z czasem wśród duchowieństwa, śpiewaków, a od
XVII w. także i wiernych, wybuchły ostre spory dotyczące tego, która z redakcji tekstu
liturgicznego jest prawidłowa100. Kres funkcjonowaniu razdielnorieczija w praktyce liturgicznej Cerkwi w Państwie Moskiewskim, położyły reformy śpiewu przeprowadzone
w latach 1652-1670 przez I i II komisję101. Reformy, obok przywrócenia tekstom liturgicznym zawartym w staroruskich śpiewnikach „mowy prawdziwej”, zakładały także
ujednolicenie zasad czytania kriuków102. W realizacji zamierzonego celu reformatorom
przeszkodził rozłam (in. Raskoł), jaki miał miejsce w 2-giej połowie XVII w. na łonie
Cerkwi moskiewskiej103. Rozłam, który powstał z powodu reform liturgicznych patriarchy Nikona, na wieki podzielił duchowieństwo i wiernych na dwa wzajemnie zwalczające się obozy: zwolenników (nikonowcy) i przeciwników zmian w obrzędowości
(staroobrzędowcy)104. Dla konserwatywnej części staroobrzędowców, chomonia tekstów
Б. Кутузов, Знаменный распев…, dz. cyt., s. 166.
D. Sawicki, Staroje istinnorieczije i razdielnorieczije jako dwie główne epoki w dziejach śpiewu liturgicznego na
Rusi od XI w. do XVII w., [w:] Z badań nad językiem i kulturą Słowian, red. P. Sotirov i P. Złotkowski, Lublin 2007,
s. 169.
98
М. Бражников, Русская певческая…, dz. cyt., s. 47.
99
Д. Разумовский, Церковное пение в России. Опыт историко-технического изложения, Moskwa 1867,
s. 65.
100
D. Sawicki, Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich,
ELPIS, t. 16, s. 202.
101
В. Металлов, Русская семиография…, dz. cyt., s. 24.
102
А. Преображенский, Мезенец Александр, „Русская Музыкальная Газета”, 1897, nr 3, s. 411.
103
D. Sawicki, Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670), ELPIS,
R. XV (XVI), z. 27(40), s. 143-144.
104
Szerzej na temat wpływu reform liturgicznych patriarchy Nikona na postrzeganie śpiewu cerkiewnego
– Zob.: W. Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy kompozytorzy…, dz. cyt., s. 72-75.
96
97
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liturgicznych urosła do miana sakralnego symbolu, który należy chronić105. Nie przeszkodziło temu nawet nauczanie najbardziej wpływowego przywódcy ruchu staroobrzędowego – protopopa Awwakuma, który opowiadał się za śpiewem wykonywanym starą
mową prawdziwą tj. istinnorieczijem106. Do dnia dzisiejszego chomonia utrzymała się w
praktyce liturgicznej staroobrzędowców bezpopowców. Natomiast staroobrzędowcy posiadający kapłanów (popowcy), przyjęli wszystkie reformy I i II Komisji, przy równoczesnym zachowaniu starego – „donikoniańskiego” tekstu liturgicznego107. Elementy chomonii
spotkamy także w większości powstałych do końca XVII wieku na terytoriach dzisiejszej
Białorusi i Ukrainy Irmologionów108. Tutaj przechodzenie w śpiewie liturgicznym od razdielnorieczija do „nowej mowy prawdziwej”, nie było aż tak gwałtowne, jak w przypadku Państwa Moskiewskiego. O ile w XVII i XVIII-wiecznych rękopisach moskiewskich
dominuje „nowa mowa prawdziwa”109, o tyle w zachodnio-ruskich Irmologionach ślady
chomonii jeszcze znajdziemy w śpiewnikach powstałych do końca XVIII wieku110.
d) Wybrane aspekty simiografii111 staroruskiego śpiewu cerkiewnego
na przykładzie Irmologionu Ławrowskiego
Analiza porównawcza zapisu muzycznego Irmologionu Ławrowskiego, mimo zaawansowanej wiedzy paleograficznej, wciąż pozostaje utrudniona. Brak bowiem stuprocentowej pewności co do tego, czy znaczenie muzyczne poszczególnych znaków notacji kriukowej w XV i XVI wieku było adekwatne do znaczenia tych samych znaków w
śpiewnikach XVII-wiecznych112. Dlatego też pierwszy etap moich badań sprowadza się
do analizy porównawczej poszczególnych znaków notacji kriukowej z notacją bizantyjską. Kolejnym krokiem do rozszyfrowania melodii zawartych na kartach Irmologionu Ławrowskiego będzie analiza porównawcza formuł melodycznych (cs. popiewek) z zabytkami
późniejszymi, w szczególności XVII-wiecznymi z zastosowaniem metody analizy retrospektywnej.
E. Koschmider, Przyczynki do zagadnienia chomonji w hirmosach rosyjskich, Wilno 1932.
W jednym ze swoich listów Awwakum pisał: „A śpiew cerkiewny ja sam, że czytam i śpiewam – jednogłosowo i na mowę prawdziwą, śpiewam: kriuki te w przekładach tych dla mnie bezwartościowe i Nienajki,
te psie niepotrzebne są”. Cyt. za: П. Смирнов, Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным, Sankt Petersburg 1898, s.
212 (tłum. autor).
107
Ст. Смоленский, Примечания къ Азбуке Мезенца, Kazań 1888, s. 28.
108
Ю. Ясiновський, Вiзантiйська гимнографiя…, dz. cyt., s. 227.
109
Wyjątek stanowią śpiewniki urzywane w praktyce liturgicznej staroorzędowców bezpopowców.
110
И. Вознесенский, Церковное пение…, dz. cyt., s. 58-59.
111
Termin Semiogafia in. semiologia (od gr. σεμείον - znak i γράφω – pismo), oznacza pismo nutowe. Z
czasem terminem tym zaczęto określać naukę będącą gałęzią paleografii zajmującą się badaniem pisma muzycznego w ujęciu historycznym, archeologicznym i paleograficznym. Obok ruskiej semiografii wykształciła
się grecka i łacińska. Ruska zajmuje się badaniem rękopisów muzycznych powstałych na przestrzeni od XI
do XVIII w., zapisywanych za pomocą znamion lub kriuków, zaś samo słowo znamia (gr. σῆμα – oznacza widoczny znak). Określenie „kriukowej simiografii” funkcjonuje nie tylko dlatego, że podstawowy znak kriuk jest
najczęściej używany, lecz także dlatego, że swoją formą zapisu służy jako podstawa dla innych znaków. Grecka
semiografia dzieli się na dwie gałęzie tj. starsza – greko-syryjska, stworzona przez św. Jana z Damaszku i św.
Kosmę Majumskiego oraz młodsza, pozostająca w zależności od swojej poprzedniczki, wypracowana przez
nadwornych śpiewaków bizantyjskich. – Zob. В. Металлов, Азбука крюкового…, dz. cyt., s. 2-3. Współcześnie
dyscyplinę zajmującą się badaniem neumatycznych rękopisów muzycznych określa się mianem paleografii muzycznej. Por. Г. Алексеева, Византийско-русская…, dz. cyt., s 7, s. 359.
112
М. Бражников, Русская певческая…, dz. cyt., s. 199-200.
105
106
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Piśmiennictwo muzyczne na Rusi Moskiewskiej i w Wielkim Księstwie Litewskim do końca 1-szej połowy XVI wieku podążało wspólnym torem. Zrzucenie przez
Ruś jarzma tatarskiego oraz umacnianie się państwowości moskiewskiej zaowocowało
rozwojem życia cerkiewnego113. Cerkiew na Rusi zyskała wielu nowych świętych, ku
czci których powstawały bogate w treść nabożeństwa. Pojawianie się coraz to nowych
tekstów liturgicznych sprawiło, iż jak „grzyby po deszczu” powstawały coraz to nowe
redakcje już istniejących melodii znamiennago i diemiestwiennago raspiewa. Nowe melodie stopniowo wyparły śpiewy bizantyjskie, czego dobrym przykładem jest gwałtowny
zanik śpiewu kondakarnego, jaki dokonał się pod koniec XIV wieku114. Przy każdym
ważniejszym ośrodku życia monastycznego działały wyspecjalizowane skryptoria, co
zaowocowało powstaniem setek śpiewników. Na wzrost produkcji rękopiśmienniczej
na Rusi ogromny wpływ miała zmiana materiału pisarskiego. Pod koniec XIV wieku
miejsce powszechnie używanego pergaminu zaczyna zajmować papier, który Państwo
Moskiewskie niemal do końca XV wieku importowano z zagranicy. Ośrodki piśmiennictwa cerkiewnego na południowo-zachodniej Rusi najczęściej wykorzystywały papier
polski, rzadziej włoski115.
Pojawienie się coraz to bardziej złożonych śpiewów, wymagało zastosowania coraz to nowych znaków notacji kriukowej116. Z tego względu redaktor Irmologionu Ławrowskiego umieścił na końcu kodeksu elementarz: С)е 3имен)а зн(амен\ю к(ако зов(ется117,
wprawdzie nie jest to jeszcze podręcznik do nauki śpiewu jakim posługiwano się w
XVII wieku, a jedynie spis, który miał pomóc śpiewakowi w pamięciowym opanowaniu
neum. W tekstach źródłowych i literaturze tematu ten typ elementarza określany jest
mianem Azbuki piereczislienija118. Pierwsze elementarze tego typu pojawiły się już pod
koniec XV wieku, co miało związek z reformą notacji neumatycznej. W przeciwieństwie
do późniejszych, o wiele bardziej rozbudowanych traktatów teoretycznych tzw. Azbuk-tołkowanij, XVI-wieczne Azbuki pierieczislienija zawierają jedynie pisownie poszczególnych znaków, bez podania wskazówek co do zasad wykonania119. Mimo to D. Szabalin
w swoim komentarzu do azbuki ławrowskiej stwierdza lakonicznie, iż jest ona spisem
znaków, a ściślej „co one wyrażają sobą w brzmieniu”120. W głębszym zrozumieniu znaczenia muzycznego znaków, pomogło stopniowe ujednolicenie pisowni i nazewnictwa
neum. Wielu neumom, które uprzednio posiadały greckie nazwy, nadano cerkiewnosłowiańskie121.

Н. Рамазанова, Московское царство в церковно-певческом искустве, Sankt Petersburg 2004, s. 7.
H. Nowacki, Dzieje neumatycznego…, dz. cyt., s. 40.
115
И. Полозова, Русская музыкальная палеография, Saratów 2014, s. 46.
116
М. Бражников, Русская певческая…, dz. cyt. s. 87-88.
117
Akc. 2954, k. 259. Elementarz ławrowski opublikował w 2004 r. rosyjski uczony - D. Szabalin. – Zob.:
Певческие азбуки…, T. I, s. 20.
118
З. Гусейнова, Музыкально-теоретические руководства XV – первой половины XVI века, [w:] Музыкальная культура Средневековья, t. 2, ред. Т. Ф. Владышевская, Г. М. Малинина, Moskwa 1992, s. 80.
119
Д. Шабалин, Певческие азбуки Древней Руси, T. I., Krasnodar 2003, s. 47.
120
Tamże, T. II, s. 21, poz. 14. (tłum. Autor).
121
Б. Кутузов, Знаменный распев…, dz. cyt., s. 246.
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Rys. 5. Azbuka-pierieczislenije z Irmologionu Ławrowskiego

Z przeprowadzonej przeze mnie analizy porównawczej badanego elementarza z
zawartymi w Sticherarach nr 408122 i 409123 ze zbiorów Ławry Troicko-Siergiejewskiej wynika, iż struktura Azbuki nawiązuje do XV-wiecznych odpowiedników moskiewskiego
pochodzenia. Moje ustalenia w tym zakresie zdają się potwierdzać tezę ukraińskiego
uczonego M. Antonowycza, jakoby powstanie Irmologionu Ławrowskiego miało związek
z wejściem staroruskiej monodii cerkiewnej w kolejną fazę rozwoju124.
Na każdy znak kriukowej notacji neumatycznej składa się jeden, lub kilka, elementów. Znacząca część neum posiada dwie podstawowe linie: wertykalną i horyzontalną125. Ustalenie współzależności oraz kierunku rozwoju obydwu linii, ma pierwszorzędne znaczenie dla przeprowadzenia precyzyjnej analizy zmian zachodzących w stylu pisma. Typowe dla większości XVI-wiecznych neum są cienka linia wertykalna oraz
gruba linia horyzontalna, która niekiedy z prawej strony posiada ostre zakończenie.

122
123
124
125

НИОР РГБ, zesp. 304.I, nr 408, k. 161-162.
Tamże, nr 409, k. 1.
М. Антонович, Церковний спiв Старокиïвськой доби, „ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ” 2014/7, s. 227.
М. Бражников, Русская певческая…, dz. cyt. s. 59.
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Kierunkiem zmian w pisowni wszystkich znaków notacji kriukowej zdaniem
Maksyma Brażnikowa rządzą trzy zasady: 1) zmiana rozmiaru części wertykalnej i jej
nachylenie w prawą stronę, 2) zmiana kierunku i formy graficznej horyzontalnej części,
3) zmiana konta (w tym zaostrzenie) na styku linii wertykalnej z horyzontalną126.
Wszystkie znaki staroruskiej notacji neumatycznej można podzielić na pięć grup:
a) kriuki k , b) stopicy l , c) statii =, d) strieły =/ , e) pozostałe. Najliczniejszą grupę znaków tworzą neumy, składające się z części wertykalnej i horyzontalnej, w pierwszej
kolejności należące do rodziny „kriuków”. Na pierwszym miejscu każdego elementarza zawsze stoi paraklit p , znak rozpoczynający zdecydowaną większość kompozycji
znamiennago raspiewa. Staroruscy teoretycy śpiewu obok znaczenia muzycznego, przypisywali poszczególnym znakom także znaczenie teologiczne. Współcześnie zjawisko
sakralizacji kriuków jest oceniane negatywnie, aczkolwiek w żadnym wypadku nie należy go marginalizować127. Dążenie do sakralizacji kriuków, zdaniem XIX-wiecznego
badacza tematu W. Undolskiego, wynikało z potrzeby wzbudzenia wśród śpiewaków
większego szacunku do śpiewu cerkiewnego128. Paraklit (gr. παράκλιτ) symbolizuje
Świętego Ducha Pocieszyciela. Jego pomoc potrzebna jest każdemu modlącemu się
chrześcijaninowi, a w sposób szczególny śpiewakowi, którego zadaniem jest przekazywanie „Słowa” zawartego na kartach Pisma Świętego i w tekstach liturgicznych129.
W tradycji bizantyjskiej, znak paraklitiki (παρακλιτιϰή) p stoi w tych frazach melodycznych, gdzie tekst liturgiczny przybiera błagalny charakter130. Jego pisownia, począwszy
od XI wieku, praktycznie nie uległa zmianom, co niewątpliwie świadczy o pewnej ciągłości greckiej tradycji śpiewu liturgicznego na gruncie ruskim131.
W dalszej kolejności redaktor Azbuki wymienia około 10 neum, dla których znakiem bazowym jest kriuk. Paletę otwierają cztery warianty kriuka, odpowiadające czterem trychordom staroruskiej skali muzycznej, tj. kriuk prosty (cs) k , mroczny (cs) k1 ,
światły (cs) k2 oraz trójświatły k3 . Muzyczne znaczenie kriuka jest równe jednej krótkiej
wartości nutowej, za wyjątkiem kriuka s podczaszijem k U , którego melodyka odpowiada
dwóm krótkim wartościom nutowym opadającym w pochodzie sekundowym132. Symbolika kriuka nawiązuje do jednej z kardynalnych cnót chrześcijańskich, a mianowicie
wstrzemięźliwości133. W przypadku badanego Irmologionu, da się zaobserwować pewną dysproporcję linii wertykalnej kriuków, która jest krótka, cienka i ukierunkowana w
126
Tenże, Русские певческие рукописи и русская палеография, „Труды Отдела древнерусской
литературы”, t. VII, Moskwa 1949, s. 431-432.
127
Н. Успенский, Древнерусское певческое искусство, Moskwa 1971, s. 329, por. Б. Кутузов, Знаменный
распев…, dz. cyt., s. 246.
128
В. Ундольский, Замечания для истории церковного пения в России, Moskwa 1849, s. 9.
129
Азбука певческая, ККГУНБ, № Л 76647, k. 11.
130
Е. Герцман, Византийское музыкознание, Leningrad 1988, s. 205.
131
В. Металлов, Русская семиография…, dz. cyt., s. 43 ; М. Бражников, Русская певческая…, dz. cyt. s. 62.
132
А. Покровский, Азбука крюкового пения, Moskwa 1901, s. 12.
133
Е. Григорьев, Пособие по изучению…, dz. cyt., s.237.
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prawo, w stosunku do linii horyzontalnej, która jest o ponad połowę dłuższa i grubsza.
Linie horyzontalne kriuków oraz im pochodnych na styku z wertykalnymi, posiadają
ostre zakończenia. Redaktor stara się przy tym zachowywać odpowiednie proporcje w
odniesieniu do wielkości poszczególnych znaków134.

Kriuk jest znakiem bazowym dla wielu innych znaków, w szczególności dwa w
czelnu C, klucza K oraz kilku innych neum, których omówienie przekroczyłoby ramy
niniejszego opracowania. Znakiem bazowym dla kriuka i jemu pochodnych, jest bizantyjskie petasti (πεταστή) k k1 k 2 k-y 135.
Drugą co do liczebności grupę tworzą znaki zaliczane do grupy stopic. Symbolika stopicy wyraża trzy cechy chrześcijańskie, tj. łagodność, skromność i pokorę136. Znaczenie muzyczne stopicy odpowiada jednej krótkiej wartości nutowej. Zazwyczaj grupa
stopic stoi w tych miejscach, gdzie melodia przybiera charakter recytatywny. Najczęściej
spotykanym znakiem jest stopica l , a następnie stopica s oczkom l., której linia melodyczna równa jest dwóm krótkim wartościom nutowym i przebiega opadając w pochodzie
sekundowym, co symbolizuje szczerą skruchę i zadośćuczynienie Panu Bogu za popełnione zło137. Nieco rzadziej w Irmologionie Ławrowskim znajdziemy znak stopicy z dwoma
oczkami, tzw. pieriewodku l; o linii melodycznej równej trzem krótkim wartościom nutowym wznoszącym się w pochodzie sekundowym. Ten z kolei znak symbolizuje pieśń
zwycięstwa i chwały wznoszącą się ku niebu138. Pisownia stopicy i jej pochodnych na
przestrzeni od XI do XV wieku podlegała takim samym zmianom, co pisownia kriuka, z
tym wyjątkiem, że stojące po prawej stronie kropki pisano na wysokości górnego konta
linii horyzontalnej139. Bizantyjskim odpowiednikiem stopicy, tak pod względem pisowni, jak i znaczenia muzycznego jest ison (ἲσον) l l-1 l-2 140. Jak widzimy na powyższym
przykładzie, w Irmologionie Łatwrowskim utrwaliła się tendencja do wpisywania stopic
pod linią horyzontalną kriuka, co dawało oszczędność miejsca na arkuszu pisarskim141.
Przeciwieństwem stopicy s oczkom jest neuma, której pisownia nie znajduje odpowiednika w notacji bizantyjskiej, a mianowicie gołubczik ,: . Jego linia melodyczna
odpowiada dwóm krótkim wartościom nutowym, wznoszącym się dynamicznie w
pochodzie sekundowym. Pisownia gołubczika mimo upływu wieków nie uległa większym zmianom i składa się z zapiatoj oraz dwóch kropeczek umiejscowionych werty-
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Akc. 2954, k. 2.
O. Fleischer, Neumen-studien. Abhandlungen über mittelalriche Gesangs-Tonschriften, T. III, Berlin 1904, s. 8.
ККГУНБ, № Л 76647, k. 12.
Азбука знаменного пения, НИОР РГБ, zesp. 379, nr 7, k.38.
Е. Григорьев, Пособие по изучению…, dz. cyt., s. 26.
В. Металлов, Русская семиография…, dz. cyt., s. 68.
В. Холопова, Русская музыкальная ритмика, Moskwa 1983, s. 63.
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kalnie z prawej strony. Gołubczik symbolizuje zwycięstwo nad własną pychą142, bowiem
pokonanie pychy jest niezbędne śpiewakowi w zrozumieniu innych, bardziej skomplikowanych formuł melodycznych (cs. popiewek), dla których pełni on rolę formuły
wprowadzającej (in. podwod)143. W Irmologionie Ławrowskim, podobnie jak i w innych rękopisach pochodzących z XV i XVI wieku, znajdziemy tylko jeden wariant gołubczika,
a mianowicie gołubczik borzyj ,:144. Obrazujący łagodny i spokojny pochód sekundowy
gołubczik tichij G pojawia się dopiero w XVII-wiecznych śpiewnikach i elementarzach145.
Częścią składową tak gołubczika, jak i wielu innych znaków jest zapiataja. W badanym
Irmologionie znak zapiatoj przybiera bardziej wertykalny kształt „rogala” skierowanego
w prawo146. Zapiataja , symbolizuje wyzwolenie człowieka z sideł szatańskich za sprawą
nieustannej modlitwy147, zatem należy ją wykonywać „miękkim głosem”148. Co ciekawe,
w dołączonym do Irmologionu Ławrowskiego elementarzu, tak ważny znak, jakim jest
zapiataja pojawia się tylko w roli części składowej innych neum. Za pierwowzór dla pisowni tak zapiatoj, jak i gołubczyka jest paleobizantyjski apostrof (ἀπὸστροφος)149.
Trzecią pod względem częstotliwości występowania grupą znaków są statii. Znaczenie muzyczne podstawowego wariantu statii, odpowiada jednej długiej wartości nutowej (całej nucie). Na kartach Irmologionu Ławrowskiego znajdziemy cztery typy statii, które
mimo zbliżonego znaczenia muzycznego, posiadają odmienną symbolikę. Tak więc statija
prostaja = , symbolizuje potrzebę walki człowieka z jedną z większych przypadłości – pustosłowiem. Mracznaja =. nawołuje do szczerej pokuty i żalu za popełnione grzechy. Natomiast obecność statii swietłoj =: zachęca do wnikliwego studiowania Pisma Świętego150.
Nieco rzadziej w Irmologionie Ławrowskim pojawia się statija mracznaja zakrytaja, która na
załączonym elementarzu nosi nazwę statii s rogom - 151. Na ostateczne ukształtowanie się
pisowni statii prostoj miał wpływ średniobizantyjski dyplae d (διπλῆ) – znak należący do
rodziny wielkich hipostaz (μεγάλαι ὐποστάσεις)152. Dla przykładu, linie wertykalne kriuków, stopic są już średniej wysokości, a pismo jest cienkie, zaś linie horyzontalne na styku
z wertykalnymi posiadają ostre zakończenia. Grafika statii swietłych składa się z dwóch
elementów statii prostych, bez dodatkowych znaczków153.
Znakiem leżącym na pograniczu statii i strieł, jest statija mracznaja, w badanym Irmo154
logionie określana mianem strieły =/
, zaś w źródłach XVII-wiecznych występuje pod
ККГУНБ, № Л 76647, k. 13.
В. Металлов, Азбука крюкового…s, 15, por. М. Бражников, Древнерусская теория музыки: по рукописным материалам XV-XVII века, Leningrad 1972, s. 212.
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nazwą strieły prostoj155. Częścią składową strieły jest skamiejca / , która ma postać długiej
linii horyzontalnej o ukierunkowanym w dół ostrym - haczykowatym zakończeniu156. Skamiejca symbolizuje potrzebę wyzbycia się wszelkiego kłamstwa, pustosłowia i przekleństwa157. Jej pisownia niemal do końca XVII wieku nie uległa większym zmianom. Znaczenie muzyczne podstawowego wariantu skamiejcy odpowiada dwóm krótkim wartościom
nutowym przebiegającym wznosząc się w pochodzie tercjowym, co w XVII-wiecznych
Azbuki jest interpretowane jako „duchowe wzrastanie”158. Wariantem pokrewnym, jest
skamiejca z podczaszijem / U , której linia melodyczna równa jest dwóm krótkim wartościom
nutowym i przebiega opadając w pochodzie sekundowym, niekiedy także w tercjowym.
Zamiany w pisowni staroruskich neum, jakie zaszły w XVI wieku najłatwiej zaobserwować na przykładzie czwartej grupy znaków, tj. strieł. Strieła należy do najdawniej
występujących neum tak w rękopisach bizantyjskich, jak i staroruskich. O ile w rękopisach
powstałych do końca XVI wieku spotkamy ok. 10 wariantów strieły, o tyle w przypadku
rękopisów XVII-wiecznych oraz późniejszych rękopisach staroobrzędowych znajdziemy
aż kilkadziesiąt wariantów pisowni tej neumy159. W Irmologionie Ławrowskim pojawia się
ok. dziesięć wariantów strieły, aczkolwiek w załączonym spisie widnieją jedynie podstawowe, w szczególności: strieła mracznaja =/1
, strieła swietłaja =/2
, strieła s obłaczkom
=/”^ , strieła s’ podczaszijem =/ u , strieła powodnaja =M , strieła pojezdnaja =m1 , Strieła gromnaja
>>/ 160. Symbolika strieł nawołuje do bezinteresownego pełnienia dobrych uczynków, jak
również symbolizuje nieustanną modlitwę, która zwycięża złe moce161. Wraz z pojawianiem się nowych elementów, w szczególności: zadierżki ., podczaszija u i podwiertki U , ulega
zmianie pisownia strieły162. Wobec braku linii wertykalnej, wszelkie zmiany pisowni zachodzą w kierunku wydłużania się linii horyzontalnej w prawo z ostrym zagiętym zakończeniem. Linię horyzontalną strieły tworzy średniobizantyjski oligon i , który podobnie jak
strieła obrazuje wznoszący się pochód sekundowy163. Natomiast pisownia strieły swietłoj,
oraz strieły pojezdnoj łudząco przypomina paleobizantyjski anatrychizmat (ἀνατρίχισμα)
cM 164. Mimo zaawansowanych badań pierwotne znaczenie anatrychizmatu po dziś dzień
nie zostało ustalone165. Wydłużenie linii horyzontalnej strieły dawało kopiście możliwości zastosowania skrótów. Jak widzimy na poniższym przykładzie, pod linią horyzontalną strieły kopista umieścił inne znaki staroruskiej notacji kriukowej, co jak już wcześniej
wspomniałem, pozwalało zaoszczędzić miejsce na arkuszu, ale równocześnie osłabiało
precyzję zapisu166. Nie ma się więc co dziwić, że wyżej wymieniony sposób zapisywania
neum przy zastosowaniu kinowarnych pomiet nie miał racji bytu, wobec czego już na początku XVII wieku wyszedł z użycia.
В. Давыдова, Крюковая грамота. …, dz. cyt., s. 16.
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Kolejną bardzo istotną grupą staroruskich neum są tzw. słożitija. W Irmologionie
Ławrowskim słożitija występują w dwóch podstawowych wariantach: słożitija d składającego się dwóch linii wertykalnych skierowanych w lewo, co obrazuje dwa sąsiadujące
ze sobą dźwięki opadające w pochodzie sekundowym, słożitija z zapiatoj d, , gdzie linia
melodyczna odpowiada trzem krótkim wartościom nutowym o linii melodycznej opadającej w pochodzie sekundowym167. Pisownia słożitii w źródłach XV i XVI-wiecznych,
łudząco przypomina średniobizantyjski diokentymat (δύο ϰεννήματα) d , który podnosi
dźwięk o sekundę, bądź piazmat (πιασμα) h 168. Symbolika słożitija nawiązuje do treści
proroctwa Izajasza, gdzie Serafinowie wznoszą nieustanną chwałę Trójjedynemu Bogu
(por. Iz 6, 3)169. Kombinacja słożitija i skamiejcy tworzy znak-melizmat o nazwie triaska
d/ , którego linia melodyczna odpowiada czterem dźwiękom dynamicznie opadającym, a następnie wznoszącym się w pochodzie sekundowym. Triaska należy do najrzadziej występujących znaków, z reguły pojawia się w miejscach, gdzie tekst liturgiczny
wskazuje na radość wynikającą z Objawienia się ludzkości Boga w osobie Jezusa Chrystusa. Najprościej szukać jej w melodii irmosa 1 pieśni kanonu Bożego Narodzenia170.
Najliczniejszą grupę staroruskich neum tworzą znaki nie dające się sklasyfikować
w ramach czterech wyżej wymienionych grup. Jedną z takich neum, która występuje w
melodiach wszystkich ośmiu skal modalnych jest zmiejca z. W założeniu staroruskich teoretyków śpiewu jej obecność miała za zadanie uczulać na potrzebę unikania „wszelkiej
marności tego świata”171. Linia melodyczna zmiejcy posiada bardzo dynamiczny rytm i
odpowiada czterem krótkim wartościom nutowym wznoszącym się, a następnie opadającym w pochodzie sekundowym. O ile w Irmologionie Ławrowskim pisownia zmiejcy
nie odbiega od ogólnie obowiązującej w XV i XVI wieku lub z 172, odpowiadającej średniobizantyjskim znakom katabasma (κατάβασμα) z , Z oraz enarxis (ενάρξις) p , P , o tyle
już na początku XVII wieku zmiejca przybiera współcześnie obowiązującą formę b 173.
Zakończenie ważnych pod względem treści teologicznej, niekiedy także skomplikowanych melodycznie fragmentów sticher, irmosow w wielu wypadkach poprzedza
pałka \ . Ten z kolei znak, stoi zawsze nad sylabą akcentowaną, co symbolizuje bezwarunkowe posłuszeństwo okazywane Bogu i Cerkwi174. Znaczenie muzyczne pałki,
większości przypadków równe jest jednej krótkiej wartości nutowej. Azbuka ławrowska
zawiera jeden wariant pałki, którego nie znajdziemy w późniejszych traktatach teoretycznych, a mianowicie pałku swietłuju \* oraz powszechnie znaną pałku wozdiernutuju
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\: . Pisownia pałki znajduje swoje odzwierciedlenie już w bizantyjskiej notacji ekfonetycznej175 w postaci znaku wareia (βαρίαι) b 176. W okresie funkcjonowania notacji późnobizantyjskiej (XIV-XIX w.), który zbiega się czasie z powstaniem Irmologionu Ławrowskiego,
mniej więcej pod koniec 1-szej połowy XVI wieku, pojawiają się nowe warianty wareia
b1 b: łudząco przypominające w/w pałki177.
Przeszło połowę wszystkich staroruskich melodii cerkiewnych wieńczy kryż +.
Jego obecność przypomina śpiewakowi o konieczności adoracji Krzyża Świętego, którym rozpoczyna się i kończy każda modlitwa. Stojący na końcu melodii kryż jest muzyczną parafrazą słów Jezusa Chrystusa: „wykonało się” (J. 19, 30), poprzedzających
śmierć na krzyżu. Przypomina o potrzebie chronienia i rozwijania darów otrzymanych
od Boga, jednym z których jest umiejętność śpiewania178. Znaczenie muzyczne kryża
odpowiada jednej długiej wartości nutowej, niemniej jednak teoretycy śpiewu wskazują
na możliwość jego wykonania w wartości dłuższej niż cała nuta – odpowiadającej łacińskiemu maxima oraz longa t 179. Bizantyjskim odpowiednikiem kryża, tak pod względem pisowni, jak i znaczenia muzycznego jest stawros (σταυρὸϛ) +180.
Odwrócony znak zapiatoj tworzy neumę o nazwie czaszka u . Znak czaszki symbolizuje „złamanie i zamknięcie czeluści zła za sprawą zstąpienia do piekieł Jezusa
Chrystusa. Linia melodyczna czaszki przebiega opadając i odpowiada trzem krótkim
wartościom nutowym181. Co ciekawe, w XVI-wiecznych Azbukach-pierieczislienijach podobnie jak w traktacie teoretycznym A. Miezienieca, znak czaszki występuje w dwóch
wariantach, tj. podstawowym u oraz czaszki połnoj u1 . Pisownia czaszki łudząco przypomina paleobizantyjski znak klazma (ϰλάσμα)182.
Wszystkie omówione powyżej znaki staroruskiej notacji kriukowej, obok swojej
podstawowej roli, niekiedy tworzą inne neumy, oraz formuły melodyczne (popiewki, lica
i fity). Do najczęściej spotykanych znaków-melizmatów należą: chamiło(a) ,, u i dierbica
,,| . Zasady wykonania melizmatu chamiło, są w pełni uzależniona od przynależności
tonalnej kompozycji. Najczęściej pojawia się w melodiach przypisanych do pierwszej i
piątej skali modalnej, nieco rzadziej zaś w melodiach drugiej, szóstej i ósmej skali modalnej znamiennago raspiewa, gdzie posiada odmienne znaczenie. Chamiło symbolizuje
zaparcie się samego siebie i nieustanne podążanie za Chrystusem183. Niekiedy chamiło poprzedza pauk , wówczas mamy do czynienia z kombinacją znaków określaną
mianem „chamiły s paukoju” ,, u . Linia melodyczna wyrażona przez tenże znak po175
Notacja ekfonetyczna – (gr. έκφώνεσις – wygłaszam). Składa się z ok. 12-14 znaków akcentowych i
prozodycznych, które wskazywały tylko sposób śpiewanego recytowania tekstów liturgicznych. Znana na Rusi
notacja ekfonetyczna była greckiego pochodzenia, wprowadzona do użytku na Rusi przez śpiewaków bizantyjskich. . Zob. E.Wellesz, Historia Muzyki…, s. 271-272, 274; A. Malinowski, Aklamacje w ceremoniach bizantyjskich,
MAEO, Bydgoszcz 1985. Por. W. Wołosiuk, Wschodniosłowiańscy kompozytorzy…, dz. cyt., s. 10. Komplet tablic
przedstawiających znaki ekfonetyczne oraz przykłady rękopisów lekcjonarzy bizantyjskich znajduje się w monumentalnej Paleografii greckiej Montfaucona. Por. B. Montfaucon, Paleographia Graeca, Paryż 1708, s. 234 i 260.
176
Е. Герцман, Византийское музыкознание…, dz. cyt., s. 205.
177
Г. Алексеева, Византийско-русская…, dz. cyt., s. 162.
178
Е. Григорьев, Пособие по изучению…, dz. cyt., s. 240.
179
В. Давыдова, Крюковая грамота…, dz. cyt., s. 14, por. Ю. Ясiновський, Вiзантiйська гимнографiя…,
dz. cyt., s. 256.
180
Г. Алексеева, Византийско-русская…, dz. cyt., s. 163.
181
НИОР РГБ, zesp. 379, nr 7, k. 38.
182
Е. Герцман, Византийское музыкознание…, dz. cyt., s. 214.
183
Tamże, k. 42.
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siada dynamiczny rytm, wynikający z niesymetrycznego podziału melodii w stosunku do sylab tekstu liturgicznego184. W Irmologionie Ławrowskim, podobnie jak w innych
śpiewnikach z tego okresu niemal zawsze chamiło pojawia się w melodii dogmatyka
pierwszej skali modalnej, gdzie pełni rolę kadencji kończącej pierwszy werset185. Nazwa
melizmatu wywodzi się od bizantyjskiej neumy o nazwie chamilon (χαμηλόν) jjx . Nieco
mniej skomplikowaną linię melodyczną, odpowiadającą czterem dźwiękom wznoszącym się w pochodzie sekundowym posiada dierbica186. Zarówno pisownia chamiło, jak i
dierbicy nie ulegała większym zmianom na przestrzeni wieków. Znakiem bazowym dla
obydwu melizmatów jest podwójna zapiataja ,, , uzupełniona odpowiednio o czaszku U
oraz pałku | 187. Pod względem pisowni dierbica łudząco przypomina bizantyjskie apeso ekso (ἀπέσο ἒξω) eeO 188. Jej symbolikę, staroruscy teoretycy śpiewu interpretują jako:
„miłość w Chrystusie, wiodącą do zbawienia”189. Do najrzadziej występujących znaków
staroruskiej notacji neumatycznej należy rog (in. rożok) s . Muzyczne znaczenie roga jest
równe jednej długiej wartości nutowej, odpowiadającej łacińskiemu semibrevis . Otóż
podobnie jak kryż, także rog pełni rolę tonus finalis i tym razem symbolizuje odpuszczenie grzechów otrzymane w sakramencie pokuty190. Jego pisownia na przestrzeni od XV
do XVII wieku przeszła wiele zmian. O ile w źródłach XV- wiecznych rog występuje w
formie odwróconej horyzontalnie litery s s , o tyle od XVI wieku, przyjmuje bardziej
wertykalną formę odwróconej cerkiewnosłowiańskiej litery (zieło) 4 , aby w XVII wieku osiągnąć ostateczny kształt .
W załączonym do Irmologionu Ławrowskiego elementarzu obok podstawowych
znaków ujęto także kilka znaków o ukrytym znaczeniu muzycznym, określanych mianem tzw. „mądrych znaków”191. Jednymi z nich niewątpliwie są pałk małyj y i pauk
wielikij  -y , które swój ostateczny kształt przybrały właśnie w XVI wieku. Najczęściej stosowanym z melodiach znamiennago raspiewa znakiem-melizmatem jest pauk małyj
. Ten z kolei melizmat symbolizuje słowo pouczenia w ustach każdego prawosławnego chrześcijanina 192. Z uwagi na fakt, iż wzmianki o nim pojawiają się już w
XV-wiecznych Azbukach-pierieczislienijach, niewątpliwie należy do grupy tych znaków,
których znaczenie już w starszej redakcji znamiennago raspiewa (XI-XIV w.) zostało w
pełni określone. Pod względem pisowni pauk małyj początkowo przypominał pętelkę
-Y 193, co upodabniało go do bizantyjskiej uranismy ((οὐράνισμα) y. Ostateczna wersja
pauka małogo ukształtowała się w latach 40-tych lub 50-tych XVI wieku, czyli w okresie,
kiedy powstał Irmologion Ławrowski194. Jego melodia jest zależna od przynależności tonalnej śpiewu, w którym występuje195. Niekiedy obok pauka małogo pojawiają się także
В. Металлов, Азбука крюкового…, dz. cyt., s. 27.
Akc. 2954, k. 250.
НИОР РГБ, zesp. 379, nr 15, k. 2.
187
А. Покровский, Азбука крюкового…, dz. cyt., s. 29.
188
Е. Герцман, Византийское музыкознание…, dz. cyt., s. 218.
189
ККГУНБ, № Л 76647, k. 15.
190
ККГУНБ, № Л 76647, k. 15.
191
Czyli takich, które potrzebowały szczegółowego objaśnienia ze strony nauczyciela. Zob.: Д. Шабалин,
Древнерусская музыкальная…, dz. cyt., s. 188.
192
НИОР РГБ, zesp. 379, nr 7, k. 42.
193
Азбука перечисление. РНБ, Кир-Бел. 9.1086, k. 301, por. Д. Шабалин, Певческие азбуки…, dz. cyt., t.
I, s. 7.
194
Стихирарь. НИОР РГБ, zesp. 304.I, nr 421, k. 295.
195
А. Мезенец, Извещение о согласнейших…, k. 18; М. Бражников, Древнерусская теория…, dz. cyt., s. 351.
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inne znaki, w szczególności statija prostaja, zmienia sposób wykonywania. Tak jest w
przypadku znaku pauk wielikij, którego pisownia podlegała pewnym zmianom i przedstawia się następująco: a) = Y - XV w.196 b)
– XVI-XVII i XIX w.197. Pisownia pauka wielikogo w Irmologionie Ławrowskim odbiega od powszechnie obowiązującej w XVI
wieku. W miejsce statii prostoj + pojawia statija małaja-zakrytaja +* , co daje następującą
kombinację znaków =|y . Z uwagi na fakt, iż już pierwsze Azbuki-pierieczislienija ściśle
rozróżniają obydwie formuły, jestem skłonny przypuszczać, iż miały one takie same
znaczenie muzyczne co w XVII wieku. We współczesnej literaturze tematu pauk wielikij
można spotkać także w następującej kombinacji: йёT198.
Do najczęściej spotykanych neum-melizmatów, pełniących rolę kończącej utwór
kadencji należą: kulizma + U =* = oraz połukulizmy = U . W kriukowych księgach liturgicznych, w tym także staroobrzędowych, znajdziemy dwa rodzaje kulizmy, tj. kulizma
bolszaja oraz najczęściej stosowana m.in. w melodiach sticher i dogmatyków – kulizma
199
sriedniaja
. Kulizma symbolizuje szczerą i bezinteresowną miłość chrześcijańską,
zaś symbolika połukulizmy wyraża płacz kajającej się duszy z powodu popełnionych
grzechów oraz szczere wyznanie win200. Melodyka kulizmy i połukulizmy, pozostaje w
pełnej zależności od przynależności tonalnej melodii, w której występuje201. Bizantyjskim odpowiednikiem staroruskiej kulizmy jest kylisma (ϰύλισμα) d
. Już pod koniec
XIV wieku, staroruska kulizma coraz mniej przypomina funkcjonujący w śpiewie bizantyjskim znak. W rękopisach XVI-wiecznych, w tym także w Irmologionie Ławrowskim,
202
dominuje pisownia zbliżona do połukulizmy:
. Swój ostateczny kształt
osiągnęła dopiero pod koniec 1-szej połowy XVII wieku, przy czym występuje o wiele
rzadziej. Powszechnie stosowaną formułą melodyczną w we wszystkich ośmiu skalach
modalnych znamiennago raspiewa jest połukulizma sriedniaja + U . Jest to jeden z kilkunastu
znaków, który występuje w rękopisach wszystkich trzech epok. Jej pisownia, w rękopisach XVI-wiecznych składa się z dwóch elementów: statii prostoj i podczaszija203.
Istotnym elementem, świadczącym związkach o istniejących niegdyś pomiędzy staroruską monodią a śpiewem bizantyjskim, jest znak fity f 204. Pisownia fity we
wszystkich fazach rozwoju neumatycznego śpiewu liturgicznego na Rusi wiernie odwzorowuje średniobizantyjskie znaki: tematyzmos ezo (τεματιμόϛ ἒσο) q , tematyzmos ekso
(τεματιμόϛ ἒξο) Q oraz tematyzmos aplun (τεματιμόϛ ἀπλοῠν) q 205. W staroruskim śpiewie
cerkiewnym znak fity stosuje się dla oznaczenia formuł melodycznych melizmatycznego charakteru206. Mimo iż fita zajmuje określone miejsce w strukturze danej melodii, to
sama w sobie tworzy samodzielną kompozycję. Fity pojawiają w tych miejscach kompoД. Шабалин, Певческие азбуки…, dz. cyt., T. I, s. 8.
НИОР РГБ, Собр. Моск. Дух. Акад, zesp. 173, III, nr 129, k. 27.
198
В. Металлов, Азбука крюкового…, dz. cyt., s. 28.
199
А. Мезенец, Извещение о согласнейших…, k. 18.
200
ККГУНБ, № Л 76647, k. 13.
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Л. Калашников, Aзбука церковного знаменного пения, Kijów 1908, s. 31-32.
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РНБ, Сол. Собр. 277/283, k. 252, por. Д. Шабалин, Певческие азбуки…, dz. cyt., T. I, s. 23.
203
В. Металлов, Русская семиография…, dz. cyt., s. 69.
204
М. Бражников, Лица и фиты знаменного распева, Leningrad 1984, s. 11.
205
Por. E. Wellesz, Historia muzyki…, dz. cyt., s. 311.
206
Pochodzenie terminu fita nie jest do końca jasne, jednak M. Brażnikow upatruje w nim rozwinięty
melodycznie motyw, zapisany przy pomocy określonej grupy znaków, jednym z których jest znak Ф . Por. М.
Бражников, Лица и фиты…, dz. cyt., s. 18.
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zycji, gdzie tekst liturgiczny odnosi się ważnych treści teologicznych, w szczególności
dogmatu o Trójcy Świętej, Wcielenia Syna Bożego i innych207.
W staroruskim śpiewie cerkiewnym funkcjonuje również szereg „zaszyfrowanych” formuł melodycznych melizmatycznego charakteru, w których nie występuje
znak fity. Przez redaktorów XVII-wiecznych Azbuk-tołkowanij określane są mianem lic208.
Obok lic i fit, znamiennyj raspiew dysponuje kilkudziesięcioma formułami melodycznymi całkowicie, bądź częściowo zaszyfrowanego charakteru, z których najważniejsze to:
kulizma, chamiło, pauk małyj i wielikij, a po części także dierbica209.
W XVI-wiecznych Azbukach-pierieczislienijach pojawia się od kilku do kilkunastu fit. Im młodsza redakcja, tym wariantów tych jest więcej. Lica i fity od początku
rządziły się swoimi prawami, niekiedy różnymi od staroruskiego systemu ośmiu skal
modalnych210. W wielu traktatach teoretycznych, a szczególnie w nutowych zbiorach
śpiewów cerkiewnych, lica i fity pojawiają się w formie rozszyfrowanej przy pomocy
prostych znaków notacji kriukowej (cs. razwod)211. O ile w odniesieniu do rękopisów
XVI-wiecznych możemy mówić o zjawisku marginalnym, o tyle w rękopisach powstałych po reformach liturgicznych patriarchy Nikona rozszyfrowywanie fit nie jest
niczym nadzwyczajnym, co zanikaniem żywej tradycji śpiewu poniekąd przyczyniało
się do uchronienia wielu unikalnych melodii przed powolnym zapomnieniem. Mimo
złożoności melodycznej fit, niemal do końca 1-szej połowy XVII wieku teoretykom nie
udało się wypracować jednolitej pisowni. O zasadach wykonywania fit, w znacznej
mierze decydowała aktualnie funkcjonująca tradycja ustna212. Znajomość fit przez długi
czas postrzegano jako szczególną mądrość213, którą ze względu na jej sakralny charakter
mogli poznać jedynie wybrani214.
W czasie, gdy powstał Irmologion Ławrowski śpiew cerkiewny na Rusi przeżywał
swój prawdziwy rozwój, wynikający ze stopniowego przechodzenia od formy sylabicznej małego śpiewu neumatycznego, do formy sylabiczno-melizmatycznej wielkiego
śpiewu neumatycznego215. W przypadku śpiewników XV i XVI-wiecznych, obserwuje
się powolne zrywanie ze sztywnymi normami kompozycji. W wielu melodiach wielkiego śpiewu neumatycznego zachodzi zjawisko wzajemnego przenikania się tradycyjnych wzorców melodycznych, wypracowanych jeszcze w okresie funkcjonowania
starej mowy prawdziwej (XI-XIV w.) z nowymi, nadanymi przez śpiewaków XV i XVI
wieku216. Wraz z pojawieniem się pierwszych podręczników do nauki śpiewu (Azbuk
pierieczislienij) pojawiają się pierwsze wzmianki o fitach. Wprawdzie nie tworzyły one
Б. Кутузов, Знаменный распев…, dz. cyt., 71-72.
Termin lico w staroruskiej teorii oznacza zbiór trzech lub większej ilości znaków (cs. znamion). Por. Д.
Разумовский, О знаменном роспеве, [w:] Круг церковного древнего знаменного пения, ч. 1, Sankt Petersburg 1884,
s. XXII.
209
М. Бражников, Лица и фиты…, dz. cyt., s. 21.
210
И. Вознесенский, О пении в православных Церквах греческого Востока с древнейших до новых времен. С
приложением образцов византийского церковного осмогласия. В 2-х частях, Kostroma 1895, 1896, s. 158.
211
Termin wywodzi się od cerk-słow. czasownika разводить (razwodit’), który w kontekście staroruskiej
teorii śpiewu cerkiewnego oznacza nic innego, jak rozkrywanie złożonych formuł melodycznych przy pomocy
prostych znaków notacji neumatycznej. Por. Д. Шабалин, Древнерусская музыкальная…, dz. cyt., s. 492, 508.
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216
Н. Серёгина, Песнопения русским святым, Sankt Petersburg 1994, s. 46.
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jeszcze samodzielnych grup, lecz mimo to w XVI-wiecznych Stichererach i Irmologionch
można spotkać dziesiątki wariantów fit. Na załączonych do śpiewników spisach znaków występuje stała liczba fit, która waha się w granicach od trzech do dziesięciu217. W
załączonym do Irmologionu Ławrowskiego elementarzu znalazła się stała liczba dziesięciu
wariantów fity. Ciekawym zjawiskiem obecnym w elementarzach tzw. starszej redakcji
XV i XVI-wiecznych, jest obecność samodzielnie stojącego znaku fity q , który sam w
sobie nie posiada żadnego muzycznego znaczenia218. Jest to typowe zjawisko dla Azbuk
wczesnej redakcji, gdzie znak fity zamyka spis podstawowych znaków, a zarazem otwiera paletę formuł melodycznych - fit219.
Wzorem XV i XVI-wiecznych Azbuk-pierieczislienij redaktor elementarza ławrowskiego ograniczył się do zaprezentowania tylko podstawowych wariantów fit. Na
pierwszy plan wysuwają się fity: mracznaja = q =* , swietłaja = q =: , które występują we
wszystkich Azbukach z tego okresu. Brak fity treswietłoj dq==, która pojawia się dopiero
pod koniec 2-giej połowy XVI w. zdaje się potwierdzać pierwotną datację Irmologionu.
Należy zaznaczyć, iż w fita treswietłaja w swojej pierwotnej formie tylko w niewielkim
stopniu różniła się od fity swietłoj220. W miejsce fity treswietłoj pojawia się formuła określana mianem triestrielnoj =/ D - =/ D q =: =/
, której nazwa wynika z obecności trzech
strieł =/ . Przedstawiona w Irmologionie Ławrowskim fita triestrielnaja, jak udało mi się
ustalić, posiada bardzo zbliżoną pisownię do analogicznej, znajdującej się w elementarzu ze Sticherara nr 408 221. W dalszej kolejności redaktor wymienił fitę o nazwie gromogłasna cDzq=U.=: , gdzie po raz pierwszy pojawia się znak zmiejcy z . Na uwagę zasługuje także fita dwojeczelnaja k2 w =* = q z , którą wieńczy zmiejca, co jest niezwykle
rzadkim zjawiskiem. Jedną z najtrudniejszych do rozpoznania formuł melodycznych,
jest fita zielnaja. Otóż w wielu starszych redakcjach melizmat ten pojawia się bez znaku fity = /
d s=* =: . Rolę znaku rozpoznawczego pełni rog s , mimo tego fita zielnaja
często była błędnie interpretowana. Natomiast w Azbukie załączonej do XV-wiecznego
Sticherara nr 408 dokonano znacznego uproszczenia pisowni fity zielnoj w oparciu o dwa
podstawowe elementy q s 222. W tym przypadku niewątpliwie mamy do czynienia z jej
najstarszą redakcją. Natomiast Azbuka z datowanego na koniec XV, lub początek XVI
wieku Sticherara nr 409, prezentuje fitę w następującym kształcie: = / d s=*q=: 223. Skąd
taka rozbieżność w pisowni obydwu wariantów moskiewskich? Tego do końca niewiadomo. Na uwagę zasługuje także fita o nazwie chabuwa ,=/z z q=: xx . Pierwotnie wykonywana wyłącznie na słowa cha-bu-wa, nie miała żadnego związku z tekstem liturgicznym
pełniąc rolę formuły służącej medytacji224. W zaszyfrowanej formie umieszczano ją na
marginesie rękopisu, zaś wyrażone przy pomocy prostych znaków zasady wykonania,
wplatano w całość kompozycji225. Rozszyfrowanie muzycznego znaczenia tejże fity dla
okresu, w którym powstał Irmologion Ławrowski jest niemożliwe, bowiem w źródłach
И. Гарднер, Богослужебное пение…, T. I, dz. cyt., s. 367.
А. Мезенец, Извещение о согласнейших…, s. 19.
М. Бражников, Лица и фиты…, dz. cyt., s. 19, por. tenże, Древнерусская теория…, s. 29-32
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222
Tamże.
223
НИОР РГБ, zesp. 304.I, nr 409, k. 1.
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R. Łużny, Staroobrzędowcy i problemy muzykologiczne Dawnej Rusi, „Musica Antiqua Europae Orientalis”,
t. VII, Bydgoszcz 1985, s. 83-96.
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późniejszych posiada ona wiele wariantów melodycznych226. Charakterystycznym dla
wszystkich zawartych w Irmologionie Ławrowskim fit, jest sposób umieszczenia słożitii
oraz statii w obrębie linii horyzontalnej strieły. Rozwiązanie to, jak już wcześniej wspomniałem, redaktor zastosował także w odniesieniu do innych formuł melodycznych, w
szczególności popiewek.
Na zakończenie pierwszej części moich rozważań nasuwa się na myśl podstawowe pytanie, ile z bizantyjskiej teorii śpiewu pozostało w melodiach zapisanych na kartach Irmologionu Ławrowskiego? Jeśli przyjmiemy, iż melodie w nim zawarte posiadają bizantyjskie korzenie, to czy zostały wniesione do kodeksu w niezmienionej formie?227 Już
pobieżna analiza porównawcza z zastosowaniem metody retrospektywnej skłania ku
skrajnej odpowiedzi - niewiele228. Wspólne cechy pisowni staroruskich kriuków i neum
bizantyjskich nie mają przełożenia na znaczenie muzyczne, które w okresie powstania
Irmologionu Ławrowskiego było zupełnie inne229. Także zależność staroruskich melodii
cerkiewnych od greckiego systemu ośmiu skal modalnych była już czysto formalna230,
a według M. Brażnikowa – praktycznie żadna231. Mimo wszystko, w notacji kriukowej
tego okresu da się zauważyć pozostałości po notacji paleobizantyjskiej. Jako ciekawostkę pragnę podać, iż w XII wieku w Bizancjum weszła do użytku notacja określana mianem średniobizantyjskiej. Jej zaleta tkwiła w możliwościach precyzyjnego określenia
odległości interwałowych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą dźwiękami. Staroruskia
notacja kriukowa dawała możliwość przedstawienia całych formuł melodycznych, bez
podania dokładnych odległości pomiędzy dźwiękami232. To, iż notacja średniobizantyjska nie przyjęła się praktyce liturgicznej Cerkwi na Rusi, wpłynęło niekorzystnie na
późniejszy rozwój znamiennago raspiewa233.

М. Бражников, Лица и фиты…, dz. cyt., s. 213.
Podobne postulaty wyrażali uczeni rosyjscy przełomu XIX i XX wieku, w szczególności ks. Dymitr
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Dokonanie dokładniejszych ustaleń dotyczących genezy kształtowania się staroruskiej notacji kriukowej na tle bizantyjskiej, mimo zaawansowanych badań, współcześnie nie jest możliwe. Zatem także i moje ustalenia ograniczyły się jedynie do wskazania cech podobieństwa w pisowni poszczególnych neum. Wraz z zanikiem śpiewu
kondakarnego związki pomiędzy tradycją ruską a bizantyjską uległy rozluźnieniu. Coraz większa izolacja Rusi od świata bizantyjskiego spowodowana jarzmem tatarskim
sprawiła, iż wzajemne przenikanie się obydwu tradycji stawało się coraz trudniejsze.
Czynnikiem niesprzyjającym była także nasilająca się niechęć Rusinów, szczególnie z
Państwa Moskiewskiego, wobec Greków. W ich świadomości społecznej, jak słusznie
zauważył E. Iwaniec, zakorzeniło się głębokie przekonanie, iż Grecy przystępując do
Unii florenckiej w 1439 roku zdradzili prawdziwą wiarę, za co zostali ukarani przez
Boga upadkiem Konstantynopola w 1453 r. Nieufność wobec Greków była spowodowana jeszcze tym, że przybywając do Rosji, szczególnie w XVII wieku, często nadużywali
gościnności i szczodrości gospodarzy234. Zgoła inna sytuacja była na terytoriach należących do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej. Tutaj związki
kulturowe ze światem bizantyjskim były bardzo silne, co znalazło odzwierciedlenie w
architekturze, ikonografii, piśmiennictwie i co najważniejsze, w śpiewie cerkiewnym.
Już pod koniec XVI wieku w zachodnioruskich Irmologionach obok tradycyjnych ośmiotrybowych melodii cerkiewnych (znamiennago raspiewa) zaczynają się pojawiać
śpiewy greckie, mołdawskie, bułgarskie oraz serbskie, carogrodzkie czego przykładem
jest Irmologion Supraski235. O zjawisku takowego przenikania się tradycji w przypadku
XVI-wiecznego Irmologionu Ławrowskiego nie może być mowy. Co więcej, analiza pisowni poszczególnych znaków zapisanych na kartach Irmologionu pozwala twierdzić,
iż związek staroruskiej monodii cerkiewnej z bizantyjską wówczas był już tylko umowny. Dopiero przekład staroruskich melodii cerkiewnych z kriuków, na kijowską notację
kwadratową wpłynął na sukcesywne przenikanie bizantyjskiej tradycji śpiewu na grunt
ruski. Z całą pewnością ustalenia w tej materii byłby o wiele większe, gdyby nie tragiczne losy staroruskiego monodycznego śpiewu cerkiewnego na Rusi. O ile na przestrzeni
XVI i XVII wieku śpiew ten przeżywał swój prawdziwy rozkwit, o tyle w okresie od XVII
do końca 1-szej połowy XVIII wieku chylił się ku upadkowi, co miało związek z powolnym zanikaniem żywej tradycji, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Przez okres
niemal 200 lat, jedynymi nośnikami żywej tradycji znamiennago raspiewa były wspólnoty
staroobrzędowców, aczkolwiek także i w tych środowiskach, śpiew liturgiczny podlegał pewnym procesom degradacji. Można tylko przypuszczać, czy zapisane na kartach
Irmologionu Ławrowskiego melodie zostały przełożone na kwadratową notację kijowską i
wniesione do późniejszych śpiewników powstałych w tymże ośrodku?
Odpowiedzi na te i inne pytania z pewnością dostarczy analiza porównawcza
formuł melodycznych. Zatem niniejsze opracowanie należy uznać za wstęp do dalszych
badań nad tym jakże interesującym, a jednak nadal niezbadanym zabytkiem piśmiennictwa muzycznego na Rusi.
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E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców…, dz. cyt., s. 25
А. Конотоп, Древнейший памятник …, dz. cyt.: s. 290.
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Аннотация
Данель Савицки
Старoрусский невматический Ирмологий Лавровский с шестнадцатого века неизученный памятник музыкальной восточнославянской литературы ЮгоЗападной Руси.
Статья является очерком, касающимся процессов диффузии влияний Востока и
Запада в русском церковном пении, практикуемом на территории Речи Посполитой до ее разделов. Старорусское одноголосное церковное пение (т.н. знаменный
распев) занимал важное место в духовной жизни Руси. Не удивляет, что и сегодня
оно обращает внимание теологов, музыковедов, искусствоведов, а также все чаще
этнографов. Материальным доказательством богатства старорусских церковных
мелодий являются тысячи рукописей, написанных невматической нотацией (т.н.
крюками) и киевской квадратной нотацией (т.н. киевское знамя). Автор представляет и анализирует, особенно от стороны семиографии, датированный на вторую
половину XVI века ирмологий кулизматический, сохраняемый в Национальной
Библиотеке в Варшаве – Ирмологий Лавровский. Рукопись содержит очень богатый материал литургический, записанный крюковой нотацией типа А.

Summary
Daniel Sawicki
The Irmologion Lawrowski dated to the 16th century is a not yet researched relic of
the East Slavic music writing from South West Ruthenia.
This article is a valuable contribution to the research about the Eastern and Western’s
Ruthenia influences clashing and affecting each other on the subject of Orthodox songs
which were used in the Republic of Poland before partitions. The Old Ruhenian monodic Orthodox singing (org. znamiennyj raspiew) had an important role in the spiritual
live of ‘The old Ruthenia’. The material evidence supporting the richness of the Old Ruthenian Orthodox melodies are thousands of manuscripts written using neumatic notation and Kievian square notations. The author describes and analyses the Irmologion
from Ivan Lawrowski from the late 16th century that is being archived in the National
Library of Poland in Warsaw. This particular manuscript holds a very rich liturgical
material using a type A notation.
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The term jurydyka is usually defined as ‘a settlement of urban character, whether
organized within the defensive walls of a proper town, or beyond them, on land
belonging to the said town, or on other suburban land, excepted from the municipal
jurisdiction, possessing its own authorities and courts, subjected to the authority of the
landowner or the king, but not possessing the rights of a town.’1 The jurydyki of Vilna
were not consolidated enclaves – we can rather speak of greater or lesser plots and
properties which were sometimes connected. Some of them belonged to ecclesiastical
corporations such as the Vilna Cathedral Chapter or bishopric. The chapter exercised
jurisdiction both over the jurydyka and its estates located beyond the city limits. The
scholarly literature on jurydyki in early modern Vilna is limited in extent and uneven
*
This paper is part of a research project Church and Commonwealth, 1569-1795, funded by the Mateusz
B. Grabowski Foundation. Earlier versions on this paper were presented to the international conference
Microhistories: Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania (1387-1795) (at the UCL School of
Slavonic and East European Studies on 20 March 2015) and to the seminar at the Faculty of History of the University
of Warsaw (on 7 December 2010) as ‘Potyczki, starcia i boje w środowisku szesnastowiecznych duchownych
wileńskich. Przepisy i praktyka’ (Skirmishes, Conflicts and Fights in the Circle of Sixteenth-Century Vilnan
Clergymen: Regulations and Practice). Given the reliance on ecclesiastical sources, it is appropriate to use the
Latin form of the city’s name rather than Vilnius or Wilno when referring to the period covered by this article.
I also use the Latin forms of clergymen’s Christian names.
1
Piotr Borowik, Jurydyki miasta Grodna w XV-XVIII wieku, Supraśl, 2005, p. 23; Janusz Frykowski, ‘Przypadki i formy przestępstw okazjonalnych mieszczan tyszowieckich w latach 1608-1807’, Historia i Świat, 2
(2013), p. 51.
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in quality. Some scholars have established their existence, some have attempted to
describe them generally and some have even tried to locate them on the plan of the city.2
Vladas Drėma’s titanic work on Vilnan properties now runs to thirteen volumes.3 Maria
Łowmiańska used the plan of the city’s fortifications drawn up in 1648 by Friedrich
Getkant, as well as other sources, to create the plan of mid-seventeenth-century Vilna,4
which, adapted and refined by later scholars5 including David Frick, continues to
function as the principal basis for work on the city’s topography.6
Legal questions connected with the functioning of the Vilnan jurydyki have been
signalled by Vasil Drużčyc,7 Juozas Jurginis,8 Juliusz Bardach9. The extent of the jurydyka
of the Vilna Cathedral Chapter was estimated by Jerzy Ochmański, according to whom
in 1569 the capitular jurydyka comprised 21 hearths and brought in an income of 80
Lithuanian schocks (kopy) and 30 grosze.10 At this time the average number of persons
per hearth in the larger towns of the Grand Duchy of Lithuania could exceed eight
persons.11 However, Ochmański’s calculations on the size of the chapter’s jurydyka are
incomplete, and we do not know the basis on which he arrived at his result. We can only
suppose that he may have counted only those houses occupied by burghers, and not
those inhabited by canons and prelates, or the houses belonging to St Mary Magdalene
hospital. My own calculations indicate that in 1569 the burghers alone brought the
chapter an income of 92 schocks and 30 grosze.

2
Jerzy Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego latyfundium biskupstwa wileńskiego
(1387-1550). Ze studiów nad rozwojem wielkiej własności na Litwie i Białorusi w średniowieczu, Poznań, 1963, p. 17.
Józef Maroszek, ‘Ulice Wilna w XIV-XVIII wieku’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 47 (1999), 1-2, pp.
163-185. Mindaugas Paknys, ‘Wilno roku 1636 według ‘Rewizji gospód’, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia
Historica, 12 (2007), pp. 103ff; Mindaugas Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: Namai, gyventojai, svečiai,
Vilnius, 2006.
3
Vilniaus namai archyvų fonduose, 13 vols, ed. Vladas Drėma, Vilnius, 1995-2007.
4
Maria Łowmiańska, Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku, Wilno, 1929, 2nd edn in Dwa doktoraty
z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Poznań, 2005.
5
Maroszek, Ulice Wilna, p. 183.
6
David Frick, ‘The Bells of Vilnius: Keeping Time in a City of Many Calendars’ in Making Contact: Maps,
Identity, and Travel, ed. Glenn Burger, Lesley B. Cormack, Jonathan Hart and Natalia Pylypiuk, Edmonton,
2003, p. 26; David Frick, ‘According to the Confession in Which I Die’: Taking the Measure of Allegiances in
Seventeenth-Century Wilno’, Central Europe, 8 (2010), no. 2, p. 109; David Frick, Kith, Kin, and Neighbors:
Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno, Ithaca, NY, 2013, p. x.
7
Vasil Drużčyc, Magistrat u Belaruskich mestach z majdeborskim prawem u XV-XVII st., Mensk, 1929, reprinted
in Arche, 7 (2009), pp. 241-337.
8
Juozas Jurginis, ‘Reakcinis bažnytinių jurisdikcijų vaidmuo Vilniaus istorijoje’, Lietuvos TSR mokslų Akademijos Lietuvos istorijos instituto darbai, 1951, pp. 88-152.
9
Juliusz Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań, 1988, p. 107. It is impossible to agree with the author when he states that the jurydyka of the Vilna chapter was only established towards the end of the sixteenth
century.
10
Jerzy Ochmański, Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie, Poznań, 1972, p. 108. It is
interesting that the Vilna chapter achieved the same income from its houses in 1573. Kościół zamkowy, czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, ed. Jan Kurczewski, vol. 2,
Źródła historyczne na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych, Wilno, 1910, p. 332.
11
Józef Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, Poznań, 1965, pp. 129-132;
Stanisław Alexandrowicz, ‘Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku’,
in Stanisław Alexandrowicz, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń, 2011, pp. 133-134.
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Map of Vilnius, the end of the sixteenth century. Vilna Litvaniae metropolis.

G. Braun and F. Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum III, first Latin edition of volume III was
published in 1581

Fuller information is contained in the Rejestr poborowy of 1602.12 This is a fiscal
source, created by the chapter in response to the extraordinary tax levied by the Vilnan
Convocation (a meeting of the Lithuanian Estates retaining some of the characteristics
of the former Lithuanian parliament) in order to finance the war with Sweden over
Livonia.13 According to this source the jurydyka of the chapter within and just outside
the city comprehended plots containing sixty-four buildings.14 It is noteworthy that the
buildings in which members of the chapter lived were usually described as ‘tenements’
(kamienice). The exception was the house (dom) of the archdeacon. This might indicate that
there was a significant architectural or constructed difference between them.15 Or it might
12
It is preserved in the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius [hereafter
Wróblewski Library], sign. F43-490. Published for the first time in the Appendix to this article.
13
On the reasons for the voting of taxes in the sixteenth century see Krzysztof Boroda, ‘Kmieć, łan czy
profit? Co było podstawą poboru łanowego w XV i XVI wieku? [in:] Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, ed.
Piotr Guzowski and Marzena Liedke, Kraków, 2007, p. 154.
14
The Rejestr twice notes ‘half-houses’ (pół domy).
15
A kamienica is usually defined as a brick- or stone-built house of at least two storeys in a filled-in townscape. See Maria Sołtysiak, Na styku dwóch epok: architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego, Gdynia,
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not. At one point the Rejestr refers to the kamienica of the Cathedral Provost Reverend
Matthias Kłodziński († before 5 October 161616), and later on to ‘Reverend Kłodziński’s
house (dom)’.17 So it would seem that the scribe used the terms interchangeably.
In the light of the Rejestr the chapter’s property was found on sites on Castle
Street, Skop Street, the street ‘leading to the Bernardine Fathers’ (Bernardine Street), the
street ‘leading to the royal mill’, the street ‘to the river Wilenka’,18 and the street ‘beyond
the Bernardine bridge’ (Transfluvial Street). The chapter’s jurydyka also encompassed
the Church,19 as well as the hospital of St Job and St Mary Magdalene20 (later just St
Mary Magdalene) and the buildings belonging to it along Castle Street, Skop Street and
‘beyond the St Mary Magdalene gate’.
Besides these properties, the chapter exercised jurisdiction over ‘the hospital
buildings in Antokol’, that is, in the suburb of Antokol (now the district of Antakalnis
within the city of Vilnius). By this is probably meant the houses of the hospital next
to the Church of Saints Peter and Paul. One of the houses mentioned in the register,
located in Antokol, was noted as ‘under the jurisdiction’ (znajdujący się pod jurysdykcją)
of the custodian of the cathedral, Prelate Eustachius Wołłowicz († 9 January 163021).22 It
is worth nothing that scholars date the founding of the hospital variously. Kurczewski
wrote that the hospital for the poor, located next to the Antokol presbystery, had
been founded by Reverend Paulus Korkonos in 1604.23 In turn Józef Maroszek notes
laconically: ‘in 1620 the king granted the Vilnan hospital of St Peter the income from
the bridge across the Wilia in Niemenczyn,24 while in the funeral sermon preached by
Andreas Schönflissius for Andrzej I von Embden on 4 September 1628, we can read:
2003, p. 16.
16
Acta Capituli Vilnensis, vols I-XIII, [hereafter ACV], manuscripts in The Wróblewski Library of the
Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius, [hereafter Wróblewski Library]. ACV, VIII, f. 296, § 959.
17
Wróblewski Library, sign. F43-490.
18
An analysis of seventeenth-century sources indicates that the name ‘Wilenka’ referred to the river
Wilia (Neris in Lithuanian). In the 1636 ‘Lustration [Rewizja] of the Dwelling of the Court of His Royal Majesty’
Władysław IV, published by Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m, p. 265, some of the houses in the
Chapter’s jurisdiction were situated on the alley identified as ‘uliczka poboczna ku zamkowi nad rzeką Wilną’.
This description, assuming that the surveyor did not make an error, leaves no doubt that the river Wilia was
meant.
19
On the governance of the parish church by the chapter, see Jan Fijałek, ‘Opisy Wilna aż do połowy
wieku XVII-go’, Ateneum Wileńskie, 1 (1923), no. 3-4, p. 334.
20
Historians accept the date of the hospital’s foundation either as 1518 (e.g. Władysław Zahorski, ‘Pierwsze szpitale wileńskie, (Kartka z historji Szpitalnictwa w Wilnie)’, Pamiętnik wileńskiego towarzystwa lekarskiego,
nos. I-II, Wilno, 1925, pp. 65-72) or 1514 (e.g. Maria Korybut Marciniak, ‘Działalność dobroczynna zakonów i
zgromadzeń w Wilnie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku’, Echa Przeszłości 11 (2010), p. 139). On the
relations between the chapter and the hospital see Wioletta Pawlikowska-Butterwick, ‘Regarding the SixteenthCentury Statutes of the Cathedral Chapters of Vilna and Samogitia’, in Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų
statutai, ed. Wioletta Pawlikowska-Butterwick and Liudas Jovaiša, Vilnius, 2015, pp. 208-210.
21
Monumenta Sarmatarum viam universae carnis ingressorum Simone Starovolscio primicerio Tarnoviensi collectore, ed. Szymon Starowolski, Cracoviae 1655, p. 227; Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium, ed. Eugenija Ulčinaitė
and Włodzimierz Appel, Vilnius, 2005, p. 80, no. 31.
22
See the Appendix.

23

Cf. Jan Kurczewski, Kościół Zamkowy czyli Katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym,
architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, vol. 1, Wilno, 1908, p. 122.

24

Józef Maroszek, ‘Wileńskie przytułki-szpitale w XVI-XVIII w.’, [in:] Cała historia to dzieje ludzi...
Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy
naukowej, ed. Cezary Kuklo, Białystok, 2004, p. 205.
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‘Testimony to his generosity is the hospital, by St Peter’s outside the city, which he built
and endowed at his own expense’.25 Nevertheless Wincenty Przyałgowski, referring to
an entry of 4 February 1620, informs us that ‘at Antokol by the Church of SS. Peter and
Paul, where at this time Bishop Wołłowicz introduced the congregation of the Lateran
Canons, a new hospital was also established, the building of which was much assisted
by a merchant, some Belgian, called Andrzej Wonende.’26 The question is resolved by an
entry in the capitular acts. Under the date of 6 February 1620 was noted the request of the
cantor, Prelate Nicolaus Jasiński († between 21 May27 and 22 June 163528), to the chapter
that it would hand over a plot at Antokol to the Belgian Andrzej Wonende, so that a
hospital and foundation for the poor and sick living by the Church of St Peter could be
built. The chapter’s reply was affirmative. Nevertheless, the canons and prelates made
it a condition that the hospital would be subject to their jurisdiction.29
All the members of the chapter were subject to its disciplinary authority30 and so
were the inhabitants of capitular properties and houses. The subordination to capitular
jurisdiction of the inhabitants of the jurydyka is attested both by capitular sources, for
example in entries in the metrica and by fiscal sources. The entry in the metrica for
7 November 1522 notes that Jan (a tailor of the palatine of Vilna, Olbracht Gasztołd)
renting a house (for the period of one year for the sum of six schocks of Lithuanian
grosze), swearing on oath that he would be a good resident, subjected himself to capitular
sanctions and jurisdiction.31 Moreover the rejestry of extraordinary taxes refer to sums
due ‘from houses and subjects of the jurisdiction of the Honourable and Reverend
Chapter of Vilna’.32 This is confirmed by entries in the metrica from the early seventeenth
century. On 6 February 1602 the canons resident by the cathedral heard the archdeacon,
Prelate Nicolaus Jasiński, who complained that despite his membership of the chapter
– contrary to capitular statutes and capitular jurisdiction – he had been summoned by
the rector of the parish church of St John in Vilna, Reverend Joannes Żuchowski, to the
court of the bishop of Vilna. The chapter therefore resolved to delegate Canon Gregorius
Święcicki († 26 February 161733) to the bishop, with the request that the bishop respect
the rights and privileges of the chapter.34 A similar problem was considered at the
session of 30 September 1604. The canons and prelates again decided to warn the bishop
against actions contrary to (canon) law. He was to be reminded that the chapter of Vilna
was the court of first instance for all capitular persons.35

25
‘Wyświadcza tę szczodrobliwość jego szpital, u świętego Piotra przed miastem, który sumptem swym
zbudował i nadał’, [in:] Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, ed. D. Frick, Warszawa, 2008, p. 78.
26
Wincenty Przyałgowski, Żywoty biskupów wileńskich, vol. 2, St Petersburg, 1860, p. 84.
27
Wróblewski Library, ACV, X, f. 172, § 462.
28
Wróblewski Library, ACV, X, f. 175v, § 466.
29
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 379v, § 1226.
30
Full judicial authority was granted to chapters by the IV Lateran Council (Dokumenty Soborów Powszechnych, vol. 2, ed. Arkadiusz Baron and Henryk Pietras, Kraków, 2007, p. 243), which also gave chapters the
right to issue statutes on the basis of which chapters could exercise disciplinary authority over their members.
31
Wróblewski Library, ACV, I, f. 60, § 166.
32
See the Appendix.
33
Monumenta Sarmatarum, p. 223. On 27 February 1617 he was mentioned as deceased in the metrica,
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 307-307v, § 989.
34
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 4v, § 12.
35
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 47-47v, § 188.

58

Wioletta Pawlikowska-Butterwick

All cases were reserved for the chapter except for capital offences. For clergymen
could not bring about anybody’s death, so such cases belonged to a secular court – usually.
In 1633, when a servant of the palatine of Vilna (Lew Sapieha)36 killed a cathedral singer,
the chapter did not hand the case over to a secular court. Instead, it fined the servant
100 schocks. He was also obliged to stand with a drawn sword in the cathedral doors,
crying ‘I am a killer’. And after that he was imprisoned for three months. But he was
not executed – perhaps out of regard for his patron.37 It should be noted that the chapter
applied a different system of penalties and punishments to its own miscreant members,
and a different one to its lay subjects; laypersons could be fined, imprisoned or flogged.38
Quite frequently it fell to the chapter to adjudicate disputes between inhabitants
of its jurydyka. For example, on 13 June 1574 the chapter’s notary, Albertus Strzałkowski
made an oral complaint against the bookbinder Stanisław Sienicki, who had allegedly,
in May 1573, caused a fire in Strzałkowski’s house through his ‘villainy’. Strzałkowski
testified that the bookbinder kept debauched women and prostitutes in the residential
part of the property, who on the night of the fire drank together with cathedral
clergymen, including Reverend Andreas Żychowski. One of these inebriated women
had led another up to the attic, which contained a good deal of straw on which to sleep.
This woman, known as Besuszka, who was fed and kept by the bookbinder and the
mistress of the cathedral vicar and sacristan Stanislaus from Stroniecz (or Stromiec),
allegedly left her companion with a lighted candle placed in the roofing, after which
she came back downstairs to drink beer with Reverend Żychowski. In the meantime the
candle fell from the overheated roofing onto the straw and fire spread from the attic to
destroy two houses – the bookbinder’s and the newly built residence of the cathedral
notary. Strzałkowski, having reckoned his losses at two hundred złotys, tearfully asked
the chapter to start the procedures for obtaining compensation. It did so.39 Whether it
was paid we do not know. The Acta Capituli Vilnensis do inform us, however, that a few
months later the bookbinder Sienicki was let off his rent due for the year 1573.40 This was
not the end of his troubles. Sienicki again features in the metrica when he was beaten up
by the tailor Jan Pawłowski.41
For the inhabitants of the capitular jurydyka, the pressures resulting from frequent
contacts and physical proximity within a limited space generated conflicts. We can
reasonably suppose that only a small proportion of these conflicts were entered into the
metrica of the chapter. Not least because the statutes were only binding on the prelates
and canons, relatively few disputes could be prevented by the regulations contained in
the capitular statutes, which laid down the ways in which houses were to be managed.
Six decrees referred to capitular houses, while several further resolutions concerned both
capitular houses and the prestimonial landed estates which were allocated to particular
members of the chapter as they fell vacant.42
36
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For example, the statutory regulation De non locandis hospitibus in domibus
canonicorum forbade members of the chapter – without the permission of the corporation
– to host non-members under their roofs. A canon or prelate who failed to observe
this provision was liable to a fine of three schocks of Lithuanian grosze and the loss of
the income appertaining to his position in the chapter.43 The statutes can however be
supplemented by resolutions issued on particular occasions. For example, on 5 October
1583 the chapter forbade canons and prelates, under the sanction of deprival of their
refectio, or daily allowance, for a month, from renting their houses to Vilnan artisans
(cobblers, saddlers and locksmiths).44 It is worth emphasizing here that this prohibition
applied to particular canons and prelates and not to the chapter as a whole. It seems
that many canons and prelates failed to observe the ban and perhaps with time it lost
its force; the 1602 Rejestr records that the artisan Paweł and the saddler Jan were living
in the house of Reverend Kłodziński.45 Moreover, two women, Dorota Pawłowa and
Zofia Harasimowa, were engaged in petty trading in front of the house. The tenement
of Reverend Ambrosius Beynart († before 18 January 160346), was inhabited by the tailor
Bartosz Stankowicz and the furrier Jakub Smolski, while the carpenter Jurek lived in
the house of Reverend Joannes Bulpata († before 1 February 160347). A separate group
consisted of burghers who lived in houses located on capitular land, but which were not
designated as belonging to particular members of the chapter. For example Wawrzyniec
Opuchowski’s house on Skop Street was inhabited by Wawrzyniec Kopac and the smith
Paweł.48
Although the statutes fixed many norms related to the residences of canons and
prelates, the capitular legislators were unable to foresee every eventuality. In such cases
the corporation tended to follow the examples set by other chapters. For example, on
10 October 1539, Canon Andreas Nadbor († 154749) complained to the chapter that his
neighbour, Canon Joannes Kunicki († before 30 June 155250) had revoked his earlier
agreement to the building of a shared privy in the rear section of the wall. He also
refused agreement to its location in another place – next to the storehouse (where,
indeed, a privy could have caused serious problems). The corporation, having inspected
the spot, ordered Canon Nadbor to build the privy in his own property, in such a way
as it would not disturb Canon Kunicki.51 We might compare the efforts to solve this
odiferous urban problem with the modernization of the residences of the canons and
prelates of Kraków cathedral in the second half of the sixteenth century. Convenience
was enhanced, for example, by brick-built galleried latrines atop the boundary wall at
the back of the property.52
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Every so often the protocols of the sessions of the Vilna Chapter record information
on its members who kept mistresses, often called ‘suspect women’, in their houses.53 In
1574 the procurator of the chapter, Laurentius Wolski († before 28 May 158454), brought
the problem of immoral conduct to the chapter’s attention. His ire was aroused by the
residence in the house of the absent Canon Joannes Pikarski († 8 September 157755) of
a laywoman, the wife of Jakub the butcher. Worse than this was the fact that in the
underground storeroom she maintained a number of girls – of about twelve years of
age. According to the protocol, ‘And she lets them out at night, probably, as can be
concluded, for the purpose of vile earnings’. The procurator complained that despite his
admonitions, Jakub’s wife remained stubbornly defiant, because she had the support of
Canon Nicolaus Koryzna († 3 November 159856). After hearing out Reverend Wolski,
the chapter decided to expel the butcher’s wife from the house of their absent confrère.57
The chapter would experience far greater difficulties than these. The last decade
of the sixteenth century and the first years of the seventeenth were enlivened by the
escapades of Canon Isaac Fechtinus († 25 May 160758). Fechtinus was the son of Peter
Fecht, Catholic secretary to John III of Sweden, who drowned in 1576. His son became
a Jesuit, educated at their seminaries at Olomouc59 and Braniewo60 as well as the papal
seminary in Vilna,61 and was earmarked by the papal legate Antonio Possevino as one
of the priests destined to win back Sweden for Roman Catholicism. He was appointed
as assistant confessor to the Brigittine nuns at Vadstena in 1585, as one of a team of
Jesuits who preached hellfire sermons in order to effect the nuns’ reform, but he soon
complained of boredom and sought a transfer.62 Fechtinus is sometimes described in the
literature as a chaplain to Sigismund Vasa, either while he was still a prince in Sweden,63
53
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or after his election to the Polish throne in 1587.64 However, no sources are cited in
support of these statements, and neither the standard work on Sigismund’s royal court
nor that on Jesuits at the Vasa courts mention Fechtinus at all.65 Whatever the truth of
the matter, the fact remains in 1590 he was presented to a canonry of Vilna by King
Sigismund III. He joined the chapter on 13 August 1590.66 Fechtinus would still feature in
Possevino’s lists of potential missionaries to Sweden,67 but his subsequent career could
not have taken him further away from such high expectations. Something or someone
must have broken his character.
As we shall see in the remainder of this article, Canon Isaac caused scandal in
Vilna for many years. The chapter’s exasperated responses to his numerous misdeeds
cast light on the question of its jurisdiction over properties and persons. Over a dozen
years and more he was frequently fined, deprived of his daily distribution or refectio,
threatened with the loss of his canonry, subjected to house arrest and forbidden entry
to the cathedral church. His behaviour, according to the chapter, provoked numerous
complaints from laypersons and cast a shadow on the corporation and the Church
as a whole. Canon Fechtinus was accused of roaming the city at night with suspect
companions, drunkenness, and maintaining and living with a woman in his house.68
The capitular acts do not inform us what happened to Fechtinus’s kept women, but as
late as 9 April 1604 it was noted that Reverend Gregorius Święcicki, while conducting
a visitation of the capitular property in Fechtinus’s possession, had found there a
woman with whom – according to reliable testimony – the miscreant canon maintained
improper relations.69
To take one of many examples of Fechtinus’s misconduct, on 10 February 1597
he was deprived of his refectio for two weeks for having sung while drunk during a
cathedral service.70 This was neither the least nor the last of his misdemeanours.
Similarly, on 16 May 1597, for drunkenness and numerous contacts with women, as well
as keeping them in his house, he was fined two schocks of Lithuanian grosze, his right to
a vessel of honey, and two weeks’ refectio. The penalties were imposed in the hope that
they would lead to a correction of his behaviour, and further sanctions were threatened
if no improvement was forthcoming. Angered, Fechtinus announced he would appeal,
11 (1966), p. 174; idem, ‘Polish-Swedish Relations in the Late Sixteenth Century (Sigismund Vasa’s Swedish
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before calming down, begging forgiveness and promising to mend his ways. As a result,
part of the penalty was withheld.71 When in 1598 the clerical delinquent was summoned
again,72 he pleaded illness (‘lues venerea).73 And so it continued.74
On 15 December 1599, the chapter penalized Fechtinus for not returning the
considerable sum of 40 schocks of Lithuanian grosze. It subjected him to house arrest,
and seized all his income until the debt was paid off.75 The reason he had fallen into
debt was that during the night of 2/3 April 1599, a fire had started in the former bakery
belonging to Canon Fechtinus. The fire destroyed neighbouring buildings – stables, a
coach house and a brewery – belonging to the archdeacon, Joannes Ryszkowski (†13
March 160676). So testified Ryszkowski’s servant, the mansionary (a junior cathedral
clergyman) Matthias Migowicz. It transpired that night bread had been baked in the old
bakery and that some remains of the bread had been found. Moreover, shots had been
heard from Fechtinus’s house, which may have been connected to the outbreak of the
fire.77 On 27 May 1599 Fechtinus and Ryszkowski reached agreement before the chapter.
It was agreed to regard the matter as closed if Fechtinus would pay Ryszkowski, by
Martinmas (11 November 1599), compensation of 70 Polish złotys – the equivalent of 40
Lithuanian schocks.78 On 12 November Ryszkowski’s servant complained that Fechtinus
had broken the agreement.79 A few months later (28 march 1600) Fechtinus was in
trouble again, this time for unauthorized absence.80
Almost a year later, on 9 February 1601, Fechtinus provoked the ire of the chapter
for another reason. The bishop of Vilna, Benedictus Woyna († 22 October 161581) reported
that Fechtinus had, in defiance of the statutes in force, revealed capitular secrets to
outside persons, including himself. Moreover, Fechtinus had supposedly told Woyna
that the chapter had begun to conspire against the bishop82 (it is worth adding here
that Woyna had entered the chapter back in 1576,83 and had only left it on his elevation
to the bishopric the previous year). In the light of the sixteenth-century statutes of the
Vilna chapter, the revealing of capitular secrets was liable to be punished by the loss of
the right to speak and sit in the chapter and the loss of up to a year’s income.84 In this
case the chapter decided to impose a penalty of the loss of three months’ income, as
well as the offender’s place and voice in the chapter. Although he was not forbidden
from collecting income from the prestimonial estate in his possession, he was forbidden
to make frequent visits to it. He was also commanded to dismiss his whore. He was
also banned from receiving at his house the Swedes and Finns whom – despite the
dangerous times – he had often hosted. It should be added that entertaining mysterious
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guests during Duke Karl Södermanland’s invasion of Livonia might arouse suspicions
of culpable stupidity, if not outright treason. Fechtinus humbly admitted the accusations
and – pleading for a reduction in the penalty – promised to do better in future.85
The chapter was not equally suspicious of all Swedes and Finns, however. On
6 June 1601, it finally yielded to the pleas of a vicar from Dorpat (Tartu), Olaus Marci
Sundergeltus, who, presenting a document, asked for the payment of sixteen thalers – a
debt contracted by the Canon Joannes Jussoila († between 20 July 1607 and 12 August
160886), who was then not present in Vilna. Although the chapter did not usually grant
such requests, it did so on this occasion, with the caveat that the sum would be deducted
from the income due to Jussoila.87 Canon Jussoila, who came from the Finnish lands of
the Kingdom of Sweden, was another nominee of Sigismund III. In contrast to Fechtinus,
he was of unimpeachable character.88
Several months later Fechtinus was mixed up in another affair involving
Swedes in his house. On 25 January 1602 it was noted in the capitular acts that Canon
Fechtinus absent both at sessions of the chapter and at cathedral services, and that he
was simulating illness in the hope of concealing his drunkenness. For this reason it was
unanimously decided to refuse him the right to collect his refectio.89 The same day a
protest against Canon Isaac Fechtinus was presented to the chapter – with a request that
it been inscribed in the acts – by a Swede:
I Krystyan Szum [Christian Schum?] make my complaint against Reverend Isaac
Canon of Vilna, who had several times invited me to his house. I did this at his
request, and was there last Sunday, that is 20 January, for dinner, where I found
other Swedes, three royal servants, and we were all joyful together, and he fed
us well: they asked me in good humour about the source of my wealth, as all my
property in Kochenhauz had been taken from me. I said that I have a good master,
who aids me in everything, and I showed my purse taking out fifty red złotys
[ducats]. Having seen this, he began to fill my cup, adding that no hair of my head
would be harmed, and nothing [of mine] would be lost. Trusting in this I became
drunk, and Reverend Isaac ordered that I be put to bed, having let out the other
guests; and he then himself drank for a long time, so that I slept well. At two o’clock
that night, I checked my purse, and the money had been removed, so I then asked
him if he had taken it, and he, seizing a weapon and unsheathing it, wanted to
throw himself at me, upbraiding me, and saying that he knew nothing about [the
money]: ‘And if I saw it on you, I know not where you put it’. So I asked him to
release me, and he opened [the door] himself. The following day in the morning I
came to him to demand what I had lost; he also denied it, saying he knew nothing
of it: and in the meantime reaching for something opened a drawer under the table,
where I saw my belt and the new band from my cap, and on my cap an old one was
fixed, and I saw it in his own locked drawer: he argued with me, that it was not
mine. And now I name none other as the principal author of my detriment than this
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Reverend Isaac as the host, who invited me to his house and inebriated me, having
promised me, that nothing of mine would be lost.90

The chapter inscribed the protest into its acts, but advised the plaintiff to submit a
formal summons. The question was soon taken up again, on 1 February 1602. Canon
Isaac – having heard the complaint – declared that he
did not know this Szum, had neither invited him to his house, nor sent for him,
but he himself voluntarily, uninvited and unsent-for had come: likewise he knew
nothing about any money of his; nor had Szum given him any to keep for him,
money which although he had thrown on the table in front of good people sitting
at the table, but immediately afterwards put away in front of the good people who
had then been in his canon’s house. He [Fechtinus] even said [‘]that when at eight
o’clock at night he [Szum] left the house, led to the gate by myself, he said nothing
of any money. Until the following morning at eight o’clock he came to asking if I
had seen his belt and capband, and I straight away gave him back those things,
but there was no money in his belt or band. So whereever he had spent the night,
there should he seek his money and lost items, and not at my house, where he had
not spent the night.[’] The plaintiff Krystyan Szum through his master Mr Jasiński
claimed that this loss had occurred nowhere else, but in the house of Reverend
Canon Isaac, by whom he had been summoned, given drink and assured that no
harm should come to him in this house: he [Fechtinus] knew what people and
servants he kept in his house, and invoked the aid of article 77, chapter 4, being
prepared to better this complaint with his conscience.91

The said article 77 comes from the Third Lithuanian Statute of 1588. In the light of this
article the best means to prove innocence or guilt was in writing, and failing that, the
testimony of witnesses. These were viewed as the surest proofs. If neither was available,
then the sides could each swear an oath.92 Although the latter was considered a proof
of lesser weight, Szum nevertheless intended to use this right. This was also the
means rapidly chosen by Canon Fechtinus: ‘By this means the Honourable Reverend
Canon moved to swear an oath himself in response. And so they gave the matter to
our official consideration’. Then the chapter, citing article 41, chapter 11 of the Third
Lithuanian Statute93, which dealt with damages occurring at home or on the road with
the knowledge of the host,94 decided:
And so we the office, in this case of Mr Krystyan Szum with the Honourable
Reverend Isaac Fechtinus Canon of Vilna regarding the loss occurring to Mr Szum
by his account and complaint in the house of the Honourable Reverend Canon:
because Mr Szum does not accuse the Honourable Reverend Canon directly of
guilt through injury done to Mr Szum, but because of his incurring the loss in the
house of which the Reverend Canon is the host, and to which he was summoned
and there assured [of the safety of his person and property]. Therefore according
to the reading of the law of the land, article 41, chapter 11, we command the said
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Szum to swear an oath that he was summoned to the house of the Honourable
Reverend Isaac, that the said sum of money, fifty red złotys, was lost in the house
of the Reverend Canon, and that immediately on noticing the loss of the money he
went to demand it from the Honourable Reverend Canon, before he left the house.
We allow three days for the swearing of this oath, and when it is sworn by the
said Szum, the Honourable Reverend Canon should reimburse and pay this loss,
as described in the Statute, article 84, chapter 4. The defendant, the Honourable
Reverend Canon not accepting our decree, appealed to the principal Tribunal court,
which this year will be held here in Vilna. Which he is permitted to do according to
the law, and this extract from our capitular books is issued.95

The quoted fragment is of interest to us not only because of the moral aspect,
but because it illuminates the chapter’s knowledge and use by of the text of the Third
Lithuanian Statute. Krystian Szum was given three days to take his oath. In case of the
proving of the guilt of the host, he would be obliged to pay compensation according to
article 84, chapter 4 of the Third Statute, which dealt with the time in which the payment
of compensation should be made. The case concerned fifty red złotys (equivalent to
ducats), and so if the case was found in favour of the plaintiff, the reimbursement should
be completed within two weeks.96 The entry that Fechtinus did not accept the decision of
the chapter and announced his intention to appeal to the Tribunal indicates that he was
probably not entirely innocent.
Although we do not know the ending of this particular story, there were more
matters involving Canon Isaac Fechtinus and his compatriots. On 6 June 1603 a complaint
against Fechtinus was entered into the acts at the request of Jerzy Przesiecki, who while
serving in Livonia had taken prisoner a Swede called Klaus, whom he subsequently
took into his service. After arriving in Vilna with his servant on 27 May 1603, Przesiecki
stayed in Zarzecze (Užupis – the transfluvial suburb) with Stanisław Starosielski. There
Fechtinus saw Przesiecki, and started to ask him to give him the Swede in return for
a ransom. Because these requests brought no result, Fechtinus apparently enticed the
Swede to an inn. Shortly afterwards, on 4 June, the Swede disappeared, taking with him
fifty red złotys and six grzywny (about 1.2 kilograms) of silver. Przesiecki also testified
that the fugitive had found refuge in the house of Canon Fechtinus.97 The chapter, having
heard the complaint and consulted the bishop, decided that Canon Fechtinus – who
despite having been reprimanded and punished so many times already, continued to
bring suspicious persons into his house, frequent taverns and suspect places, drunkenly
to get involved in fights and wander the streets, and above all to come to the cathedral
inebriated and cause trouble – would be punished by losing his right to his daily
allowance and his income until the general session of the chapter in the autumn (28
September). From this point onwards Fechtinus’s income would be forty Lithuanian
grosze a week.98
This was not the end of the matter concerning Klaus the Swede. On 10 June
Przesiecki renewed his complaint against Fechtinus. In response, Canon Isaac stated
that he hardly knew the said Swede and did not know where he was. The chapter then
95
96
97
98

Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 3-3v, § 7.
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588, p. 99.
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 27-27v, § 109.
Wróblewski Library, ACV, VIII, ff. 27v-28, § 110.
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ordered Fechtinus to take the following oath within three days: ‘As this Swede Klaus
is not in my house, neither do I know of him, nor did I myself or through other people
give him any counsel of escape, nor did I give any ransom for him, nor did I ask for his
freeing from Mr Przesiecki.’ Przesiecki was permitted to act freely.99
The problem of Fechtinus again came before the chapter on 29 October 1604. That
day the Jesuit heavy artillery was trained on him. Because of his hideous, repellent and
obstinate conduct, his numerous offences which cast a shadow on the Church and in
particular the event which had taken place a week earlier on 22 October, when Fechtinus
had during the particular Friday session of the chapter ‘threw up yesterday’s drinking
through his summons’, and the following day, he had sung – or rather sputtered –
drunkenly during Saturday Vespers, it was decided to deprive him of his daily distributions
for a month. He was also commanded to go to confession and was sent on retreat to the
Jesuits – who had educated and trained him as one of their own. After this time he could
count on forty grosze per week, until his conduct had improved. He was also forbidden to
leave the city without permission, including journeys to his prestimonial property, which
was consigned to the care of the chapter’s procurator. Nor was he permitted to celebrate
Mass because, as the investigation had revealed, Fechtinus usually did so drunk, without
having first confessed his sins. Fechtinus then announced he would appeal to the bishop
of Vilna. However, the chapter refused him the right to do so, citing the decrees of the
Council of Trent (session 22, chapter 1) and the capitular statutes, summing up that there
were no appeals regarding the correction of morals.100 We do not know what effect – if any
– the Jesuit Fathers exerted on Canon Isaac. Nevertheless, on 9 February 1607 it was noted
that during a dispute at the Jesuit Academy he had talked gibberish under the influence
of alcohol.101
Less than a year after the above verdict (on 25 February 1605) it transpired that
Canon Fechtinus had defied it by transporting out grain out of his prestimonial estate of
Trusowicze, and had attempted to manage it, despite the prohibition on his doing so. He
drew on himself the anger of the chapter which threatened that if he did not submit to the
verdict and did not moderate his conduct, the bishop would deprive him of his canonry
and the chapter would deprive him of his prestimonium.102
Canon Isaac kept his canonry until he died, but his contacts with Bishop Woyna
were far from good, and so he had weak claims on his personal protection. On 8 February
1602 the bishop of Vilna, citing a resolution of the provincial synod of the archbishop of
Gniezno Joannes of Sprowa († 1464), demanded from Fechtinus the return of the sums
obtained from the administration of the lease of Widze during the period of sede vacante
that had preceded Woyna’s elevation in 1600. For this reason the chapter decided to
sequester Canon Isaac’s prestimonial income except for his refectio – on condition of his
presence in the cathedral.103
The question returned two years later. Because Fechtinus had not paid his debt,
on 4 February 1604 the chapter exhorted him to return the due sum to the bishop. He

Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 28-28v, § 111.
Wróblewski Library, ACV, VIII, ff. 54v-55, § 209.
101
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 95-95v, § 354.
102
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 61v, § 230.
103
Wróblewski Library, ACV, VIII, ff. 5v-6, § 20.
99

100
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was also – on pain of losing his refectio – forbidden to visit taverns.104 This time the threat
was exceptionally effective, because on 9 March Canon Stanislaus Szydłowski († before 7
February 1620105) was able to inform the chapter that he had received one hundred schocks
of Lithuanian grosze to cover the debt to the bishop.106
Nevertheless, in the meantime Fechtinus had caused another scandal. After
drinking he had paid a visit to King Sigismund III, who was then in Vilna. He had also
followed the Queen’s coach on foot like an ordinary soldier. So on 22 March 1602 the
chapter procurator Nicolaus Dicius († 23 December 1629107) rebuked Canon Isaac with
words from the Bible (‘And now also the axe is laid unto the root of the trees: every tree
therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire’108). If
Fechtinus did not repent and mend his ways then he would face the deserved punishment.
He also lost a week’s refectio, with the warning that if he did not cease to frequent taverns
he would lose the distribution for half a year.109 A week later on 28 March, the chapter
deprived him of his refectio for a month. This time the reason was that the canon had got
involved in a fight with ‘heretics’ in one of the city’s taverns.110
Througout his time as a canon of Vilna Fechtinus misbehaved. He also mismanaged
the prestiomonial estates assigned to him, although it was only on 9 February 1607 that he
finally lost Trusowicze111 – in exchange for a modest weekly pension of 48 Lithuanian grosze.
The direct cause of the verdict was the seizure of grain being transported by villagers from
Trusowicze to Vilna.112 The punishments applied to him never effected sufficient pressure
to bring about a change of lifestyle. He evidently had powerful protectors – especially, it
would seem, his compatriot King Sigismund Vasa. It is otherwise hard to explain why,
despite his frequent offences including drunkenness, fighting and open breaches of
celibacy, he was never incarcerated by the bishop. Although we should not generalize
from Fechtinus’s behaviour, his offences were certainly not isolated cases, and not only in
the sixteenth and early seventeenth century. It is also notable – especially in this context
– how often he was judged by the chapter in cases concerning capitular property. The
scandalous story of Canon Isaac Fechtinus is therefore an excellent key to the question of
the chapter’s jurisdiction over both properties and persons within its jurydyka.
To conclude, capitular sources reveal that all inhabitants of buildings in the jurydyka,
including artisans, were subject to the jurisdiction of the chapter. Occasionally the chapter
exceeded its judicial authority, by judging cases which would have been capital offences
in secular courts. Sanctions of varying severity were available to it: fines, imprisonment,
house arrest, corporal punishment, deprivation of entitlements and even benefices and
offices. As a last resort there was excommunication. However, before it reached for the
severest penalties it sought to give even repeat offenders – such as Canon Isaac Fechtinus
– the chance to make amends.
104
105
106
107
108

2015).
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Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 33-33v, § 133.
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 381, § 1238.
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 37-37v, § 151.
Monumenta Sarmatarum, p. 226.
Luke, chapter 3, verse 9 (http://www.kingjamesbibleonline.org/Luke-Chapter-3/, accessed 7 August
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 10-10v, § 33.
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 15, § 50.
See the Appendix.
Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 95-95v, § 354.
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Appendix113
Regestr wybierania poboru z 1602 roku
[Register of the collection of the extraordinary tax of 1602]
Original: The Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius,
sign. F43-490.
Copy: The Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius, sign.
F256-3177
Register: ‘Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas’, ed. Vladas
Abramavičius, Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka, Vilnius, 1963, no. 143,
p. 76.
The original version is the basis for the publication.
[f. 1]
Regestr wybierania poboru na konwokacji wileńskiej w roku teraźniejszym 1602114
uchwalone[g]o z prestymoniów ich M[ość] księży kapituły wileńskiej prze[z] mnie
Stanislawa Sidlowskie[g]o kanonika wileńskiego poborcy deputowane[g]o od Ich Mość
księży kapituły wileńskiej
f. 1

Regestr wybierania poboru na konwokacji wileńskiej w roku teraźniejszym
1602115 uchwalonego z prestymoniów Ich Mości księży kapituły wilienskiei
przez mnie Stanislawa Sidlowskie[g]o kanonika wilienskiego poborcy
deputowanego od Ich Mości księży kapituły wilienskiei
Prepozytura Hermanis[z]ki116
Jego Miłość ks. Maczei Klodzinski117 proboszcz wilienski oddał poboru z
prestymonium swego nazwanego Hermanis[z]ki z włók osiadłych 19 po gr
24. A od ogrodników 2, po gr 4/8. Czyni kop
7/45/6

113
The text is published according to the principles elucidated in Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, ed. Kazimierz Lepszy, Wrocław, 1953 – with certain permissible modifications. Punctuation and spelling have generally been modernized, nevertheless the original spelling of given and
family names and place names retain many of their distinctive features, some of which suggest local pronunciation. An attempt has also been made to resolve the abbreviations in the manuscripts. All explanations of the
identified persons and places are provided in the notes.
114
The 1602 convocation was summoned by Sigismund III in connection with the war with Sweden over Livonia,
see Andrzej Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569-1763,
Warszawa, 2002, p. 256; Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, vol. 2, Okresy panowań królów elekcyjnych XVI–XVII wiek, ed. Henryk Lulewicz, Warszawa, 2009, pp. 135-138.
115
The 1602 convocation was summoned by Sigismund III in connection with the war with Sweden over
Livonia, see Andrzej Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach
1569-1763, Warszawa, 2002, p. 256; Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, vol. 2, Okresy panowań
królów elekcyjnych XVI–XVII wiek, ed. Henryk Lulewicz, Warszawa, 2009, pp. 135-138.
116
Hermaniszki (Bel. Германішкі) – Oszmiana district. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich, ed. Filip Sulimierski and Władysław Walewski, 15 vols, Warszawa, 1880-1914 [hereafter
SG], here at vol. 3, p. 61; Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6; Ochmański, Biskupstwo wileńskie,
p. 73.
117
Matthias Kłodziński, see above.
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Decanatus
Jego Miłość Mikolai Dicius118 dziekan wilienski oddał poboru z prestymonium
swego Rubna119 służeb 3 ½ po gr 24. A od bojarzyna jednego gr 24. Czyni kop
Tenże Jego Miłość ks. dziekan z Sielan120 i Popielan121 oddał służeb 3 po gr 24.
A od bojarzynów gr 24. Czyni kop
Archidiaconatus
Jego Miłość ks. Ris[z]kowski122 archidiakon wilienski oddał poboru z Rikon123
z włók osiadłych 7 po gr 24, z włók pustych 2 po gr 8. Od bojarzyna z włóki
jednej gr 24. Z kaplicy Rukonskiei z włók 1 ½ po gr 24. Z Par[a]finowa124
służeb 6 po gr 24. Od ogrodników 13 po gr 4. Czyni kop
Scholast[e]ria
Pan Matyss Wlochowic imieniem jego Miłości ks. Rosczissewskiego125
scholastyka wilienskie[g]o, oddał poboru z prestymonium Toloczissek126
nazwanego z włók 20 po gr 24. Czyni kop
Custodia
Jego Miłość ks. Wolowic[z]127 kustosz wilienski oddał przez sługę swego
poboru s prestymonium Lobonarskie[g]o128 [z] służeb 5 ½ po gr 24. Czyni
kop
f. 1v
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1/48/0
1/36/0
7/20/0

8/0/0

2/12/0

28/41/6
Cantoria
2/28/8
Jego Miłość ks. Jassinski129 kantor wilienski, przez sługę swego Loniianskiego
oddał poboru z dóbr plebani Solockiei130 [z] slużeb 5 po gr 24. A od
ogrodników 6 po gr 24 /8. Czyni kop
A nie oddał dla spustoszenia i głodu [z] slużeb 5 a ogrodników 7

Nicolaus Dicius, see above.
Rubno (Lith. Kirtimai) – Wilno district. SG, vol. 9, p. 880; Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 98.
120
Szyłany (Lith. Šilėnai) – Wilno district. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w
XVIII wieku, ed. Stanisław Litak, Lublin, 2006, p. 313.
121
Popielany (Lith. Papile) – Wilno district. SG, vol. 7, p. 784.
122
Joannes Ryszkowski, see above.
123
Rukojnie (Lith. Rukainiai) – Wilno district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6; Ochmański, Biskupstwo wileńskie, pp. 73, 98.
124
Parafianowo (Bel. Парфенавiчы) – Oszmiana district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map
no. 6; Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 98; Большой исторический атлас Беларуси, vol. 1, Минск 2009, p. 108.
125
Sigismundum Rościszewski († between 14 May 1610 (when he was mentioned for the last time in the
capitular acts, ACV, VIII, f. 170v, § 562) and 11 February 1611 (Adam Szelągowski, Sprawa północna w wiekach
XVI i XVII, vol. 3, O ujście Wisły wielka wojna pruska, Warszawa, 1905, pp. 67, 413).
126
Tołociszki (Bel. Тaлоцiшкi) – Oszmiana district. Большой исторический атлас Беларуси, vol. 2, Минск
2013, p. 80.
127
Eustachius Wołłowicz, see above.
128
Łabonary (Lith. Labanoras) – Wiłkomierz district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no.
6; Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 75.
129
Nicolaus Jasiński, see above.
130
Sołoki (Lith. Salakas) – Brasław district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6; Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 76.
118
119
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Prestymonium Korzen maior131
Jego Miłość ks. Ambrosi132 kanonik wilienski przez urzędnika swego
Palaskie[g]o oddał poboru z prestymonium swego Korzenskie[g]o z włók
osiadłych 57 ⅓ po gr 24. A od ogrodników 4 po gr 6. Czyni litewskich kop
A dla spustoszenia nie oddał z włók 2 ⅔
Prestymonium Korzen minor133
Jego Miłość ks. Gornicki134 kanonik wilienski z prestymonium swego
Korzenskie[g]o oddał poboru przez urzędnika swego Karniczkie[g]o z włók
osiadłych 51 ½, ⅓ po gr 24, a z pustych 3 ½ po gr 8. Od ogrodników 3 po 6.
Czyni kop
A dla ubóstwa nie dodał 4 ⅔
Prestimonium Baxti135
Jego Miłość ks. Swienczick[i]136 kanonik wilienski z prestymonium swego
Baxczinskie[g]o przez sługę swego Zernickie[g]o oddał poboru 18 ½ po gr
24, z pustych służeb 12 po gr 8. A od ogrodnika jednego gr 6. Czyni kop
A dla spustoszenia nie oddał służb 3
Prestymonium Wonalgow[o]137
Jego Miłość ks. Wilczopolski138 kanonik wilienski z prestymonium swego
oddał poboru z włók 16 ½, po gr 24. Czyni kop
A dla spustoszenia nie oddał z włók 3 ½
Prestymonium Kuszmiski139
Jego Miłość ks. Sidlowski kanonik wilienski z prestymonium swego
Kuzmisski przez sługę swego Jana Konobackie[g]o poboru z włók 15 po gr
24. Czyni kop
A dla spustoszenia nie oddał z włók 9

f. 2

23/20/0
21/30/0

9/6/0

6/36/0

6/0/0

69/0/8
Prestymonium Hainiewicze140
8/0/0
Wojczech Kossowski urzędnik Hainiewicki oddał poboru od podimia 40 po
gr 12. Czyni kop
A dla spustoszenia nie oddał z pniow 8

131
Korzeń (Bel. Коранъ) – Mińsk district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6; Большой
исторический атлас Беларуси, vol. 1, p. 117.
132
Ambrosius Beynart, see above.
133
See Korzeń.
134
Paulus Górnicki, † 8 March 1632, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od
połowy XV do końca XVIII wieku, ed. Tadeusz Oracki, vol. 1, Olsztyn, 1984, p. 72
135
Bakszty (Bel. Бакшты) – Oszmiana district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6;
Большой исторический атлас Беларуси, vol. 2, p. 89.
136
Gregorius Święcicki, see above.
137
Wojniałgowo (also Swetglica) (Bel. Вайнялгаў) – Oszmiana district. Ochmański, Powstanie i rozwój
latyfundium, pp. 65, 145 and map no. 6; Большой исторический атлас Беларуси, vol. 1, p. 107.
138
Stanislaus Wilczopolski, † before 13 May 1611, Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 196, § 642.
139
Kuźmiszki (Bel. Кузьмішкі) – Oszmiana district. Большой исторический атлас Беларуси, vol. 2, p. 81.
140
Haniewicze (Bel. Ханявічы) – Grodno district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6.
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Prestymonium Trussowicze141
Jego Miłość ks. Isaac kanonik wilienski z prestymonium swego Trussowicz
oddał poboru z włók 20 po gr 24. Czyni kop
A dla spustoszenia nie oddał z włók 17 ½
Prestymonium alteru[m] Trussowicze i Korzen
Jego Miłość ks. Jurgewic[z]143 kanonik wilienski oddał poboru z
prestymonium swego Trussowickie[g]o z włók osiadłych 21 po gr 24, a ze
dwu pustych po gr 8.
A z sioła [usunięte słowoChoniec!!!] Korzenskie[g]o z włók 17 po gr 24.
Czyni kop
Strzessin144
Thomas Strabczewski urzędnik Ich Mości ks. ks. kapituły wilienskiej odesłał
przez sługę swego Swiderskie[g]o z dymów osiadłych 280 po gr 12. Od
chałup ubogich 10 po gr 6, jeszcze uboższych 14 po gr 4 ½. Czyni kop
Kamieniec145
Pan Jan Sadko urzędnik Kamieniecki oddał poboru z dymów 37 po g 12. Od
rzemieślników 6 po g 4. Od boba gr 24. Od mlinka jednego gr 12. Od mlina
6 kol, od każdego po gr 24. Od 3 kol Rudnich po gr 48. Od rzemieślników
Rudnich od 9 po gr 12. Od jednego ubogiego gr 6. Czyni kop
Witebsk146
Pan Hieronim Podlecki, urzędnik plebani witebskiei przez sługę swego
Matissa Stanislawislawowicza oddał poboru z dóbr plebani witebskiei
z domów ulicznych mieszczan witebskich 12 i ogrodami po gr 6/4. Z
włości Sorzickiei z dymów 120 po gr 12. Od bojar Sorckich 10 po gr 24. Od
ogrodników 3 po gr 3/2. Czyni kop
A dla spustoszenia przez głód nie oddał z dymów 26. Ogrodników 2,
mieszczan 8
142

f. 2v
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83/18/0

25/26/4

192/4/11
Borodzicze147
40/0/0
Jego Miłość ks. dziekan wilienski oddał z imienia ich Mości ks. ks. kapituły
wilienskiej Borodzickie[g]o z włók 100 po gr 24. [Czyni] kop
Poswole148
17/30/0
Pan Stanislaw Czaplecki urzędnik poswolski oddał poboru przez sługę
swego Mikolaia Kussminske[g]o z włók 43 po gr 24, a ze trzech czwierczi
gr 18. [Czyni] kop

141
Trusowicze (Bel. Трусавічы) – Mińsk district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6;
Большой исторический атлас Беларуси, vol. 1, p. 116.
142
Isaac Fechtinus, see above.
143
Andreas Jurgiewicz, † before 12 February 1604, Wróblewski Library, ACV, VIII, f. 35, § 141
144
Strzeszyn (Bel. Стрэшын) – Rzeczyca district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6;
Большой исторический атлас Беларуси, vol. 1, p. 140.
145
Włość Kamieniecka (Ukr. Каменская Воласць) – Mozyrz district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, pp. 49-51, map no. 6; Большой исторический атлас Беларуси, vol. 2, p. 120.
146
Witebsk (Bel. Віцебск) – Witebsk district. Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 77; Большой исторический
атлас Беларуси, vol. 1, p. 110.
147
Borodycze (Bel. Бародзічы) – Brześć district. Большой исторический атлас Беларуси, vol. 1, p. 134.
148
Poswol (Lith. Pasvalys) – Upita district. Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 75.
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A ostatka przez spustoszenie żołnierskiego i głód wedle registrów dawnych
nie oddał
Wolcza149
Jego Miłość ks. Pac150 kanonik wilienski z prestymonium swego
wolczanskie[g]o oddał poboru z włok 4 po gr 24. Czyni kop
A dla spustoszenia nie oddał z włók 2
Ponari151
Matyss urzędnik ponarski oddał poboru służeb osiadłych trzech po gr 24. A
co na półsłużbach siedzą czterech po gr 12. A z mlinika[?] gr 12. Czyni kop
A dla spustoszenia przez żołnierzy i głód nie dodał slużeb
Wosgaliski152 seminarzystów
Jego Miłość ks. Jurgewic[z] kanonik wilienski prowizor dóbr seminarskich
oddał poboru z poddanych Wosgaliskich z włók osiadłych 45 po gr 24. A z
pustych 4 po gr 8. Czyni kop
Nowogrodek153 seminarzystów
Jego Miłość ks. Jurg[i]ewic[z] kanonik wilienski prowizor dóbr
seminariskich oddał poboru z dóbr plebani nowogrockiei to jest z mieszczan
plebani nowogrockiei i sioła plebańskiego Grdeczna. Z włości Łuckiei154 i
Kolpinickiei155 kop
Spangla156
Jan Cziganski oddał od trzech ogrodników do karczmy należącej Spinglia
nazwanej kop

f. 3
f. 4

1/36/0

2/12/0

18/32/0

58/43/2

0/36/0

139/9/2
Suma wybierania z prestymoniei kanoniczej i z dóbr seminarskich czyni 435/3/0
litewskich kop
Wybieranie poboru na konwokacji wilenskiei w roku 1602 uchwalonego od
komorników którzy w domach Ich Mości ks. ks. kapituły mieszkają, także
i od tych [którzy] pod domami z przekupstwem soli, chlieba, Ich Mości
siadają
Kamienica Jego Mości ks. proboszcza wileńskiego księdza Kłodzienskiego
W domu Jego Mości księdza Kłodzienskiego mieszka Paweł, który dał 0/24/0
poboru od rzemiosła swego tak wiele kop
Tamże mieszka Jan Rymarz, który dał poboru kop
0/24/0

149
Wołcza (Bel. Ваўча) – Mińsk district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6l; Большой
исторический атлас Беларуси, vol. 1, p. 108.
150
Nicolaus Pac, † 6 September 1624, Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis, vol. 2, (1609 VI 26-1926 V
13), ed. Paulius Jatulis, Romae 1989, no. 96B.
151
Ponary (Lith. Paneriai) – Wilno district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium, map no. 6.
152
Wozgieliszki, Wilno district. Michał Baliński, Historya miasta Wilna, vol. 2, Wilno, 1837, p. 272.
153
Nowogródek (Bel. Нoвагaрoдак) – Nowogródek district. Ochmański, Powstanie i rozwój latyfundium,
map no 6; Ochmański, Biskupstwo wileńskie, p. 74; Большой исторический атлас Беларуси, vol. 1, Минск 2009,
p. 125.
154
Łuki (Bel. Лукa / Вялікія Лукa) – Nowogródek district. Большой исторический атлас Беларуси, vol.
1, p. 125.
155
Kołpienica (Bel. Каўпеніца) – Nowogródek district. Большой исторический атлас Беларуси, p. 125.
156
Spingła (Lith. Spenglas) – Wilno district.
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Pod tymże domem mieszka Dorotha Pawłowa, która chleb przekupuje dała
poboru kop
Pod tymże domem przekupuje Zophia Harasimowa uboga dała poboru kop
Kamienica Jego Mości ks. dziekana
Pod kamienicą Jego Mości ks. dziekana, Ambrozy Baran od przekupstwa
swojego dał poboru kop
Dom Jego Mości ks. archidiakona
Pod tym domem Jego Mości ks. archidiakona mieszka Piotr solennik, który
od przekupstwa swego zapłacił poboru kop
Kamienicza Jego Mości ks. Kustosza
Tam mieszka Greger Rnkowd miecznik, [który] oddał poboru od rzemiosła
swego kop
Kamienica Jego Mości ks. Ambrozego157

0/24/0

W tej kamienicy mieszka Barthos Stankowicz krawiec, który oddał poboru
od rzemiosła swego kop
Tamże mieszka Jakub Smolski kuśnierz, [który] oddał poboru od rzemiosła
swego kop
Pod tą kamienicą mieszka Valenti solennik, [który] oddał od przekupstwa
swego kop
Kamienica Jego Mości ks. Bolpathy158
W tej kamienicy mieszka Jurek stolarz, [który] oddał poboru od rzemiosła
swego kop
Pod tą kamienicą mieszka Piotr Daskowicz solennik, [który] oddał poboru
od przekupstwa swego kop

0/24/0

0/6/0
0/24/0

0/24/0
0/24/0

0/24/0
0/24/0

0/24/0
0/24/0
4/30/[0]

f. 4v

157
158
159

Kamienica Jego Mości ks. Gornickiego159
W tej kamienicy mieszka Boguczky krawiec, który oddał poboru od
rzemiosła swego tak wiele jako kop
Pod tą kamienicą mieszka Andrzei Konkulli solennik, [który] oddał poboru
od przekupstwa swego kop
Domy mieszczan kapitulnych ulica Zamkowa
Z domu Jana Krewla Bartosz Zalieski zapłacił powrotnego gr 6/4
A od rzemiosła swego krawieckiego gr 24. Czyni kop
W tymże domu mieszka Jan Iglis miecznik, który zapłacił od rzemiosła
swego poboru kop
Tamże mieszka Piotr miecznik, [który] oddał poboru kop
Tamże mieszka Matys slosarz ubogi, [który] oddał poboru kop
Dom Woiciecha Siodlarza
Woyciech siodlarz oddał poboru powrotnego gr 6/4. A od rzemiosła oddal
gr 24. Czyni kop

Ambrosius Beynart, see above.
Joannes Bulpata, see above.
Paulus Górnicki, see above.

0/24/0
0/24/0

0/30/4
0/24/0
0/24/0
0/24/0
0/30/4
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Tamże mieszka Pawel miecznik, który oddał poboru od rzemiosła kop
Ulica Skopowa
Dom Wawrzencza Opuchowskie[g]o, który oddał powrotnego kop
Tamże mieszka Wawrzenecz kopac ubogi, [który] oddał kop
Tamże mieszka Paweł kowal oddał od rzemiosła kop
Dom Urbana rymarza oddał powrotnego gr 6/4. A od rzemiosła oddał gr
24. Czyni kop
Dom Stanislawa Koszakowskie[g]o, który oddał powrotnego gr 6/4. A od
rzemiosła swego krawieckiego gr 24. Czyni kop
Tamże mies[z]ka Franc czapnik, który oddał poboru kop
Tamże mies[z]ka Paweł furman ubogi, [który] oddał kop
Dom Kosmowskiego krawca, od domu dał gr 6/4, od rzemiosła gr 24. Czyni
kop
Dom Jana Litwinka, który oddał powrotne[g]o gr 6/4, a od rzemiosła gr 24.
Czyni kop
Tamże mieszka Chwiedor piwowar, [który] oddał według tak rocznego
gruntu kop
Dom Jakuba Łączkiego, który nie dał dla ubóstwa
Dom Sebastiana Wircinskie[g]o, który oddał powrotnego gr 6/4. A od
rzemiosła gr 24. Czyni kop
Dom Pawla Rudzinskiego powrotnego oddał kop
A rzemiosła przed starością nie robi

f. 5

Dom Ambrozego Barana, który oddał powrotnego kop
Tamże mieszka Jadwiga Piotrowa Siemiernicza, która od sprzedawania
chleba oddaje poboru kop
Ulica Do Bernardynow idąc
Dom Sebastiana Trębydzkie[g]o z którego zapłacił powrotnego kop
Dom Woiciecha Krolowiczka z którego oddał powrotnego kop
Tamże mieszka Mathysz koszali krawiec, który poboru od rzemiosła dał kop
Dom Jastrzępskiey z którego Łukasz malarz oddał powrotnego gr 6/4. A od
rzemiosła gr 24. Czyni kop
Dom Frąncza Slindaiskie[g]o z którego oddał powrotnego kop
Tamże mieszka Marek muliarz, który od rzemiosła poboru oddał kop
Tamże mieszka Jan kowal, który od rzemiosła poboru oddał kop
Dom drugi Sebastiana Trębiczkie[g]o powrotnego kop
Ulica idąc z Zamku do murowanego Młyna
Dom Andrzeia solennika z którego zapłacił powrotnego kop
Dom Piotra solennika z którego zapłacił powrotnego kop
Dom Buiwila
Dom Sczycza zamesnika z którego zapłacił powrotnego gr 6/4. A od
rzemiosła gr 48. Czyni kop

0/24/0
0/6/4
0/12/0
0/24/[0]
0/30/4
0/30/4
0/24/0
0/12/0
0/30/4
0/30/4
0/9/6

0/30/4
0/6/4
7/27/2
0/6/4
0/12/0

0/6/4
0/6/4
0/24/0
0/30/4
0/6/4
0/24/0
0/24/0
0/6/4
0/6/4
0/6/4
0/54/4
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Ulica nad rzeką Wilną
Dom Janowey Gawloiskiey z którego oddała powrotnego kop
Tamże mieszka Jakub wezglownik, który oddał wedle kwita tak rocznego
dla ubóstwa kop
Tamże mieszka Jan swiec człowiek ubogi i nic nie dał
Dom Jarmuszewskiey z którego oddala powrotnego kop
Dom Hanasza Zerstucha z którego oddał powrotnego gr 6/4, a od rzemiosła
gr 48. Czyni kop
Dom Woiciecha Strzałkowskego160 z którego powrotnego kop
Tamże mieszka [A]polonia praczka oddała od ubogiego kop
Dom Łukasza tkacza z którego powrotnego zapłacił gr 6/4. A od rzemiosła
dał gr 0/24. Czyni kop
Dom Stanislawa tkacza z którego oddał powrotnego gr 6/4, a od rzemiosła
gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Augustyn swiec, który dał poboru od rzemiosła kop
Domy za mostem Berna[r]dynskim
f. 5v

160

Lawrin sloszarz z pół domu powrotnego gr 1/6. A od rzemiosła gr 24. Czyni
kop
Piotr Ghłowac z pół domu powrotnego gr 1/6. A od rzemiosła gr 24. Czyni
[od] ślusarskiego rzemiosła kop
Dom Bartłomieia Olichniewicza z którego oddał powrotnego gr 3/2. A żona
jego od pieczenia białego chleba gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Marek swiec, który oddał z rzemiosła swego kop
Tamże mieszka Stanisław Bołoiko słodownik, który oddał od rzemiosła
swego kop
Tamże mieszka Marcin miecznik, który dla ubóstwa swego oddał kop
Wybieranie szosowego z domów szpitala S. M. Magdaleny
Ulica Zamkowa
Dom Pana Abszolona aptekarza z którego zapłacił powrotnego gr 6/4, od
aptekarstwa kop 1/12. Czyni kop
Ulica Skopowa
Dom Pani Catharzyni Bartlowey Zamesznieckiey, która oddała powrotnego
gr 6/4. Od rzemiosła gr 48. Czyni kop
Mathys Oszust powrotnego dał 6/4, a od rzemiosła gr 24, kop
Tamże mieszka Jan Bolko swiec dla ubóstwa dał kop
Walenty Swięciczki powrotnego oddał kop
Thomas kucharz oddał powrotnego kop
Tamże mieszka Stanislaw piwowar ubogi dał kop
Dom Mathysza ciesli z którego oddał powrotnego gr 6/4, a od rzemiosła gr
24. Czyni kop

Albertus Strzałkowski, see above.
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0/6/4
0/12/0

0/6/4
0/54/4
0/6/4
0/12/0
0/30/4
0/30/4
0/24/0
6/36/0
0/25/6
0/25/6
0/27/2
0/24/0
0/24/0
0/12/0

1/18/4

0/54/4
0/30/4
0/8/0
0/6/4
0/6/4
0/9/6
0/30/4
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Tamże mieszka Maciey ciesla ubogi dał kop
Tamże mieszka Laurin ciesla dał kop
Tamże mieszka Piotr piwowar ubogi dał kop
Dom własny szpitalny którego najmuje Łukasz Budziwolski tkac, który
zapłacił od rzemiosła swego kop
Bagili tkac od rzemiosła swego zapłacił kop
Domy za bramą S M. Magdaleni
Dom Jana Bielewicza z którego Jan Żno oddał powrotnego gr 3/2, a od
rzemiosła swego złotych dwa. Czyni kop

f. 6

Tamże mieszka Matuk koziemiak ubogi oddał kop
Tamże mieszka Jan Gaidelis przekupień skór oddał gr 12. A żona jego od
pieczenia chleba gr 9/2. Czyni kop
Tamże mieszka Jerzy koziemiak od ubogiego obejścia dał gr 12, a żona jego
od pieczenia chleba rzeszotnego gr 12. Czyni kop
Tamże mieszka Bartlomiei koziemiak od ubogiego obejścia dał kop
Tamże mieszka Maczey koziemiak oddał z żoną swoją która chleb piecze
rzeszotny kop
2 Tamże mieszka Adam koziemiak oddał kop
1 Tamże mieszka Jan Gilis koszemiak z żoną swą, która chleb piecze
rzeszotny, oddał kop
Dom Piotra Furmana z którego Piotr furman oddał powrotnego gr 3/2, a od
wożenia gliny gr 7, żona jego od pieczenia chleba rzeszotnego gr 12. Czyni
kop
Tamże mieszka Łukasz ciesla, który oddał od ubogiego swego obejścia kop
Tamże mieszka Stanislaw ciesla, który od ubogiego obejścia dał kop
Dom Gregiera Pierczecuia koziemiak z którego oddał powrotnego gr 3/2, od
robienia skór czerwonych gr 48. Czyni kop
Żona jego Jadwiga od piekarstwa oddała kop
Dom Pawła Bałtusnika, który oddał powrotnego gr 3/2 od rzemiosła gr 24,
dla ubóstwa kop
Dom Marcina Bienkiewicza s którego zapłacił powrotnego kop
Tamże mieszka Paweł zdun, który od rzemiosła swego oddał kop
Dom Stanislawa Barthoszewicza koziemiak z którego oddał powrotnego gr
3/2, od rzemiosła gr 48. Czyni kop
Tamże mieszka Andrzey Swidra koziemiak, który oddał od ubogiego
obejścia swego kop
Tamże mieszka Barthlomiey skorownik, który oddał od ubogiego obejścia
swego kop
Dom Marcina szewcza z którego zapłacił powrotnego gr 3/2, a od rzemiosła
gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Ambrozy kowal, który oddał od obejścia swego ubogiego
kop
Dom Sczepana Bidzisia, który oddał powrotnego gr 3/2 od rzemiosła gr 48.
Czyni kop

0/7/2
0/9/6
0/9/6
0/24/0
0/24/0
0/51/2
8/8/[0]
0/4/8
0/21/2
0/24/0
0/12/0
0/24/0
0/4/8
0/24/0
0/22/2

0/12/0
0/12/0
0/51/2
0/24/0
0/27/2
0/3/2
0/24/0
0/51/2
0/24/0
0/15/0
0/27/2
0/12/0
0/51/2
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Domy szpitalne na Antokoliu
Dom Urbana rymarza którego najmuje Woiciech Stolarz z którego zapłacił 0/27/2
powrotnego gr 3/2 od rzemiosła gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Jan tkac oddał rzemiosła kop
0/24/0
Dom Jana Swila muliarczyka, który oddał powrotnego gr 3/2, a od rzemiosła 0/15/2
gr 12 dla ubóstwa. Czyni kop
8/57/6
Dom Piotra Bistra, który dał powrotnego gr 3/2, a od ubogiego obejścia 0/8/2
swego gr 5. Czyni kop
Dom Pana Buiwiła po Kuczenskiei
Dom Jurka Witowskiego
Dom Piotra Manskie[g]o
Dom księdza Płocharskiego kaznodziei zamkowego
Ulica Zamkowa
Dom Pana Symona pisarza zamkowego Liber
Tamże mieszka Ostapczewiecz solennik oddał przekupstwa swego kop
0/24/0
Ulica do Bernardynow idąc
Dom Andrzeia Gorskiego krawcza, który oddał powrotnego gr 5/4, a od 0/80/4
rzemiosła gr 24. Czyni kop
Dom Sczęsnego bendnarza, którego najmuje Mathys malarz, który oddał 0/30/4
powrotnego gr 6/4, od rzemiosła gr 24. Czyni kop
Ulica Skopowa
Dom Kristopha Wircinskiego krawca, który oddał powrotnego gr 6/4, a od 0/30/4
rzemiosła gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Andrzey sloszarz, który od rzemiosła oddał kop
0/24/0
Tamże mieszka Jan Woidowos, który oddał od obejścia ubogiego kop
0/9/0
Dom Adama krawcza oddał powrotnego gr 6/4, od rzemiosła gr 24. Czyni 0/30/4
kop
Ulica Swiętoianska
Dom Sczęsne[g]o Radzikowskie[g]o oddał powrotnego gr 6/4, a od 0/30/4
rzemiosła gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Chrystoph malarz oddał od rzemiosła kop
0/24/0
Tamże mieszka Kasper skliarz oddał od rzemiosła kop
0/24/0
Tamże mieszka Thomas miecznik oddał od rzemiosła kop
0/24/0
Tamże mieszka Krystow krawiecz oddał od rzemiosła kop
0/24/0
Tamże mieszka Stanislaw sloszarz ubogi dał kop
0/12/0
Tamże w piwnicy chlebem przekupując dał kop
0/16/0
Tamże mieszka pergaminik ubogi dał kop
0/12/0
Dom Mathysza Golębia Saffiannika, który powrotnego oddał gr 6/4, a od 0/54/4
rzemiosła gr 48. Czyni kop
6/47/6
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Kamienica księdza Twardowskie[g]o161 kaznodziei zamkowego
W tej kamienicy mieszka Piotr krawiecz, który oddal powrotnego gr 6/4. A
od rzemiosła gr 24. Czyni kop
Tamże mieszka Andrzey paszamannik dał od rzemiosła kop
Tamże mieszka Jan pasznik, [który] dał od rzemiosła kop
Tamże mieszka Chrystoph miecznik, [który] dał od rzemiosła kop
Tamże mieszka Adam solennik, [który] dał od przekupstwa kop
Tamże mieszka Stanislaw solennik, [który] dał od przekupstwa kop
Dom ks. Korzeniewskiego
W tym domu mieszka Casper Zamesznik, który oddał powrotnego gr 6/4. A
od rzemiosła gr 48. Czyni kop
Dom na kaplicę nieboszczyka ks. Suchodolskie[g]o
W tym domu mieszka Grygiel Hanczel tkac dał powrotnego gr 6/4, a od
rzemiosła gr 24. Czyni kop
Dom altaryski Piotra Brzeszinskiego
W tym domu mieszka Marcin Truskowski, który dał powrotnego gr 6/4, a
od rzemiosła gr 24. Czyni kop
Dom pod Jego Mość ks. Wolowicza48 kustosza wileńskiego na Antokoł[u]

0/30/4
0/24/[0]
0/24/8
0/24/0
0/24/0
0/24/[0]
0/54/4

0/30/4

0/30/4

iurisdictiei
W tym domu mieszka Bernat Łukassewic, [który] zapłacił powrotnego kop

f. 7v

0/3/2
4/29/6
Summa wybrania z domów od rzemieślników i szosowego. Czyni litewskich 46/56/0
kop
Suma summarum wszystkiego wybrania według uchwały konwokacji
wileńskiej w roku 1602 tak z dóbr Ich Mości ks. ks. kapituły wileńskiej,
jako też szosowego z domów i rzemieślników jurisdiktiey Ich Mości ks. ks.
kapituły wileńskiej tu w mieście wileńskim leżących. Czyni złotych 1204/
28/6
Które czynią litewskich kop
481/59/0
Rozchód tym pieniądzom:
Do skarbu oddano florenów: 1160
A na mnie poborcę wzięło się salarium zwykle florenów: 40
Restat do skarbu oddał florenów 4/28/6
Nicolay Korzeniowski
Subcollector manu propria

161
Joannes Twardowski, † between 22 April (Wróblewski Library, F43, 26732) and 2 May 1606 (Wróblewski Library, ACV, VIII, ff. 83v-84, § 316).
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Streszczenie
Wioletta Pawlikowska-Butterwick
Stosunki personalne i własnościowe w jurydyce kapituły wileńskiej w XVI i
na początku XVII wieku (ze szczególnym odniesieniem do skandalicznych i
podejrzanych występków kanonika Izaaka Fechtinusa)
Pomimo prowadzonych od wielu lat badań nad historią miasta Wilna, wciąż niewiele
wiemy o jego mieszkańcach, szczególnie ludziach drugiego i trzeciego planu historii,
żyjących w cieniu wielkich dworów i pałaców. Równie słabo zbadane pozostają jurydyki
wczesnonowożytnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym jurydyka kapituły
wileńskiej. W oparciu o rękopiśmienny materiał źródłowy podjęta została próba
jej zarysu oraz ukazania ludzi i problemów w niej zachodzących; jej zobrazowaniu
posłużyć może załączony w aneksie Rejestr wybierania poboru z 1602 roku, dokument
publikowany po raz pierwszy. Problemy własnościowe i personalne krzyżowały się w
licznych sprawach związanych z występkami kanonika Izaaka Fechtinusa († 25 V 1607),
który przez wiele lat gorszyć miał ulicę wileńską, mieszkańców miasta i kapitulnych konfratrów.
Na przestrzeni kilkunastu lat wielokrotnie zarzucano kanonikowi nocne włóczęgi
z podejrzanymi osobami, pijaństwo oraz utrzymywanie i mieszkanie z kobietami,
najczęściej na terenie jurydyki kapitulnej. Bezskutecznie nakładano nań kary pieniężne,
wstrzymywano wypłatę refekcji, grożono pozbawieniem kanonii, stosowano areszt
domowy i zakazywano wstępu do Kościoła.

Аннотация
Виолетта Павликовска-Буттервик
Личные и владельческие отношения в юридике (пригороде) капитулы в
Вильнюсе в XVI и начале XVII века (с особой ссылкой на скандальные и
подозрительные поступки каноника Исаака Фехтинуса)
Несмотря на много лет веденные исследования истории города Вильнюса,
мы еще очень мало знаем о его жителях, особенно о людах второго и третьего
плана истории, живущих в тени больших зданий и дворцов. Автор, на основе
рукописного материала, сделал попытку описания юридики собора в Вильнюсе, а
также представления людей и проблемов там существующих. Картину пополняет
приложение - Реестр сбора налога от 1602 г. Автор указал вышесказанные вопросы
через судебные процессы каноника Изаака Фехтинуса († 25.05.1607). На протяжении
более десяти лет обвиняли его о ночное бродяжество с подозрительными лицами,
пьянстование, а также содержание и проживание с женщинами, чаще всего
на территории капитульной юридики. Неуспешными оказались денежные
наказания, задерживание выплаты содержания, угрожание отобранием канонии,
домшний арест и запрет всода в Костел.
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Los jednego człowieka czasów Smuty:
Jakow Michajłowicz Boborykin
tłum. A. Górak
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Boborykin (Babarykin) Jakow Michajłow syn († 15 października 1629 r.)
Jakow Michajłowicz – prawdziwy syn swoich czasów, czasów Smuty – okazał się
najbardziej znanym i wyrazistym przedstawicielem rodu Boborykinów. Zrobił zawrotną karierę: od prowincjonalnego szlachcica nowogrodzkiego derewskiej pjatiny [jedna
z pięciu części ziem nowogrodzkich – red.], do drugiego sędziego Przykazu Pomiestnego1, a egzekutorem jego testamentu był sam ojciec cara, pan i patriarcha Wszechrusi
Filaret Nikitycz. Dlatego zupełnie nieprzypadkowo J.M. Boborykin jest wspominany
przez wielu historyków, poczynając od S.M. Sołowjewa i W.O. Kluczewskiego. Poświęcono mu artykuł w Rosyjskim słowniku biograficznym2, notki biograficzne o nim spotyka
się w monografii G.A. Zamjatina3, słowniku G.M. Kowalenko4, bazie danych A.A. Sielina5, publikacjach W.D. Koczetkowa i A.A. Czibisa6.
1
Przykaz pomiestnyj – jeden z centralnych organów władzy wykonawczej w Państwie Moskiewskim XVI
i XVII wieku zarządzający poza pewnymi wyjątkami wszystkimi ziemiami nadawanymi za służbę: pomietłami
i wotczynami, i to nie tylko rozdawnictwem i ewidencją majątków, ale także prowadzeniem odpowiednich
ksiąg wpisu [przyp. red.].
2
Русский биографический словарь, Мoskwa 1995 (reprint: Sankt Petersburg 1908), tom: Бетанкур–
Бегестер, s. 110.
3
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611–1616 г.), Jurjew 1913, s.
122–141.
4
Г. М. Коваленко, Я. М. Боборыкин, [w:] Великий Новгород. История и культура IX–XVII веков: энцикл.
Словарь, Sankt Petersburg 2007.
5
А.А. Селин, Боборыкины [URL: http://sh.spb.hse.ru/data/2015/12/15/1134339266/Gentry.rar
(04.09.2016)]
6
Алатырский Троицкий мужской монастырь. Документы 1612 – 1703 годов, сост. В.Д. Кочетков, А.А.
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Boborykin wywodził swój ród od czwartego syna Andrieja Kobyły Gawszy (Gawryły), ich wywód rodowy z l. 1686–1688 (znane są trzy wywody) został wniesiony
do „Aksamitnej księgi” («Бархатная книга»)7. Drzewo genealogiczne rodu w ostatnim
okresie zostało opublikowane przez J.A. Mizisa8 (przy czym brat Jakowa Michajłowicza
Jegup został nazwany przez Mizisa Jewsuplem) i A.W. Smirnowa9. Ten historyk także zaproponował, aby pochodzenie Boborykinów wiązać z pokrewieństwem z Romanowami, nie przytaczając żadnych przekonywujących dowodów10. Historia tego rodu
stała się tematem niedawno opublikowanej monografii A.W. Smirnowa, w której Jakowowi Michajłowiczowi została poświęcona najpełniejsza w obecnej historiografii nota
biograficzna11.
Wobec tego napisanie pełnowymiarowej biografii tego bohatera czasów Smuty
zasługuje na odrębną książkę. Ten artykuł pretenduje jedynie do miana szkicu wprowadzającego do obiegu naukowego odnalezione przez nas, w niepublikowanych lub
publikowanych ale niewprowadzonych do obiegu naukowego źródłach, nowe dane o
bohaterze naszego szkicu, we wszystkim innym odsyłamy póki co do not w monografiach G.A. Zamjatnina i A.W. Smirnowa, które zupełnie zostały wykorzystane w bazie
danych A.A. Sielina. Pierwszy z nich najbardziej szczegółowo i wyraziście oddał treść
dokumentów Przykazu Poselskiego odnośnie „nowogrodzkich służb” naszego bohatera.
Rodzice Jakowa Boborykina – Michaił Borysowicz i Feodozja Niefiedijewna,
poza naszym bohaterem wydali na świat jeszcze pięciu synów: Afanasija, Jegupa, Piotra, Iwana i Nikitę (Mykitę). Dwóch ostatnich w październiku 1629 r. jeszcze żyło12.
Nowicznyj okład (pierwsze nadanie pomiestja – majątku ziemskiego za służbę) wynoszący
300 ćwierci w derewskiej pjatinie Jakow Michajłowicz otrzymał w Nowogrodzie przy
wierstanii [zaliczanie do służby wojskowej połączone z nadawaniem majątków – red.]
w 1601 r. przez Michaiła Michajłowicza Kriwego-Sałtykowa i djaka Iwana Wasiljewa
nowików na służbę poszczególnych miast, zaliczanych do nowogrodzkiego razrjadu
[województwa]13. W sierpniu 1602 r. przybył on do Nowogrodu, aby wziąć udział w
powitaniu duńskiego księcia Jana, narzeczonego Kseni (córka Borysa Godunowa), który następnie umarł w Moskwie przed ślubem, 28 X 1602 r.14. W księgach datocznych [zawierających wykaz darowanych majątków i obdarowanych] szełońskiej pjatiny 112-go
Чибис, Uljanowsk 2015, s. 423.
7
Л. М. Савелов, Родословные записи, wyd. 1, Moskwa 1906, s. 183; С. Б. Веселовский, Исследования по
истории класса служилых землевладельцев, Moskwa 1969, s. 140–161, 484; А. В. Антонов, Родословные росписи
конца XVII века, Moskwa 199, s. 97–98.
8
Ю. А. Мизис, Воевода Московского царства (Р. Ф. Боборыкин на государевой службе), Tambow 2012.
forzac.
9
А.В. Смирнов, Боборыкины: история рода (XIV – середина XVIII века), Iwanowo 2015, drugi forzac.
10
Ю. А. Мизис, Воевода Московского царства…, s. 20.
11
А.В. Смирнов, Боборыкины…, № 63/61, s. 56–59.
12
Rosyjskie Państwowe Archiwum Dawnych Akt (dalej: RGADA), zesp. 1209 Поместный приказ, inw.
4, ks. 6004, k. 312 v.–319, 323 v., 327 v.
13
RGADA, zesp. 210 Разрядный приказ, inw. 4 Дела десятен, ks. 120, k. 6. – publik.: А. В. Малов,
Новгородская новичная верстальная десятня 1601 г., [w:] Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной
Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени, t. 3. Moskwa 2014, s. 244–276.
14
А. А. Селин, Приезд принца Ганса Датского в Московское государство и Новгородский служилый город в
1602 г., [w:] Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового
времени, t. 3, Moskwa 2014, s. 298.
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(1603/04) roku Boborykin jest zapisany z pomiestjem w wys. 300 ćwierci z notą: «zgodnie
z moskiewską gramotą Borysa Godunowa z zapisu djaka Iwana Jefanowa 112-go roku
napisano 300 ćwierci». Na podstawie tego dokumentu (gramoty) otrzymał on w nagrodę (za służbę) 100 ćwierci dożywotniego pomiestja wdowy Kuźmy Łodygina Antonidy
z córką w burjewskim pogoście, «а не додано ему в оклад 200 чети»15.
Przy wierstanii przeprowadzonym przez bojarzyna i wojewodę ks. M.P. Katyrjewa-Rostowskiego 114-go (1605/06) r. przydzielono mu stary dział 200 ćwierci: «денги
даны другие» 11 rub. W 115-m (1606/07) r. za służbę wg gramoty i wykazu z wpisu
djaka Tomiły Ługowskiego dodano 50 ćwierci, a cały jego dział pomiestnyj stanowił 550
ćwierci, a ponadto zaliczono go do uprzywilejowanej kategorii czetwertczyków: «да
пущен в Четь»16. Jak słusznie zauważył A.W. Smirnow17, te ostatnie nagrody otrzymał Boborykin za służbę jelecką, kaszyrską i tulską, od lipca 1606 do 10 października
1607 r.18 i za bitwę na rzece Wosmie, co potwierdzają także niepublikowane dokumenty
Przykazu Pomjestnego (patrz niżej). Jelecka służba to nieudany pochód dwupułkowej
armii bojarzyna ks. Iwana Michajłowicza Worotyńskiego (większy pułk) i okolniczego
Michaiła Borysowicza Szejna (przodowy pułk) na Jelec, w lipcu – sierpniu 1606 r., który
stał się jednym z centrów powstania przeciwko carowi Wasylowi Iwanowiczowi Szujskiemu19. Po pobiciu wojsk wojewody Samozwańca I. W. Bołotnikowa pod Moskwą i
szeregu następnych, łacznie z pochodem wojewody Samozwańca I.I. Bołotnikowa na
pomoc „carewiczowi” Łżepiotrowi i bojarzynowi ks. A.A. Telatewskiemu, spróbowali
znowu przejąć inicjatywę w swoje ręce i ruszyli na Kaszyrę. Car z wojskiem natarł na
Sierpuchów, a drugą armię bojarzyna ks. A.W. Golicyna skierował na Kaszyrę. Pod
Kaszyrę większy pułk księcia Golicyna i G.G. Puszkina przybył «после Николина
дни», gdzie na jego spotkanie z Rajazania wyszedł pułk bojarzyna ks. B.M. Łykowa, F.
J. Bułhakowa-Denisjewa i P.P. Lapunowa20. To wojsko spotkało buntowników I.I. Bołotnikowa, A.A. Telatewskiego i M. Aksakowa 17 wiorst do Kaszyry, nad rz. Wosmą,
dopływem rz. Besputy, i w okrutnych bojach 5–7 lipca 1607 r. zadało im porażającą kleskę – «побили на голову»21. Podstawę przesądzającą o wartości bojowej, wszystko na
15
Книги дачные (и отделные) Шелонские пятины 111-го и 112-го и 113-го и 114-го и 115-го годов –
RGADA, zesp. 1209 Поместный приказ, inw. 3, ks. 16854 Даточные книги Шелонской пятины 1603–1608
гг., k. 62 v.
16
RGADA, zesp. 210 Разрядный приказ, inw. 4 Дела десятен, ks. 121, k. 25–25 v. – Dane z wykazu z
dziesięcin z Ermitażu przytoczył Sielin: А.А. Селин, Боборыкины (ОР РНБ. Эрм. 341.1, k. 47).
17
А.В. Смирнов, Боборыкины…, s. 56, 148-149, przyp. 11.
18
О. А. Курбатов, Военная история Смуты начала XVII века, Moskwa 2014, s. 45, 47–49, 54–56.
19
С. А. Белокуров, Разрядныя записи за Смутное время (1604-1613 гг.), Moskwa 1907, s. 8; Д.П.
Бутурлин, История Смутного времени в России в начале XVII века, Moskwa 2012, s. 111–113; В. Н. Козляков,
Смута в России. XVII век, Moskwa 2007, s. 195–199; tenże, Василий Шуйский, Moskwa 2007, s. 111–114; tenże,
Герои Смуты, Moskwa 2012, s 17; М. Ю. Зенченко, Южное Российское порубежье в конце XVI – начале XVII в.
(опыт государственного строительства), Moskwa 2008, s. 131–132, 136–142; О. А. Курбатов, Военная история
Смуты..., s. 45, 47–49.
20
Wg innej wersji większym pułkiem z księciem Golicynem dowodził ks. Łykow, a nie Puszkin, a z
F.J. Bułhakowem-Denisjewem z Rjazania nadciągnął jeszcze Grigorij Fiodorow syn Sunbułow, ale z powodu
miestniczestwa z Łykowem, Bułhakow w pochód nie poszedł - С. А. Белокуров, Разрядныя записи за Смутное
время..., s. 157.
21
С. А. Белокуров, Разрядныя записи за Смутное время..., s. 45, 143, 157, 206, 214, 217, 272; Д.П.
Бутурлин, История Смутного времени..., s. 124–125; И. О. Тюменцев, Смутное время в России начала XVII
столетия: Движение Лжедмитрия II, Moskwa 2008, s. 175; В. Н. Козляков, Смута в России…, s. 217–219;
tenże, Василий Шуйский…, s. 136–139; Н.Г. Петрова, Скопин-Шуйский, Moskwa 2010, s. 137; О. А. Курбатов,
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to wskazuje, w oddziale Telatewskiego (większość spisów wymienia tylko jego, bez Bołotnikowa) stanowili kozacy dońscy, i gdy stronników Samozwańca zegnali z pola, oni
skryli się w taborze, gdzie ich otoczono i wzięto szturmem: «осадя, взяли взятьем»22,
czym też tłumaczy się aż trzydniowe trwanie bitwy. Tulska służba zaś to pochód na
Tułę armi bojarzyna ks. M.W. Skopina-Szujskiego (21 maja sam car przystąpił do pochodu) zakończony kapitulacją twierdzy 10 października23.
Datoczne księgi oboneżskiej pjatiny 117-go (1608/09) r. odnotowały jego nowe
wynagrodzenie w majątkach ziemskich (pomiestnyj okład) w rozmiarze 650 ćwierci na
podstawie gramoty cara Wasyla Szujskiego z zapisu djaka Nikołaja Nowokszczenowa
i stare pomiestje ze 100 ćwierci w szełońskiej pjatinie. I w tymże roku zgodnie z zapisem
wojewody ks. Michaiła Wasiljewicza Skopina-Szujskiego i zgodnie z wyrokiem bojarzyna ks. Andrieja Piotrowicza Kurakina i djaków Jefima Telepniewa i Iwana Timofiejewa
dano jemu pomiestje Iwana Andrijewa syna Sudakowa w bieżeckiej pjatinie liczące 450
ćwierci, po czym jego posiadanie stanowiło 550 ćwierci, a rezerwa razem 100 ćwierci24.
W tymże 117-m (1608/09) r., zgodnie z odrębnymi księgami oboneżskiej pjatiny, Grigorij Titow wydzielił J.M. Boborykinowi razem z Połujechtem Matwiejewem synem Kołyczowa z pomiestja I.A. Sudakowa w rożeskim pogoście na Paszy sioło Kołgolemskoje ze
świątynią Iwana Miłościwego, z dużym dworem, wieś nad Czasownią w Zawraży («да
на той же деревни церковь Всемирное Воздвиженье, деревяной храм» s czterema
zagrodami sług cerkiewnych). Razem we wspólne władanie Boborykina i Kołyczewa
Titow wydzielił w rożeskim pogoście sioło, 26 wsi i 2 nowizny (poczynki); w nikolskim
pogoście w Jarosławcach – 16 wsi i nowiznę. Dla jasności trzeba podkreślić, że znaczną
część nagrody stanowiły wsie składające się z jednej zagrody a część wsi i wszystkie
nowizny już w momencie wydzielenia stały puste25.
Za «царя Василеево осадное московское сиденье» – walka Moskwy z obozem
tuszyńskim od maja 1608 do 6 marca 1610 r.26, Jakow Michajłowicz otrzymał jako nowogrodzką wysłużoną wotczynę [majątek ziemski darowany we własność dziedziczną
– red.] przysiółek (zgodnie z inną wzmianką – sioło) Djatłowo z przylegającymi do niego
wsiami Wjalcowo, Piestowo, Mokiejewo, Korowino, Chołstowo, Mienuchowo, Olechnowo, przysiółki Stuczniewa (albo Suniewo), z których do końca Smuty w pustki zamieniły
Военная история Смуты..., s. 55–56.
22
С. А. Белокуров, Разрядныя записи за Смутное время…, s. 157.
23
С. А. Белокуров, Разрядныя записи за Смутное время…, s. 11–12; Д.П. Бутурлин, История Смутного
времени…, s. 125–129; И. О. Тюменцев, Смутное время в России начала XVII столетия: Движение Лжедмитрия
II, Moskwa 2008, s. 175–176; В. Н. Козляков, Смута в России..., s. 214–222; tenże, Василий Шуйский…, s. 139–
142; Н.Г. Петрова, Скопин-Шуйский, Moskwa 2010, s. 137–143; О. А. Курбатов, Военная история Смуты..., s.
55–56.
24
Книги даточные Обонежские пятины 117-го году – RGADA, zesp. 1209 Поместный приказ, zesp.
3. ks. 16857, даточные книги Обонежской пятины (1604-1611 гг.), k. 193 v.–194 v.
25
Книги отдельные Обонежской пятины 117-го году – RGADA, zesp. 1209 Поместный приказ, inw.
3, ks. 16857 даточные книги Обонежской пятины (1604-1611 гг.), k. 248 v.–254 v.
26
Д.П. Бутурлин, История Смутного времени…, s. 136–149, 187–188, 210–220; И. С. Шепелев, Труды
по истории России в начале XVII столетия: в 2 т., общ. ред. и коммент. И. О. Тюменцев, А. Л. Клейтман;
предисл. Н. К. Сергеев, вступ. ст. И. О. Тюменцев, Wołgograd 2012, t. 2: Освободительная и классовая борьба
в Русском государстве в 1608–1610 гг.: Монография, s. 73–98, 377–389; И. О. Тюменцев, Смутное время в России
начала XVII столетия…, s. 226–272, 486–517; В. Н. Козляков, Смута в России…, s. 238–249, 277–278; tenże, Василий Шуйский…, s. 161–189, 203–205; Н.Г. Петрова, Скопин-Шуйский…, s. 165–172, 278–281; О. А. Курбатов,
Военная история Смуты..., s. 60–66, 95–97.
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się nie tylko Piestowo, Mienuchowo, Olechnowo i Stuczniewa, ale i samo sioło Djatłowo
– życie do nich nie powróciło także do 1629 r., gdy w tych wsiach i pustkach policzono
150 ćwierci ziemi ornej z odłogiem i zarosłej lasem– «в поле, а в дву потому ж»27. Odrębna księga bieżeckiej pjatiny odnotowała 18 wsi i 3 nowizny, które wszystkie z tegoż
pomiestja I.A. Sudakowa Titow wydzielił P.M. Kołyczewowi i J.M. Boborykinowi, gdy
spustoszenia Smuty nie przybrały jeszcze tak katastrofalnych rozmiarów: «дер. Дятлово:
двор болшой помещиков… на речке на Чорной», wsie Stułniewo (4 zagrody), Zbojewo (2 zagrody – we wspólnym władaniu z Wieszniakiem Suminem) Mienochowo (3),
Olechnowo (12), Chołstowo (3), Mokijewo (6), Wjalcowo (9), Onszutino (6), Korowino
(6), nowizna Krsowo (2), oraz «в пусте» wsi Kajkina, Czudowo, Pawłowo, Piestowo, w
Łukinskim, Ochwostjewo, Siółka w Biełkowie, Prisnicowie, nowizny Bierdowo, Sawkino – razem wydzielono z pomiestja Iwana Sudakowa w bieżeckiej i obożeckiej pjatinach
Jakowu Boborykinu - 450 ćwierci (45 obież – jedn. podatkowa), a we wspólne władanie z
Połujechtem Kołyczewem w bieżeckiej pjatinie – 202 ćwierci z ośminą28.
Wysłużona wotczyna J. M. Boborykina «за московское осадное сидение» w biełozierskoiej połowinie bieżeckiej pjatiny została skonfiskowana na rzecz skarbu w okresie
jego służby dla Szwedów: «и во 121-м году, как он, Яков, был в полону, та ево Яковлева вотчина отдана была в поместье Потапу Нарбекову… Яковлеву вотчину, взяв,
отказать ему, Якову, по-прежнему в вотчину»29. Jeniectwem tutaj delikatnie i z gracją
określono jego służbę Szwedom. Wtedy to, w czasie szwedzkiej okupacji w 1611/12 r. on
„bił czołem” w Nowogrodzie o pomiestje wdowy Perfirija Arcybaszewa30.
Po śmierci wiosną (do maja) 1613 r. ojca Jakowa – Michaiła Borysowicza, jednego z pierwszych osobistości nowogrodzkiej delgacji, w czasie poselstwa do Szwecji31,
Jakow staje się liderem najpierw ziemian derewskiej pjatiny, a wkrótce i wszystkich nowogrodzkich dworjan i dzieci bojarskich [dwie kategorie ludzi na służbie państwa – red.].
Już w tymże 1613 r. wszedł z skład nowogrodzkiego poselstwa archimandryty Spaskiego
Chutynskiego manasteru Kipriana do Wyborga na spotkanie szwedzkiego księcia Karola
Filipa, gdzie zgodnie z wyrokiem z 27 lipca reprezentował derewską pjatinę ze swoim towarzyszem Filonem Michaiła synem Aniczkowa na rozmowach ze szwedzkimi posłami
Indrykiem Hornem i Arwidem Tennisonem. Poselstwo wróciło do Nowogrodu dopiero
15 sierpnia 1614 r., ale sam Boborykin przyjechał z Wyborga wcześniej – po Wielkanocy
1614 r., z jakimś królewskim dokumentem. Już Zamjatin, a w ślad za nim Sielin, zauważyli, że właśnie na tych rozmowach w Wyborgu nastąpił pierwszy zgrzyt w, do tego
czasu w prawie idyllicznych, stounkach nowogrodzkiej szlachty z przedstawicielami
szwedzkiej władzy. Po przybyciu do Nowogrodu Boborykin zaczął dopytywać się, także
samego de la Gardie: z czyjego polecenia Daniło Pristalcew w Wyborgu wymagał od
nowogrodzkiego poselstwa w imieniu nowogrodzkiego rządu przysięgi na rzecz króla32.
RGADA, zesp. 1209 Поместный приказ, inw. 4, ks. 6004, k. 316 v.–316, 328–328 v.
Книги отделные Бежетцкие пятины – RGADA, zesp. 1209 Поместный приказ, inw. 3, ks. 16855
Даточные книги Бежецкой пятины 1603–1612 гг., k. 345 v.–348 v.
29
Список вотчинников, пожалованных за московское осадное сидение при царе Василии Шуйском, по данным
писцовых книг и книг Печатного приказа, [w:] Памятники истории Восточной Европы [ПИВЕ], t. VIII. Осадный
список 1618 г., Сост. Ю. В. Анхимюк, А. П. Павлов. Отв. ред. тома Б. Н. Флоря, Ю. М. Эскин, Moskwa-Warszawa 2009, załącznik IV, s. 396.
30
А. А. Селин, Новгородское общество в эпоху Смуты, Sankt Petersburg 2008, s. 114, № 33.
31
А. А. Селин, Боборыкины.
32
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа на русский престол (1611–1616 г.), Juriew 1913,
27
28
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Wiosną 1614 r. do Nowogrodu zbliżyły się zastępy bojarzyna ks. D.T. Trubeckiego jeszcze jesienią 1613 r. wysłanego, aby zdobyć Nowogród, najsilniejszymi
elementami tego wojska okazali się bielscy Niemcy33 i ikona «Знамение пречистой
Богородицы»34. Ta ostatnia jednak nie za bardzo pomogła wobec bardzo opóźnionej
koncentracji wosjk w Torżku. Właśnie Boborykin wystąpił z inicjatywą rokowań z księciem Trubeckim, w ten sposób niedopuszczając do walk między moskiewskimi i nowogrodzkimi służyłymi ludźmi. Przekonał władze nowogrodzkie do wysłania na spotkanie
oddziałów ks. D.T. Trubeckiego gońca dla uniknięcia możliwego przelewu krwi: «чтоб
государскому имени учинити к чести и Ноугородцкому государству не х конечному разоренью»35. Z gramotą datowaną na 25 marca 1614 r. wysłano posadzkiego
człowieka Iwana Fiłatowa, najpewniej zaufanego człowieka Jakowa, i dlatego mógł on
jemu «powierzyć» do przekazania moskiewskiemu dowództwu wszelkie wieści. Następnie do obozu Trubeckiego pociągnęli nowogrodzcy dworjanie, a na zjazd z pełnomocnymi dworjanami Trubeckiego w lipcu przyjechał i sam Jakow:
и на сьезде с ними Яков Боборык[ин] говорил от митрополита Исидора и от
бо[я]рина и от дворян и ото всево Ноугородцково государства с великим слезным челобитьем, чтоб боярину и воеводе Дмитрею Тимофеевичю Трубецкому с товарыщи сослатись сь Яковом Пунтосовым и во всем зделатись бес
крови36.

Jednak pierwsze, prawdopodobnie sprowokowane działaniami Boborykina, nowogrodzkie wyjazdy do Moskwy odnotowano dopiero: 5 września – kozaków stanicy
Fiodora Patrikiejewa, 17 września – nowogrodzkich i starorusskich puszkarzy Gawryły Grigoriewa i Piotra Iwanowa, znamieńskiego protopopa Jakowa i kozaków, 7 października – podjaczego Jakowa Łukina i dopiero 10 października – nowogrodzkiego
syna bojarskiego Klementija Gurijewa37. Ostatecznie de la Gardie mógł liczyć tylko na
s. 95, 118.
33
W końcu maja 1614 r. bielscy Niemcy otrzymali sukno i jedwab na kaftany dla nowogrodzkiej ekspedycji: Расходная книга товарам и вещам (1613, сентябрь – 1614, июль) (Кн. 199), [w:] Приходо-расходные
книги Казенного приказа. По инициативе и на средства сотр. АК кн. Г. Д. Хилкова. Русская историческая
библиотека [РИБ]. Т. 9. Отв. за том член АК А. И. Тимофеев, Sankt Petersburg 1884. (далее – ПРККП), s.
293; О. В. Скобелкин, Ирландская рота на русской службе в последние годы Смуты, [w:] Шемрок. Ирландские
исследования (история, политика, культура), Woroneż 1997, № 1, s. 71-85; tenże, Шотландцы на русской службе
в середине 10-х годов XVII века, „Исторические записки: Научные труды ист. фак-та” t. 2, Woroneż 1997, s.
14-21.
34
Jeszcze 23 września przykaz kazienny wydał 5 arszynów ciemnoczerwonej jedwabnej tkaniny na podszewkę pod obraz: ПРККП, s. 162.
35
Запись челобитья Я.М. Боборыкина в столбце Посольского приказа – RGADA, zesp. 96, Сношения
со Швецией, inw. 1, zwój 1616 r. № 12, k. 1.
36
Выписка по челобитью Я.М. Боборыкина – RGADA, zesp. 96 Сношения со Швецией, inw. 1, zwój
1616 r, № 12, k. 15; Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 118–126.
37
RGADA, zesp. 396 Архив Оружейной палаты, inw. 2, ks. 277, k. 5-5 v., 23-23 v., 36 v.-37; А. В.
Малов, «Выход» и «выходцы» на завершающем этапе Смуты (1613–1619): определение терминологических
границ (по данным расходных книг Казенного приказа), [w:] Смутное время: итоги и уроки: Сб. мат-в второй
Всероссийской научной конференции. Иваново – Кохма – Шуя, 20–22 апреля 2012 г., отв. ред. к.и.н. А.Ю.
Кабанов, Iwanowo 2012, s. 157–195; tenże, Пушкарского чина люди по данным расходных книг Казенного приказа
в завершающий период Смутного времени. 1613–1619 гг., [w:] История военного дела: исследования и источники.
2016. Специальный выпуск VI. Русский «бог войны»: исследования и источники по истории отечественной
артиллерии, cz. II, s. 159–209. (URL: http://www.milhist.info/2016/02/09/malov_ 18.09.2016)
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szwedzkie wojska i zaporoskich najemników, co jednak nie przeszkodziło mu pokonać
kniazia Dmitrija Timofiejewicza. Co prawda Trubecki umocnił się w Bronnicach i zbudował ostrokół na drugim brzegu rzeki Msty, gdzie wytrzymał do lipca, ale został rozbity przez wojska de la Gardie (tam też został wzięty do niewoli przez Szwedów Ugrim
Lupandin, który odegrał ważną rolę w dalszych losach Jakowa Boborykina)38.
Doceniając autorytet i aktywność Boborykina, de la Gardie w sierpniu 1614 r.
wywiózł go do Rugodiwu (Narwy) do króla, wziąwszy z sobą ks. Iwana Iwanowicza
Odojewskiego, i tam ponownie przekonywał ich do złożenia przysięgi królowi, ale nie
udało mu się, choć nawet groził śmiercią: «И в Ругодиве говорил ему Яков Пунтусов
от короля обещ[ая] ем[у за то] многое его жалованье, чтоб ем[у ко]рол[ю] крест
целовати и всяких люде[й] Ноугородцкого государства на то прив[е]сти, а будет
он того не учинит, и за то претил ему смертью»39. Nowogrodzianie opowiadali, że i
sam król nie dał rady przekonać ich w Rugodiwie: «королю о том отказали и говорили против того королю и его бояром, сколко Бог помочи подал, а на королеву они
ни на которую волю не подались»40.
Po przyjeździe na początku października na miejsce de la Gardie E. Horn z takim
samym powodzeniem próbował uzyskać przysięgę od nowogrodzian i idywidualnie
od Boborykina41. Według słów samego Boborykina, Horn:
призывал его к себе по многие дни и говорил ему тож, чтоб он королю крест
целова[л] и всяких людей Ноугородцкого государства на то приводил, и уговаривал его всякими мерами и королевское великое жалованье ему обещал
свыше всех, которые ни были в Новегороде; и он де, Яков, радея Государю, ни
на которые их прелести не коснулся и Эвер Горну отказал, – что ему королю
креста не целовать и всяких людей Ноугородцкого государства укрепил, что
им стоять неподвижно и королю креста не целовать; и про ево де государскую
милость всем розсказывал и укреплял, чтоб они королю креста не целовали, а
на ево государскую милость и на избавл[е]ние были надежны42.

Żądanie Horna o przysiędze było odczytane w soborze, po czym metropolita
Izydor i bojarzyn Odojewski przykazali Boborykinowi z djakiem Siemionem Łotychinem przygotować pisemną odpowiedź. Po napisaniu i przedstawieniu w soborze, że
«никогда и в смутные времяна от Московского государства Новгород отлучен
особно не бывал» – autorzy także osobiście dostarczyli Hornowi tę odpowiedź. Odpis
zaś wysłano do Moskwy. W rezultacie aresztowano Boborykina i grożono metropolicie
i bojarowi43: «и отдал ево за пристава, а к митрополиту и к боярину присылал говорити, что их за тот ответ послать в Свею х королю»44.
Gdy groźby nie odniosły skutku: «и, видя де то, что оне никоторых их угроз и
убивства не убоялися»45, Horn zaproponował Jakowowi przejęcie inicjatywy w rozpoВ.Н. Козляков, Герои Смуты…, s. 128–129; О. А. Курбатов, Военная история Смуты..., s. 184–185.
Запись челобитья Я.М. Боборыкина в столбце Посолького приказа – RGADA, zesp. 96 Сношения
со Швецией, inw. 1, zwój. 1616 r. № 12, k. 2.
40
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 121-127.
41
Tamże, s. 123-127.
42
Запись челобитья Я.М. Боборыкина в столбце Посольского приказа, k. 3.
43
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 123-127.
44
Запись челобитья Я.М. Боборыкина в столбце Посольского приказа, k. 4.
45
Tamże.
38
39

90

Aleksandr Witaljewicz Małow

częciu pertraktacji z władzami moskiewskimi Michaiła Fiodorowicza, tak aby propozycja pokoju nie wyszła od strony szwedzkiej. W takich okolicznościach zostało sformowane poselstwo Kipriana46. Jakow Boborykin, będąc oficjalnie drugą personą w poselstwie Kipriana do Moskwy na pocz. 1615 r., reprezentował całą nowogrodzką szlachtę
(dworjan). Wyjechali z Nowogrodu 20 stycznia a 23-go dojechali do Ostaszkowa47.
Na osobistym tajnym przesłuchaniu w Moskwie 11 lutego 1615 r. doniósł o
wyprawie Horna na Psków i Pieczory na dwa dni przed wyruszniem wojsk z Nowogrodu48, zawiadomił o sprzeciwie Nowogrodzian wobec Szwedów i otrzymywaniu
informacji od przyjeżdżających z Moskwy krewnych. Po przesłuchaniu Boborykin
«с радостию ему, государю, крест целовал и, слыша де он его Государской не
по ево мере к нему приказ, обещал себе за его, государское, имя искати вместо
живота смерти». Jedynie on dostał tajne dokumenty do metropolity Izydora i do
I.N. Odojewskiego «и к лутчим людем, которые государю прямили»49. Po powrocie do Nowogrodu przekazał on wraz z innymi posłami wieści Hornowi, zgodnie z
otrzymaną w Moskwie instrukcją (вестовому списку), od tej pory Jakow Boborykin
stał się tajnym agentem Moskwy i rozprzestrzeniał pogłoski o powrocie Nowogrodu
pod panowanie Moskwy50. Jak odnotowywali Zamjatin i Sielin, Boborykin w rzeczywistości ręczył w Moskwie za całe nowogrodzkie władze rozczarowane szwedzkim
panowaniem51.
Po miesięcznych pertraktacjach w Moskwie poselstwo wróciło do Nowogrodu,
o czym Horn zakomunikował królowi 27 kwietnia 1615 r. W przekładzie sprawozdania
Jakowa Boborykina i Matwieja Murawjowa o moskiewskim poselstwie podanym Jacobowi Pontussonowi de la Gardie z 20 czerwca 1615 r. zawarto wygodne dla Moskwy
wiadomości. Przy czym szczególnie podkreślano przekonanie, że władze moskiewskie
i «московский государь» nastawieni są na pokój ze Szwecją i na wojnę z Polakami,
«но если им не удастся заключить мир со шведами, то они будут вынуждены заключить мир с поляками». W swoim sprawozdaniu Boborykin i Murawjow skreślili
obraz intensywnych kontaktów dyplomatycznych Moskwy z wszystkimi znaczącymi
państwami Europy Wschodniej odnotowując m.in. propozycję holenderskich dyplomatów udzielić Moskwie pożyczki na wykup Nowogrodu z rąk króla szwedzkiego52.
Gdy Horn zdecydował się forsować zdarzenia osobiście, pojawiając się na soborze i
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 126-127.
Г. А. Замятин, Россия и Швеция в начале XVII века. Очерки политической и военной истории, сост. Г.
М. Коваленко, Sankt Petersburg 2008, s. 302.
48
Tamże.
49
Запись челобитья Я.М. Боборыкина в столбце Посольского приказа, k. 7.
50
Г. А. Замятин, Россия и Швеция..., s. 94, 100, 187, 312, 460; tenże, «К Российскому царствию пристоят».
Борьба за освобождение русских городов, захваченных шведами, в 1613–1614 гг. Сост. А. Н. Одиноков, Я. Н.
Рабинович. Под ред. Г. М. Коваленко, Nowogród Wielki 2012, s. 148–149; Д. В. Лисейцев, Посольский
приказ в эпоху Смуты, Moskwa 2003, s. 50; Е. И. Кобзарева, Переговоры Новгорода со шведами об избрании
Карла Филиппа на русский престол, [w:] НИС, t. 9 (19), Sankt Petersburg 2003, s. 352, 354, 367; taż, Шведская
оккупация Новгорода в период Смуты XVII века, Moskwa 2005, s. 281, 285; Я. Н. Рабинович, Малые города
Новгородской земли в Смутное время, Nowogród Wielki 2013, s. 246.
51
Г. А. Замятин, Новый летописец о сношениях между Ярославлем и Новгородом в 1612 году (отд. Оттиск
из ЖМНП. С. 18) – ссылка по: А. А. Селин, Новгородское общество в эпоху Смуты, Sankt Petersburg 2008, s.
157.
52
Арсеньевские шведские бумаги. 1611–1615. Предисл. М.В. Муравьева и проф. С.Ф. Платонова, [w:]
Сборник Новгородского общества любителей древностей, t. 5, Nowogród 1911, № XXI, s. 64–66.
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żądając złożenia przysięgi, ponieważ określony wcześniej termin – do Paschy (Велика
дни) – już minął, «им бы де ныне королю крест целов[ати,] как и прироженным
своим государем», spotkał się z nie mniejszym zdecydowaniem: «и он де Яков мимо
всех людей на соборе Эвет Горну встречно говорил и в крестном де целованье
отказал»53. Wydarzenia przybrały tak dramatyczny obrót, że omal nie zakończyły się
zabiciem Boborykina, który swoją kategoryczną odmową doprowadził Horna do takiego wzburzenia, ze ten rzucił się na niego, obnażył szpadę, i jedynie cud uratował
Boborykina od śmierci54. Wola i nacisk zdecydowanego szwedzkiego oficera napotkały
na upór i stałość nowogrodzkiego dworjanina, gotowego umrzeć za swoje racje.
Już na przełomie wiosny i lata 1615 r. przy spotkaniu litewskiego posła Jana Gridicza przystaw Fiodor Somow był zobowiązany wypowiadać się zgodnie z nakazem z
28 maja, odpowiadając na pytanie o okupowane przez Szwedów nowogrodzkie miasta, że nowogrodzkie władze za pośrednictwem wysłańców «архимарита Кипреяна
да дворян Якова Боборыкина да Матфея Муравьева с товарыщи и пятиконецких
старост и посадцких людей» biły czołem bojarom aby wystąpili «милостивыми печальниками» przed carem Michaiłem Fiodorowiczem, aby on ich «призрил своим
царьским милосердьем, подал им от врагов от немецких людей защищенье и из
неприятелских рук велел их высвободити своим царьским милосердьем с свейским королем ссылкою, а не обнаженным мечем»55.
Nowogrodzianom dano jeszcze czas na przemyślenie sprawy a liderom na zastanowienie czym ryzykują. Horn ponownie zażądał pisemnej odpowiedzi ale znów została ona napisana przez Jakowa Boborykina i djaka Łutochina. Jednak po zatwierdzeniu
jej w sofijskim soborze nikt nie odważył się zanieść jej Hornowi, nikt poza Boborykinem,
którego przekonali całą gromadą: «и митрополит де и боярин говорили ему, Якову,
чтоб с тем писменым ответом к Эвет Горну идти ему ж, Якову; и он де, изготовясь
на смерть, и пришол к нему с тем писменым ответом; и как де тот их писменой
ответ Эвет Горн выслушал, и в те поры хотел ево убить»56. Przemyślawszy sytuację
Horn kazał zakuć Jakowa w kajdany i odesłał do Wyborga, a dwóch innych przeciwników Szwedów – Nikifora Mieszczerskiego i Matwieja Murawjowa – do Nyborga57.
W Wyboorgu z Boborykinem postępowano już bez ceregieli – wrzucono do ziemnego więzienia (jamy) i próbowano złamać jego wolę głodem i chłodem: «И приведчи
де ево в Выбор, посадили в земляную тюрму на смерть и морили де ево голодною
смертью. И мучил де он, Яков, живот свой за Государское имя многое время»58.
Dręczono go do przyjazdu króla, który ostatni raz próbował przekonać Boborykina, aby
ten pocałował przed nim krzyż pod groźbą kary śmierci: «и говорил де ему с великим
прещеньем, чтоб он королю крест целовал и, ехав в Новгород, всяких чинов людей
х крестному целованью зговаривал; а будет де тово он не учинит, и ему де за то
быти казнену смертью»59. Jakow Boborykin nie mógł nie rozumieć, że stoi na krawędzi
Запись челобитья Я.М. Боборыкина в столбце Посольского приказа, k. 8 v.–9.
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 126-131.
55
Сборник Императорского Русского исторического общества [СИРИО], t. CXLII: Памятники
дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством, t. V. 1609–1615 гг.
Изд. под наблюд. С.Ф. Платонова, под ред. С.А. Белокурова, Moskwa 1913, s. 602.
56
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życia i śmierci, ale on nie byłby niezachwianym autorytetem nowogrodzkich ludzi na
służbie (służiłych ludej) jeśli by postąpił inaczej (jak na przykład jego towarzysz Ugrim
Lupandin, który gdy popadł w niewolę całował przed Szwedami krzyż i przeszedł na
ich służbę, wyczekując na moment gdy как, например, można będzie uciec do swoich):
«и он де, Яков, помня свою душу и государской милостивой к себе приказ, забыв
мать свою и братью и сестры, и не убояся смерти, в крестном целованье ему отказал». Otrzymawszy odmowę Gustaw Adolf postanowił wbić upartego dworzanina
na pal, ale wykonać karę skrycie, aby nie sprowokować niepożądanych następstw w
Nowogrodzie: «и сказал ему смертную казнь, а приговори[л] де посадити ево на
кол; и приказали де пр[и]ставу беречи тово накрепко, чтоб про [то] из руских людей нихто не проведал»60. Na szczęście dla Boborykina młody kniaź I.I. Odojewskij,
dowiedziawszy się jakoś jaki los czeka lidera nowogrodzkiego dworjaństwa, udał się
bez zwłoki do angielskiego posła Johna Merricka, który występował jako pośrednik w
rosyjsko-szwedzkich rozmowach61. Promocja i wstawiennictwo pełnomocnego angielskiego przedstawiciela zmusiły króla do rewizji swojej decyzji, i Jakow został odprawiony do Nowogrodu i już nie do więzienia, ale pod nadzór komendanta. Stąd też zabrał
go J.P. de la Gardie po drodze na rozmowy z moskiewskim poselstwem dołączając do
Ugrima Lupandina i Gogdana Dubrowskiego62.
W trakcie pertraktacji, według przekazu nowogrodzkiego wychodźcy poddjaka
Starej Russy Grigorija Nieczajewa63, de la Gardie chciał, żeby Boborykin poświadczył, że
nowogrodzkie władze «и все новгородские люди» poselstwo Kipriana «бити челом
не посылывали, а присылали де говорить, чтоб сослаться с послы о добром деле, а
не челобитьем»64. De la Gardie miał nadzieję wykorzystać Boborykina, ale wyszło dokładnie odtrotnie. Ułożywszy porozumienie z Lupandinem, Dubrowskim i poddjakiem
Fiodorem Witowtowym, Boborykin nawiązał kontakt z moskiewskim poselstwem, przekazywał im informacje a nawet kopie szwedzkich dokumentów, dlatego też wciągnięto do spisku tłumacza poselstwa Arna Buka («слуга Анц Бракилев»). Za ich pośrednictwem moskiewscy posłowie próbowali wykraść gramotę Wasyla Szujskiego o odstąpieniu Szwedom Karelii, a 18 stycznia moskiewscy posłowie przekazali im tajne polecenie
wyjawić maksymalny zakres ustępstw, na które pozwolił swoim posłom król szwedzki.
Drugie zadanie było w zasięgu tej czwórki „agentów”, ale zdarzyło się coś niespodziewanego: do Szewdów dotarł Michaił Klementijew, który widział Boborykina w obozie
Moskwiczan. Na szczęście zidentyfikował on tylko Boborykina i Ugrim Lupandin zdążył uprzedzić Boborykina. Razem z F. Witowtowem, w nocy na 22 lutego oni uciekli do
Tamże, k. 10.
О. В. Скобелкин, Служилые иноземцы и деятельность Джона Меррика в России (1614–1617), „Известия
Уральского гос. ун-та” 2007, № 49, seria 2: Гуманитарные науки, t. 13, s. 43–56.
62
Rozmowy prowadzono we wsi Dederino przy pośrednictwie angielskiego posła Johna Merricka, który po zakończeniu rozmów 15 marca przybył do Moskwy - К. Якубов, Россия и Швеция в первой половине
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posłow moskiewskich65. Wtedy lub wkrótce do angielskiego posła Merricka uciekł Arn
Buk, który do końca lutego przeniósł się także do Moskwiczan, ale bez gramoty Wasyla
Szujskiego66. Relacja o jego ucieczce dotarła do Moskwy 22 stycznia 1616 r.67
Za tę zdradę de la Gardie skonfiskował i odesłał do Szwecji cały ruchomy majątek Boborykina, a także jego matkę i trzy siostry68. 26 marca 1616 r. Arn Buk otrzymał
w Przykazie Kazionnym «за службу и за выезд» sowitą nagrodę w postaci pieniędzy,
futer sobolich i różnych drogocennych materiałów69.
W spis spraw Przykazu Poselskiego, uratowanych z wielkiego pożaru Moskwy
1626 r., wniesiono 3 sprawy dotyczące J.M. Boborykina: zwitek wypisów dla nagrody
«о новгородцкой службе» J. Boborykina, Ugrima Lupandina i Bogdana Dubrowskiego; zwitek z wypisami o J. Boborykinie, U. Lupandinie, poddjaku Fiodorze Witowtowie
i drugich uciekinierach Nowogrodzianach obcokrajowcach 124-go (1615/16) i 125-go
(1616/17) r.; a także zebrana odrębnie sprawa 131-go (1621/22) r. o czołobitnej J.M.
Boborykina «о службе: как он был в Великом Новегороде у немец и государю служил». Czwarta sprawa, w nagłówku której jako drugą z wymienionych osób nowogrodzkiego poselstwa po archimandrycie Kiprianie wymieniono Boborykina – Spis pytań i odpowiedzi nowogrodzkich władz i wszystkich ludzi państwa nowogrodzkiego
Ewertowi Hornowi z odmową całowania krzyża [złożenia przysięgi] Karolowi Filipowi
po tym jak «как приехали с Москвы в Новгород от государевых бояр новгородские
посланники Спаса-Футыня монастыря архимарит Кипреян да Яков Бабарыкин
с товарыщи», dostarczone do Moskwy 25 grudnia 1615 r. przez Wiljana Bieriezina70.
Pierwszą funkcję na legalnej służbie u cara Michaiła Fiodorowicza Jakow Boborykin znalazł w roli pierwszego wojewody Staroj Russy po opuszczeniu jej przez Szwedów w lipcu 1617 r. do 1619 r.71, czego jednak nie można uznać adekwatnym uznaniem
jego zasług dla władcy Wszechrusi i zakładanej dynastii Romanowych. Przyczyną takiej niewdzięczności była próba ukrycia faktu zdrady M. Klementijewa, który okazał się
człowiekiem sędziego Przykazu Poselskiego djaka dumy Piotra Aleksiejewicza Tretjakowa. W roli staroruskiego wojewody, działając zgodnie z carską gramotą z 11 lipca
1617 r., wojewoda Boborykin przepisał na skarb wszystkie poprzednie ziemie dworu
powiatu staroruskiego, które za Szwedów J.P. de la Gardie rozdał rosyjskim dworjanom
i dzieciom bojarskim, którzy poszli na szwedzką służbę72. W listopadzie-grudniu 1617 r.
zabronił włościanom dostarczać żywność dla poselstwa S.I. Żerebcowa aż do otrzymania z Moskwy wyraźnego ukazu z 31 stycznia 1618 r.73
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 131-139.
Г. А. Замятин, Россия и Швеция..., s. 460–461.
67
А. А. Селин, Новгородское общество в эпоху Смуты, Sankt Petersburg 2008, s. 57, przypis 124.
68
Г. А. Замятин, К вопросу об избрании Карла Филиппа..., s. 139.
69
RGADA, zesp. 396 Архив Оружейной палаты, inw. 2, ks. 278, k. 170 v.–171, 172.
70
Опись архива Посольского приказа 1626 года, подг. В. И. Гальцов, Moskwa 1977, s. 322, 356–357.
71
[А. П. Барсуков], Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства
XVII столетия: по напечатанным правительственным актам, Moskwa 2010 (reprint: Sankt Petersburg 1902),
s. 254; Я.Н. Рабинович, Малые города Новгородской земли в Смутное время, Nowogród Wielki 2013, s. 372–373;
tenże, Старая Русса в Смутное время, Nowogród Wielki 2011, s. 4, 63, 67, 68.
72
Архив П.М. Строева, t. II, [w:] РИБ, t. 35, Piotrogród 1917, № 276, zwój 447–450; А.Ю.Кабанов, Я.Н.
Рабинович, Смутное время начала XVII века: судьбы участников, Iwanowo 2015, s. 122.
73
А. А. Селин, Русско-шведская граница (1617–1700 гг.). Формирование, функционирование, наследие.
Исторические очерки, Sankt Petersburg 2016, s. 62–63 – dokument: RGADA, zesp. 96 Сношения со Швецией,
inw. 1, zwój. 1617 r. № 9, k. 278–280.
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Dokumenty o pierwszych latach, już jawnej, służby na rzecz Moskwy Boborykina pokazują, że w pewnym momencie otrzymał wotczynę w powiecie suzdalskim,
wcześniej pozostającą we władaniu Marteny, wdowy po Fiodorze Krasnym, a po jakowie przekazanej Timofiejowi Dubrowskiemu synowi Bogdana74. W księdze wydatków ustjużskiej ćwierci 127-go (1618/19) r. zapisano jego wynagrodzenie w wys. 100
rub.75 W l. 1619–1621 nadzorował powiat ważski razem z poddjakiem Fiodorem Stiepanowem76. W 1623 r. Jego włościanin młynarz Nefed Iwanow sądził się w Ustjużnie
Żelezopolskiej (wskazana gramota starosty gubnego z 5 lutego) z ludźmi posadzkimi,
którzy ograbili w 129-m (1620/21) r. jego krewnego Maksyma (wałach 12,5 rub., 16 rub.
i płaszcz za 6 rub.)77.
Droga kariery służbowej Boborykina pozwala sądzić, że po powrocie z polskiej
niewoli ojca nowego cara, metropolity Filareta, i wybrania go patriarchą, wszedł do
kręgu zaufanych osób władcy i patriarchy moskiewskiego „i całej Rusi”. 16 kwietnia
1622 r. Zostaje drugim sędzią Przykaza Pomiestji w towarzystwie z ks. Andriejem Wasiljewiczem Sickim: w październiku 1622 r., lutym-kwietniu 1623 r., we wrześniu 1624
r., w lutym-marcu 1627, w marcu 1628 r.78. Gdy na stanowisku sędziego w Przykazie
Poselskim djaka dumy P.A. Trietjakowa i djaka Sawwę Romanczukowa zastąpił djak
dumy Iwan Timofiejewicz Gramotin, Boborykin w 1623 r. podał czołobitną (prośbę) do
Przykazu Poselskiego o ułożeniu nowego niezależnego od poprzedniego, wypisu o jego
służbach79.
W spisie bojarskim 1626 r. zapisany został wg spisu dworjan moskiewskich w
74
Список вотчинников, предположительно пожалованных за московское осадное сидение при царе Василии
Шуйском, по данным писцовых книг и книг Печатного приказа, [w:] ПИВЕ, t. VIII. Осадный список 1618 г., сост.
Ю. В. Анхимюк, А. П. Павлов. Отв. ред. тома Б. Н. Флоря, Ю. М. Эскин, Moskwa-Warszawa 2009, załącznik
VII, s. 539.
75
Расходная книга Устюжской чети 127-го г., [w:] Приходо-расходные книги московских приказов. Кн. I,
подг. к печ. С. Б. Веселовский [РИБ. Т. 28], Sankt Petersburg 1912, zwój 687.
76
3 сотные с дозорных книг 1619-21 гг. Я. Боборыкина и подьячего Ф. Степанова Важского у.: от
2 ноября 1623 г. строителю Баговещенского важского монастыря Агапитовой пустыни Боголепу на
монастырь и его вотчину; от 29 декабря 1623 г. старцу Спасского Шидоровского важского монастыря
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подг. А.В. Антонов, Moskwa 2016, № 1663/21, s. 294; № 1664/22, s. 294-295; № 4172/90, s. 738.
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Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613–1626 гг., отв. ред. И. В. Пугач, Moskwa
2012, № 217, s. 98.
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Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века, 1601–1608: Сб. документов, oтв. ред. Н.
М. Рогожин; сост. Р. В. Овчинников, В. И. Корецкий, М. Г. Кротов, Д. В. Лисейцев, Т. Б. Соловьева, Л.
А. Тимошина, Moskwa 2003, № 52, s. 289; № 148, s. 294; № 171, s. 313; Записная книга Московского стола
(1626, мая 5 – 1627, августа 31), s. 469; Закладная кабала Яенея Яншеева сына Мамкеева от 1 октября 1619 г. с
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16-22; 5973-1-3, 5-12, 14-31; 5974-2-4, 6, 7, 19, 21, 25, 27, 30, 33, 34; 5075-10, 25-27, 31, 39, 43; 5976-5, 22; 5978-51;
5979-26; 5980-29, 74, 75; 5981-3, 30; 5982-13, 77; 5983-48; 5984-53, 59; 5985-57; 5988-16; 5991-5, 10; 5992-2; 599614; 60021-34; 6004-17; 6007-3; 6008-57; 6011-39, 59, 61, 65; С. К. Богоявленский, Московский приказной аппарат
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Przykazie Pomiestnym i w carskich pokojach z adnotacją «комната»80. W październiku
1626 r. car Michaił jeździł do wsi Rubcowo na poświęcenie świątyni Pokrowa najśw.
Bogurodzicy, a w Moskwie 29 października zostawił bojarów M.B. Szeina, ks. A.W. Sickiego i ks. G.K. Wołkońskiego. Z pośród nich z Sickim przykazano dniem i nocą przebywać we dworze władcy dworjanom J.M. Boborykin z towarzyszami81. 27 listopada
1626 r. na święto Znamienija najśw. Bogarodzicy był u stołu carskiego z dwrojanami82.
21 grudnia – na święto wielkiego cudotwórcy metropolity Piotra był z carem u stołu
patriarszego83. 25 grudnia na Boże Narodzenie był z dworjanami u carskiego stołu84. 14
marca 1627 r. na święto Przeczystej Bogarodzicy Fiodorowskiej był u stołu carskiego z
dworjanami85. 18 marca był u patriarszego stołu z dworjanami86. 25 marca na Paschę
pozdrawiał cara w komnacie z dworjanami87. 25 kwietnia w Złotej wielkiej graniastej
izbie był z dworjanami u stołu z powodu narodzin carówny Iriny88. W lipcu odprowadzał cara do Nowodziewiczego klasztoru i był 28 lipca u carskiego stołu z dworjanami89.
31 lipca car wybrał się na święto «Происхожденья» Krzyża pańskiego w klasztor Simonowski, a Boborykina zostawił w Moskwie z bojarami Szeinom i ks. D.I. Miezieckim oraz dworjanami90. W spisach bojarskich z lat 1627/28, 1628 był zapisany wśród
dworjan Przykazu Pomiestnego91, a w spisie 1629 r. – tylko w wśród dworjan92. W spisie
z 1629/30 r. zapisano go w Przykazie Pomiestnym z uwagą: «138-го, октября в 15 день
умре»93.
W 1626 r. dokumenty Przykazu Pomiestnego odnotowują wzrost ilości posiadanych przez niego wotczyn94. Ostateczny rozmiar jego latyfundiów przekazuje zachowany testament. Kopia jego ustnej ostatniej woli została podyktowana, «отходя сего света» w przeddzień lub w dzień śmierci w październiku 1629 r. przez Fiodora Argamakowa, zapieczętowana i poświadczona przez wykonawców testamentu 16 grudnia 1629
r.95 Jakow Michajłowicz miał dwie żony. Drugiej żonie Sołomanidzie zgodnie z testamentem przypadła ćwierć jego ruchomości (miedziana i ołowiana zastawa w dworach
i wotczynach). Na dożywocie żonie Boborykin zostawił swój podmoskiewski majątek
80
Е. Н. Горбатов, Подлинный боярский список 1626 г., [w:] Единорогъ: Материалы по военной истории
Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени, t. 3, Moskwa 2014, s. 368; «Подлинные»
боярские списки 1626–1633 годов. Сб. док., сост. Е.Н. Горбатов, Moskwa 2015, s. 38.
81
Записная книга Московского стола (1626, мая 5 – 1627, августа 31), [w:] РИБ, t. 9, Sankt Petersburg 1884,
s. 424.
82
Tamże, s. 432.
83
Tamże, s. 437.
84
Tamże, s. 440.
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Tamże, s. 470.
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92
Tamże, s. 285.
93
Tamże, s. 363.
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we wsi Durniewo, «потому, что она жила и к Москве ближе» i 50 ćwierci ziemi we
wsi Szulgino, które władza w nagrodę pozwoliła mu kupić jako wotczynę: «А как жена
моя пойдет замуж, и та вотчина – братье моей Ивану да Миките Боборыкиным, а
денги – жене моей взять на братье моей тое ж цену, что она даст», a wotczyna, «купленая в Дмитровском уезде селцо Покровское з деревнями и с пустошми – жене
моей Соломаниде впроки, хотя и замуж пойдет». Umierający uznał za konieczne
wyjaśnić taki podział majątku:
а опричь того жене моей ни за что не задиратца, и приказщиком в монастырь
отдать по сей духовной все сполна, потому что было я и всее вотчину обещался отдать в монастырь к Николе, и Государя царя и великого князя Михайла
Федоровича всеа Русии и великого государя святейшаго патриарха Филарета
Никитича Московского и всеа Русии указ, что в монастырь вотчин отдавать
не велено, – и я потому и денги и лошади и животину всю и хлеб велел отдать
в монастырь.

Niebawem wdowa otrzymała potwierdzenie swoich praw na dożywotnie ziemie96.
Pierwsza żona Nastasija w testamencie jest nazywana eremitką, co wskazuje na
jej postrzyżenie do klasztoru. Możliwe, że było to związane ze śmiercią dwojga jej dzieci:
syna Iwana i córki Mawry, zmarłych zapewne w dzieciństwie. Wynika to ze skromnego
daru na wypominki za ich dusze: zgodnie z prawosławnym obrazem świata, zmarli w
dzieciństwie stawali się aniołami. Dlatego na wypominki dusz dzieci w testamencie
polecono kupić ksiąg liturgicznych za 10 rub. Przyczyna śmierci jest nieznana, jednak
wiadomo, że dzieci zostały pochowane nie w grobach rodowych, a przy cerkwi Nikołaja Cudotwórcy w burieckim cmentarzu.
Rodzonemu bratu Nikicie Jakow Boborykin zostawił «ноугородцкая выслуженая вотчина, что за царя Василеево осадное московское сиденье». Do „brata” Timofieja Wasiljewicza odeszły pustosze Łuniewo, Morkowo, Sałaskino, Griebienikino,
Duchowo. Drugi „brat” Filon Michajłow syn Anczikow otrzymał pustosz, «что было
селцо Власово с пустошми…, – а ему за то меня поминать».
Zostawił też pieniądze na posag dla siostry Maryny (100 rub.) i krewnej Ulicie (70
rub.). Wszystkie jego zbiory «Божия милосердья образов» należało odesłać do monastery Nikoło-Piesznoszskiego (nikolski monastyr nad rzeczką Piesznoszką). Wszystkim
ludziom na swojej służbie jak i urzędnikom swoim, zgodnie z moskiewską tradycją,
wyznaczał wynagrodzenie i uwalniał od służby. W październiku umierający jeszcze
nie posiadał sprawozdania od swoich urzędników o stanie ruchomego majątku w jego
nowogrodzkich wotczynach, dlatego kwestia rozmiaru wynagrodzenia dla jego ludzi
pozostała nierozstrzygnięta. Spis jego dłużników otwierał bojarzyn ks. D.M. Pożarski,
przy którym zapisano dług w zbożu w wysokości 50 ćwierci żyta.
Ojciec i bracia (starsi?) Afanasij, Jegup i Piotr byli pochowani w antonijewym
monastyrze, a matka i pierwsza żona – na Mołotkowie. Pod nazwą antonijewyj monastyr najpewniej należy rozumieć antonijew-dymski monastyr (wyrdomska Antoniego
Dymskiego pustelnia) 15 wiorst od Tichwina na brzegu jez. Dymskiego97. Do tego moRGADA, zesp. 233 Печатный приказ, inw. 1, ks. 14, k. 84.
В. В. Зверинский, Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях
в Российской империи, с библиографическим указателем. Т. I. Преобразования старых и учреждение новых
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nasteru przeniesiono mnichów ze zniszczonego w 1611 r. przez Szwedów Wałaamskiego Preobrażeńskiego monasteru, nie odbudowanego aż do pocz. XVIII wieku.98 Na Mołotkowie, czyli w Michalickim Rożdestwo-Bogorodickim na Maletkowie (Michajłowski
Malein – poświęcony niebiańskiemu opiekunowi założyciela dynastii Romanowych)
żeńskim monastyrze w Nowogrodzie na Targowej stronie (zlikwidowany w 1764 r.)99.
Obu miejscom rodowych pochówków zapisano po 100 rub. na zapis w wieczny synodyk i litanię. Po miejscach spoczynku rodziny za duszę swoją i rodziców umierający
podarował nowogrodzkiemu monastyrowi (soborowi?) Znamienija Przeczystej Bogarodzicy (20 rub.), nowogrodzkiemu katedralnemu soborowi Sofii Premudrosti Bożej (20
rub.) i Jurijewskiemu monastyrowi (50 rub. – jako uzupełnienie poprzedniego daru), a
na modlitwy za duszę swoją i swojej pierwszej żony – Pskowsko-Pieczerskiemu Preczystieńskiemu Bogorodickiemu monastyrowi (30 rub.). Władał także pomiestjem w powiecie arzamaskim siołem Pieczerniki, miał także dwory w Darfaskowie i w samym
Arzamasie. Pieniądze otrzymane ze sprzedaży całego posiadanego tam zboża zgodnie
z testamentem podzielono między żonę (1/4), monastyr i żebraków (3/4).
Konie bojowe, na które mógł sobie pozwolić drugi sędzia Przykazu pomiestnego, jak i nagromadzony do końca służby arsenał, oczywiście, miały mało wspólnego z
tym, na których i z czym wstępował na służbę nowogrodzki nowicjusz. U moskiewskiego dworzanina Jakowa Boborykina do 1629 r. w stajni stały: kabardyniec (argamak)
dereszowatej maści i bojowy koń karej maści. Do kabardyńca była złocona krymska
uzda, a do konia bojowego – uzda z siodłem z wojłokiem. Na wyjazdy na carską służbę
Boborykin miał sajdak szyty złotem i srebrem; «оправную» (bogato zdobioną) szablę;
drugą szablę, kupioną od skarbu - należy zakłądać że po okazyjnej cenie lub w sprzyjających okolicznościach; trzy jego osobiste pistolety, z których dwa to pistolety do siodła
z olstrami, a trzeci mógł być do pasa lub w ogóle raczej arkebuzem na pasie. Swoje konie
bojowe i uzbrojenie Jakow Michajłowicz podzielił między braci: Nikicie dostał się kabardyniec i szabla a Iwanowi – koń z rzędem, sajdak i pistolety z prostą szablą.
W chwili śmierci J.M. Boborykin miał reprezentacyjną garderobę w postaci drogiego płaszcza dworskiego, nie licząc rzeczy codziennych: «иное мелкое платьишко и
наголное». «Платье золотоя» było ozdobione sznurowanymi «обрасцами», pożyczonymi u Maksyma Jazykowa. Sznurowanie wróciło do właściciela, a sam złoty płaszcz
dworski przekazano bratu Mykicie z ciekawym komentarzem. Interesujący jako sam fakt
wyjaśnienia właściciela – dlaczego oddaje ten płaszcz bratu Mykicie – jak i sama przyczyna: «потому, что по нем зделано». Oprócz złotego wyliczono i inny drogi płaszcz,
nadworną futrzaną czapę bojarską, lazurową szatę (охобень) ze złotymi kutymi ornamentami i koronką jedwabną ze złotymi supłami i nanizanymi perłami, świcidełkami
i wisiorami, szatę ze złotymi naszywkami i turkusowymi wstawkami perskiej roboty
(кизылбашские); «лобочная» i wiśniowa szata (odnorjadka) bez guzików; płaszcze,
kaftany i wiele innych. Cała pozostała garderoba podlegała sprzedaży celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją testamentu: tylko na modlitwy umierający
dał jałmużnę do 80 świątyń moskiewskich. Największy dar dostał Nikoło-Piesznoszskij
monastyr, razem ze stadniną koni: «А что в том селце Покровском животинного замонастырей с 1764–95 по 1 июля 1890 год, Sankt Petersburg 1890, № 15, s. 75.
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воду лошадей пашенных и кобыл нагайских и коров и овец и хлеб весь ржаной и
яровой, и лес прежних лет и нынешней год».
Los Jakowa Michajłowicza Boborykina wyraźnie uwypukla nie tylko dramatyczną epokę czasów zamętu (smutnego wriemieni) początków XVII w., ale i obraz postępowania i myślenia najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli ludzi na służbie, jako
głównej politycznie aktywnej siły społeczeństwa państwa moskiewskiego. Właśnie tych
nielicznych, którzy w krytycznym momencie historii byli dla współczesnych wzorem
duchowej stałości, odradzając zagubioną przez wielu moralną orientację. Zdolność społeczeństwa państwa moskiewskiego do wykreowania dostateczneej ilości takich ludzi
stało się głównym fundamentem przezwyciężenia Zamętu (Smuty) przez ową społeczność i odrodzone przez nie państwo.
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Александр Витальевич Малов
Судьба одного человека Смутного времени: Яков Михайлович Боборыкин
Данная статья является вводит в научный оборот, непубликованные и даже публикованные, новыe данныe о Боборыкине (Бабарыкине) Якове Михайлов сыне (†
15 октября 1629 г.). Яков Михайлович был истинным сыном своего, Смутного, времени и оказался самым известным и ярким представителем этого рода. Он сделал
головокружительную карьеру от провинциального помещика новгородца Деревской пятины до второго судьи Поместного приказа. У истоков этой кариеры был
вовремя сделан переход от службы Шведам к службе новому царю, захватившему
власть в Москве.

Summary
Aleksandr Malov
The fate of one person from the Time of Troubles: Jakow Michajlowicz Boborykin.
This article is a rough drawing that at the same time is introducing newly found published and non-published biographical details about Jakow, the son of Michail Boborykin who died on 15th October, 1629. Boborykin was a man typical for the Time of
Troubles period but in the end, he turned out to be the most popular and the most distinctive member of his family. He made a staggering career from a provincial nobleman
to a Second in line Judge (org. в Prikaz Pomyestnyi). The starting point of this career was
the swift move from serving the Swedes to serving the new Tsar who has just assumed
power in Moscow.
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Rozbiory Rzeczypospolitej doprowadziły do zmiany historycznego układu przestrzennego Kościoła katolickiego obu obrządków (łacińskiego i greckiego). Zgodnie z
obowiązującą ówcześnie doktryną, opartą o racjonalistyczną filozofię oświecenia, władcy wszystkich trzech państw zaborczych dążyli do tego, by istniejące w granicach ich
zdobyczy terytorialnych struktury kościelne zostały dostosowane do wytworzonego w
latach 1772-1795 roku stanu faktycznego. Jest przy tym oczywiste, że granice zaborów
w żaden sposób nie nawiązywały do tradycyjnych podziałów administracyjnych Rzeczypospolitej (także wyznaniowych) i były wypadkową aktualnej sytuacji polityczno-militarnej, na dodatek na bieżąco korygowanej. Do tego Kościół rzymskokatolicki utracił swą uprzywilejowaną pozycję, jaką miał w ramach porządku prawnego Rzeczypospolitej, znajdując się w granicach państw posiadających własne Kościoły narodowe:
prawosławnej Rosji i protestanckich Prus. Z tej racji nie traktowały one Kościoła katolickiego (będącego ponadto związkiem wyznaniowym o charakterze mniejszościowym)
jako instytucji uprzywilejowanej, prowadząc wręcz politykę ograniczania jego wpływów i oddziaływania1. Nawet w arcykatolickiej Austrii sytuacja Kościoła zasadniczo
różniła się od tego stanu rzeczy, jaki występował w państwie polsko-litewskim przed
1795 rokiem. Kościół w monarchii Habsburgów, przechodzącej fazę zdecydowanych
reform w duchu centralistycznym, stał się organizmem pozbawionym autonomii, będą1
S. Litak, Stosunki kościelne na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1772-1815, [w:] Ziemie północne Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772-1815. Materiały z konferencji międzynarodowej odbytej w dniach 11-14
maja 1995 r. w Toruniu, red. M. Biskup, Warszawa–Toruń 1996, s. 70.
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cym jednym z narzędzi oświeconego państwa, przydatnym do szerzenia idei generalnie
pojętego postępu, w tym zwłaszcza oświaty2. Kapłan stawał się urzędnikiem państwowym, potrzebnym, jako swoisty pas transmisyjny między monarchą a społeczeństwem.
Jedynym punktem odniesienia i źródłem władzy był cesarz, zaś rola Rzymu została
prawie całkowicie ograniczona do niezbędnego kanonicznego minimum3.
Wobec ciągle zmieniającego się obrazu geopolitycznego tej części Europy po
1795 roku niezwykle trudno przedstawiał się problem ustanowienia nowego porządku
w kwestii podziałów administracyjnych Kościoła katolickiego obu obrządków na terenach przyłączonych do państw zaborczych, w tym oczywiście i tych, które tworzyły
późniejszą diecezję janowską czyli podlaską (potem siedlecką).
Obszar od 1818 roku objęty granicami diecezji janowskiej (podlaskiej), po 1795
roku znalazł się pod władzą austriacką (w ramach Nowej Galicji Zachodniej). Jednakże
proces dostosowywania granic diecezji rzymskokatolickich do nowych kordonów rozbiorowych rozpoczął się wcześniej, uwzględniając te zmiany, jakie zaszły po 1772 roku.
W wyniku pierwszego rozbioru część rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej znalazła
się w Galicji Zachodniej, i przyłączona została formalnie w 1782 roku do diecezji przemyskiej. W granicach Rzeczypospolitej pozostała niewielka część diecezji chełmskiej,
licząca 4 dekanaty i 36 parafii. Decyzją Sejmu Czteroletniego z 11 czerwca 1790 roku
postanowiono uregulować granice parafii przecięte kordonem zaborczym, a ponadto
powiększyć samą diecezję o część wyłączoną spod jurysdykcji biskupów krakowskich.
Ostatecznie był to obszar archidiakonatu lubelskiego (bez dekanatu soleckiego) oraz
część dekanatu zawichojskiego. Zmiany te usankcjonowane zostały dekretem papieża
Piusa VI „Quum reverendissimus” z 20 lipca 1790 roku. Niewielkie korekty w granicach
tej diecezji dokonane były w roku 1798, gdy w wyniku trzeciego rozbioru ziemie zabużańskie odeszły do Rosji. Do diecezji łuckiej przyłączono wówczas 10 parafii (dekanat
lubomelski) z diecezji chełmskiej. Ostatnie regulacje dokonały się w 1805 roku, kiedy to
od diecezji chełmskiej odjęto 3 dekanaty (chodelski, urzędowski i zaklikowski) i przyłączono je do nowopowstałej diecezji kieleckiej4.

2
J. Bérenger, Histoire de l’Empire des Habsbourg 1273-1918, Fayard 1990, s. 470-519 (rozdziały prezentujące wpływ filozofii oświecenia na społeczeństwo austriackie, reformy Marii Teresy oraz Józefa II). O Kościele
w Galicji klasycznym opracowaniem pozostaje praca: W. Chotkowski, Historia polityczna Kościoła w Galicji za
rządów Marii Teresy, t. 1-2, Kraków 1909. Zob. także: ks. B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 6, Czasy nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia, Lublin 1985, s. 231-234; 241-244; 252-254; A. Barańska, Między Warszawą,
Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Lublin 2008, s. 65-68. O roli
szkolnictwa kościelnego w Galicji tego okresu por. pracę: R. Pelczar, Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim
(ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869, Lublin 2009, s. 20-28.
3
Szerzej o tym problemie w pracach: O. Turij, Duchowny greckokatolicki w monarchii austriackiej w połowie
XIX w.: urzędnik państwowy czy duszpasterz, [w:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia, red. J. Lewandowski, W. Goleman, Lublin 1999, s. 11-15; tenże, Соціальний статус і матеріальне становище греко-католицького духовенства Галичини в середині XIX століття,
„Ковчег. Науковий збірник із церковної історії”, cz. 2, Lwów 2000, s. 115-148; І.-П. Химка, Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772-1918, „Ковчег. Науковий збірник із церковної історії”,
cz. 1, Lwów 1993, s. 67-99; W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007,
s. 42-55; B. Wójtowicz-Huber, „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867-1918), Warszawa 2008, s. 44-65; А. В. Вендланд, Русофілі Галичини. Українські консерватори між
Австрією та Росієію, 1848-1915, пер. з німецької Х. Назаркевич, Lwów 2015, s. 38-57.
4
Ks. M. T. Zahajkiewicz, Diecezja, jej granice i organizacja terytorialna, w: Dzieje archidiecezji lubelskiej (18052005), red. ks. M. T. Zahajkiewicz, Lublin 2005, s. 29-30.

Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej

105

Pasterzem diecezji chełmskiej (zwanej niekiedy błędnie chełmsko-lubelską5) był
przez krótki czas biskup Marcin Garnysz (zmarł 6 października 1790 roku). Po nim biskupem został Wojciech Skarszewski, postać bardzo niejednoznaczna (przeciwnik Konstytucji 3 maja, uczestnik konfederacji targowickiej i grodzieńskiego sejmu rozbiorowego 1793 roku)6. Pozostawał na tym urzędzie do roku 1805, to znaczy do czasu likwidacji
rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej.
W wyniku trzeciego, ostatecznego rozbioru Rzeczypospolitej, tereny między
Pilicą, Wisłą a Bugiem dostały się pod panowanie austriackie, jako tzw. Nowa Galicja Zachodnia (granice wszystkich trzech państw zaborczych stykały się na Bugu pod
Mielnikiem). W północnej jej części wytworzyła się pod względem organizacji Kościoła
rzymskokatolickiego sytuacja bardzo skomplikowana, bowiem objęła ona następujące
kościelne jednostki administracyjne: diecezję chełmską oraz fragmenty: diecezji łuckiej
(dekanaty: łosicki, janowski i węgrowski – 47 parafii), płockiej (dekanaty: kamieńczykowski, stanisławowski i radzymiński – 19 parafii) i archidiakonatu warszawskiego z
diecezji poznańskiej (dekanaty: garwoliński, latowicki i liwski – 37 parafii)7.
W obliczu faktu, że jednostki te podlegały zasadniczo jurysdykcji biskupów
państw trzecich, władze austriackie dążyły do ich podporządkowania miejscowym
ośrodkom kościelnym. Jednakże, zanim problem ten został przynajmniej w podstawowym zakresie uregulowany, ukształtowało się pewne prowizorium. Dla części biskupstwa poznańskiego utworzono w 1799 roku oficjałat generalny w Garwolinie, który przekazano w 1801 roku pod jurysdykcję biskupów krakowskich, w części diecezji
płockiej obowiązki oficjała i wikariusza generalnego sprawował proboszcz z Niegowa
(dek. kamieńczykowski).
Nieco inna była sytuacja w diecezji łuckiej. Bezpośrednio po trzecim rozbiorze
zarządzał nią z Janowa biskup Adam Naruszewicz, po jego zaś śmierci (6 lipca 1796) dokonano reorganizacji granic diecezji i jej podziału. Częścią austriacką administrował ks.
Tomasz Halyburton, kanonik katedralny łucki i proboszcz w Białej Radziwiłłowskiej8.
Zarówno władze kościelne, jak i państwowe, zdawały sobie sprawę z tymczasowości przyjętych doraźnie rozwiązań. Stąd dążenie dzielnicowej administracji austriackiej (Gubernium lwowskiego) do zmian systemowych, w ramach których postulowano m.in. likwidację diecezji chełmskiej (której faktyczną stolicą był Krasnystaw) oraz
utworzonej niewiele wcześniej (w 1783 roku) diecezji tarnowskiej. Rozumiejąc konieczność uwzględnienia wymagań, wynikających z prawa kościelnego, władze austriackie
zobowiązały biskupa Skarszewskiego do konsultacji z biskupami tych trzech diecezji,
których ostatecznym celem miało być przekazanie mu jurysdykcji nad spornymi terytoriami. Nie obyło się przy tym bez komplikacji, bowiem jedynie biskup płocki Onufry
Kajetan Szembek, bez problemu zastosował się do prośby Skarszewskiego. Niemniej
5
Postanowieniem sejmowym utworzono nową diecezję, chełmsko-lubelską, jednakże papież Pius VI nie
uznał tego aktu w tej kwestii. Podobnie biskup Garnysz nazywał ją dawnym mianem „chełmska”. B. Kumor,
Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 1, Kraków 1998, s. 169-170.
6
J. Kowecki, Dwa polityczne listy pasterskie biskupa Wojciecha Skarszewskiego z 1794 roku, [w:] Trudne stulecia.
Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 106-112.
7
Ks. P. Aleksandrowicz, Diecezja siedlecka czyli podlaska. W 150 rocznicę erekcji (1818-1968). Przyczynki i
materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Siedlce 1971, s. 73.
8
Ks. B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980,
s. 162-163.
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jednak już w 1801 roku cesarz Franciszek II (jeszcze jako cesarz rzymsko-niemiecki)
przygotował stosowny dekret, w którym zawarte były konkretne propozycje dotyczące
reorganizacji struktur kościelnych w Galicji. Co do kwestii odnoszących się do terenów
diecezji chełmskiej, to przewidywano jej likwidację, a w jej miejsce powołanie diecezji
lubelskiej.
Ze względu na sytuację międzynarodową rozmowy z Rzymem zakończyły się
dopiero w 1805 roku, kiedy to w dniu 23 września papież Pius VII bullą „Quemadmodum Romanorum Pontificum” zniósł diecezję chełmską i powołał nową – lubelską, w
skład której weszły tereny z diecezji: chełmskiej, poznańskiej, płockiej i łuckiej. W ten
sposób zakończyło się ponad czterysta pięćdziesiąt lat historii rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej, której diecezja lubelska jest w pewien sposób sukcesorką. Kolejny kryzys polityczny, powiązany z niepomyślnym przebiegiem wojen Austrii z Napoleońską
Francją, spowodował, że wprowadzenie decyzji papieskiej w życie nieco się opóźniło.
Dopiero w dniu 19 października 1807 roku rzymskokatolicki arcybiskup lwowski Kajetan Ignacy Kicki w lubelskim kościele pojezuickim p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty (formalnie katedrze nowej diecezji) ogłosił swój dekret wprowadzający te
zmiany.
Nowopowstała diecezja miała bardzo niekorzystny obszar, a jej stolica – Lublin – położona była peryferyjnie w stosunku do reszty jej terenów. Stąd występowała
konieczność takiej jej organizacji wewnętrznej, która zapewniłaby sprawne jej zarządzanie. Dlatego też biskup Skarszewski powołał w dniu 13 listopada 1807 roku (a w
zasadzie odnowił) oficjalat w Garwolinie (dla części z diecezji płockiej i poznańskiej), a
w dniu 19 czerwca 1808 roku oficjalat w Międzyrzecu (dla części z diecezji łuckiej) na
czele z ks. Adamem Kukielem, tamtejszym proboszczem9.
Przemiany polityczne, jakie miały miejsce w 1809 roku (włączenie terenów austriackiego zaboru z 1795 roku i części z 1772 roku do Księstwa Warszawskiego) spowodowały zmiany w samej diecezji lubelskiej, m.in. przyłączenie tych parafii diecezji
przemyskiej, które leżały w dotychczasowym obwodzie zamojskim, z których utworzono kolejny oficjalat okręgowy.
Władze Księstwa Warszawskiego, zgodnie z duchem swoich czasów, chciały
dokonać kolejnej reorganizacji terytorialnej struktury kościelnej, zamykając ją w granicach państwa10. W ramach odzyskanych w roku 1809 ziem znajdowały się trzy diecezje
rzymskokatolickie (krakowska, kielecka i lubelska) oraz jedna unicka (chełmska11). Sieć
diecezji miała być tożsama z liczbą departamentów. Przyczyną takiego założenia były
wymogi biurokratyczne (na wzór austriacki), bowiem parafia pełniła wówczas rolę nie
tylko podstawowej jednostki administracji kościelnej, ale i cywilno-państwowej. Wobec
wydarzeń militarno-politycznych (wojna 1812 roku i okupacja od 1813 roku Księstwa
przez wojska rosyjskie) plany te nie doczekały się jednak ostatecznej realizacji12.
9
Ks. B. Kumor, Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”,
1970, t. 20, s. 328-329.
10
Złożoność wzajemnych relacji między jednostkami administracji państwowej i kościelnej oraz próby
ich wzajemnego dostosowania zostały omówione w pracy: E. Ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo
w Księstwie Warszawskim, Lublin 2012, s. 89-99.
11
O unickiej diecezji chełmskiej tego okresu w pracy: A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i
organizacja, Lublin 2005, s. 125-131.
12
A. Barańska, Między Warszawą, s. 81.

Okoliczności erygowania rzymskokatolickiej diecezji janowskiej czyli podlaskiej

107

Jednakże największe przeobrażenia czekały struktury Kościoła rzymskokatolickiego
na ziemiach polskich wraz z postanowieniami kongresu wiedeńskiego (1815) i utworzeniem Królestwa Polskiego jako autonomicznej części Cesarstwa Rosyjskiego, chociaż obecność rosyjska – jak wspomniano – zaznaczyła się na terenach Księstwa Warszawskiego już
od 1813 roku. Car Aleksander I jako król Polski prowadził w początkowym okresie swych
rządów na terenie Królestwa politykę dosyć liberalną względem Kościoła katolickiego obu
obrządków. Jako zupełnie oczywiste odbierane było przy tym dążenie władz rosyjskich do
przystosowania struktury terytorialnej Kościoła do funkcjonującego od 1816 roku podziału
wewnętrznego Królestwa na województwa, których było osiem (w tym województwo podlaskie ze stolicą w Siedlcach).
Ideą przewodnią było zniesienie zależności Kościoła w Królestwie od metropolitów
gnieźnieńskiego i lwowskiego, stąd już w początkach 1816 roku na posiedzeniach Rady
Stanu Królestwa pojawiła się myśl o utworzeniu metropolii warszawskiej, podzielonej na
osiem diecezji (zgodnie z zasadą, że terytorium diecezji pokrywa się z obszarem odnośnego
województwa).
Prace nad tym projektem trwały niejako dwutorowo – z jednej strony zajmowały się
tym czynniki krajowe, wyłonione z Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (przy ogromnym udziale jej szefa, Stanisława Kostki Potockiego), z drugiej zaś
dyplomacja rosyjska w Rzymie, kierowana przez Andrieja Italińskiego. Zwieńczeniem tych
starań było wydanie przez papieża Piusa VII w dniu 12 marca 1818 roku bulli „Militantis
Ecclesiae regimini”, erygującej w Warszawie arcybiskupstwo i metropolię13. Kilka miesięcy
później, w dniu 30 czerwca, papież wydał kolejną bullę „Ex imposita nobis”, którą powołał
sufraganie metropolii warszawskiej w liczbie ośmiu: archidiecezję warszawską oraz siedem
diecezji – krakowską, lubelską, sandomierską, włocławską czyli kaliską, płocką, janowską
czyli podlaską oraz sejneńską czyli augustowską14.
Jedną z nowopowstałych była diecezja janowska czyli podlaska, powołana w granicach województwa podlaskiego15. Jej teren został w całości wyłączony z obszaru diecezji lubelskiej i obejmował w chwili jej organizacji 13 dekanatów ze 117 parafiami (w tym
sześcioma prowadzonymi przez zakony) i dwoma filiami. W dniu 4 grudnia 1818 roku biskup lubelski Skarszewski oficjalnie powiadomił wiernych z terenów nowej diecezji o jej
powstaniu, a dwa tygodnie później, wobec opóźniania się stosownych dokumentów papieskich dla nowego biskupa-nominata, ks. Feliksa Lewińskiego16, przesłał mu pełną ju13
Ks. W. Gliński, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w
Królestwie Polskim w latach 1815-1820, Warszawa 2002, s. 49-60.
14
J. S. Vater, Urkunden über die neueste Einrichtung der Römisch-Katholischen Kirche im Königreiche Polen, w:
tegoż, Anbau der neuesten Kirchengeschichte, Berlin 1820, s. 14-34.
15
Акты и грамоты о устройствѣи управленіи римско-католической церкви въ имперіи россійской и
Царствѣ Польскомъ, [Sankt Petersburg] 1849, s. 164-166; [J. Pruszkowski], Janów Biskupi czyli Podlaski, Kraków
1897, s. 104-111; R. Dmowski, Szkice z dziejów diecezji podlaskiej, „Szkice Podlaskie”, 2008, z. 16, s. 95; R. Dmowski,
Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, s. 25. Dokładny wykaz parafii z 1818 roku
w dołączonym „Aneksie”.
16
Feliks Łukasz Zleka Lewiński pochodził z rodziny szlacheckiej, osiadłej w dawnym województwie pomorskim. Skończył seminarium we Włocławku i z diecezją włocławską związał swe dalsze losy. W roku 1794
został biskupem-sufraganem tej diecezji, przy biskupie Józefie Rybińskim. Po jego śmierci przez dziesięć lat
był administratorem diecezji. W roku 1818 został pierwszym biskupem diecezji janowskiej czyli podlaskiej. A.
Barańska, Między Warszawą, s. 371; R. Dmowski, Biskup Feliks Łukasz Lewiński – pierwszy biskup Diecezji Janowskiej
czyli Podlaskiej, [w:] Mozaika Ziemi Łosickiej. Religia – kultura – polityka, red. A. Indraszczyk, Warszawa–Łosice
2005, s. 89-98.
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rysdykcję zwyczajną i delegowaną na tereny nowej jednostki kościelnej. Biskup Lewiński
w tej sytuacji mianował w dniu 22 grudnia swym delegatem ks. Adama Kukiela, oficjała
międzyrzeckiego, natomiast sam zaczął sprawować swą posługę dopiero od dnia 19 września 1819 roku17. W tym też czasie zmniejszono liczbę dekanatów do 11 (bialski, garwoliński,
janowski, liwski, łaskarzewski, łukowski, międzyrzecki, parczewski, siedlecki, stężycki i
węgrowski).
Mimo że stolicą województwa podlaskiego (a wcześniej departamentu) były Siedlce,
siedzibą nowopowstałego biskupstwa zostało miasto Janów Podlaski, od 1423 roku własność katolickich biskupów łuckich. Jak można przypuszczać, motywem takiej decyzji było
– oprócz względów natury historycznej18 – istnienie w Janowie stosownej bazy materialnej:
rezydencji biskupiej, kolegiaty Świętej Trójcy, spełniającej od momentu erekcji biskupstwa
funkcję katedry, seminarium duchownego19 oraz zaplecza materialnego w postaci klucza
własności – tzw. „dobra janowskie”. Obejmowały one w 1790 roku jedno miasto (Janów)
oraz 30 wsi i 10 folwarków w kilku kluczach, położonych na terenie województwa brzesko-litewskiego (7 folwarków i 23 wsie) oraz podlaskiego (w dwóch kompleksach: ziemia mielnicka – 2 folwarki i 4 wsie i ziemia drohiczyńska – 1 folwark i 3 wsie)20. Siedlce natomiast
były w tym okresie siedzibą dekanatu, z jednym kościołem parafialnym – p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i około 1300 wiernymi, obsługiwanymi przez kilku księży21.
Powołanie diecezji janowskiej czyli podlaskiej zwieńczyło proces przemian w sferze
struktury kościelnej ziem pogranicza kilku krain geograficzno-historycznych: Lubelszczyzny, Mazowsza, Podlasia i ziemi brzeskiej, zachodzących na przełomie XVIII i XIX wieku.
Powstała diecezja wpisała się na trwale (mimo jej likwidacji w latach 1867-1918) w krajobraz
konfesyjno-historyczny tych ziem. Wyróżniała się pewną specyfiką, przede wszystkim w
kilku kwestiach: dziejami i likwidacją Cerkwi unickiej w Królestwie Polskim22, powstaniem
i rozwojem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w początkach XX wieku23, a także ruchem neounijnym w okresie międzywojennym24.
Ks. B. Kumor, Granice, s. 315.
Ks. L. Królik, Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, s. 125-126.
19
W Janowie istniało seminarium, w latach 1684-1782 zarządzane przez księży bartoszków (Komunistów), a od tego czasu przez księży diecezjalnych. M. Brudzisz CSRR, Dzieje seminarium duchownego w Janowie
Podlaskim pod zarządem księży Komunistów 1684-1782, Lublin 1979 (nadbitka z: „Studia Kościelno-Historyczne”,
t. 2, Lublin 1979); ks. P. Aleksandrowicz, Diecezja siedlecka, s. 173.
20
L. Żytkowicz, Struktura dochodu pańskiego w końcu XVIII w. Dobra Janów biskupstwa łuckiego, [w:] Studia
Historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 375-378.
21
Ks. E. Jamroch, Religie – świątynie – wyznawcy, [w:] Siedlce 1448-2007, red. E. Kospath-Pawłowski, Siedlce
2007, s, 604-605.
22
Znacząca część unickiej diecezji chełmskiej w XIX wieku pokrywała się z obszarem rzymskokatolickiej
diecezji janowskiej czyli podlaskiej. Polityka rosyjska w latach 60. i 70. XIX wieku jednakowo dotykała Kościoły
obu katolickich obrządków. Stąd tak istotna jest dla diecezji janowskiej (a dzisiaj siedleckiej) pamięć o prześladowaniach unitów w tym okresie. O likwidacji chełmskiej diecezji unickiej zob.: J. Lewandowski, Na pograniczu.
Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875, Lublin 1996, s. 93-122; Н. Стоколос,
Р. Шеретюк, Драма Церкви. До історії скасування Греко-Уніатської Церкви в Російській імперії та викорінення її
духовно-культурних надбань, Równe 2011, s. 111-121; A. Szabaciuk, Próby przywrócenia Kościoła greckokatolickiego
w Królestwie Polskim w latach 1875-1915, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2010, vol. LXV, 1
sectio F, s. 7-27; tenże, „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915, Lublin
2013, s. 23-65.
23
E. Warchoł, Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997, s. 13-42, 113121; R. A. Podgórski, Starokatolicki Kościół Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, Kraków 1998, s. 21-44;
A. Górecki, Mariawici i mariawityzm – narodziny i pierwsze lata istnienia, Warszawa 2011, s. 299-318.
24
F. Rzemieniuk, Kościól Katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin 1999, s. 53-64, 22017
18
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ANEKS
Parafie diecezji janowskiej według bulli „Ex imposita nobis” papieża Piusa VII
z 30 czerwca 1818 roku
Акты и грамоты о устройствѣ и управленіи римско-католической церкви въ имперіи
россійской и Царствѣ Польскомъ, [Санкт Петербургъ] 1849, s. 164-166.
(Porządek alfabetyczny)
1. Adamów, 2. Biała, 3. Bobrowniki, 4. Bordziłówka, 5. Borowie, 6. Brzeziny, 7. Ceranów, 8.
Czerwonka, 9. Domanice, 10. Drążgów, 11. Garwolin, 12. Gończyce, 13. Goźlin (plac. zakonna – Marianie), 14. Górki, 15. Górzno, 16. Grębków, 17. Horbów, 18. Huszcza, 19. Huszlew,
20. Jabłonna, 21. Janów, 22. Jeziory, 23. Kąkolewnica, 24. Kluczów, 25. Knychówek, 26. Kock,
27. Kodeń, 28. Komarówka, 29. Kopcie, 30. Korytnica (k/Łaskarzewa), 31. Korytnica (k/Węgrowa), 32. Kosów, 33. Kożuchówek, 34. Krzesk, 35. Leśna (plac. zakonna – Paulini), 36. Liw,
37. Łaskarzew, 38. Łomazy, 39. Łosice (oraz filia – Hadynów), 40. Łuków, 41. Łysobyki, 42.
Maciejowice, 43. Malowa Góra, 44. Miastków, 45. Miedzna, 46. Międzyrzec, 47. Mokobody,
48. Mordy, 49. Nieciecz, 50. Niemojki, 51. Niwiski, 52. Nowodwór, 53. Okrzeja, 54. Opole, 55.
Orchówek (plac. zakonna – Augustianie), 56. Osieck, 57. Ostrów, 58. Ostrówek, 59. Ostrówki,
60. Paprotnia, 61. Parczew, 62. Parysów, 63. Pawłowice, 64. Piszczac, 65. Pratulin, 66. Prostyń,
67. Pruszyn, 68. Przesmyki, 69. Radoryż, 70. Radzyń, 71. Rossosz, 72. Rozbity Kamień, 73.
Rusków, 74. Ryki, 75. Sadowne, 76. Samogoszcz, 77. Sarnaki, 78. Seroczyn 79. Serokomla, 80.
Siedlce, 81. Skibniew, 82. Skórzec (plac. zakonna – Marianie), 83. Sławatycze, 84. Sokołów,
85. Sosnowica, 86. Stanin, 87. Stara Wieś (oraz filia – Wyszków), 88. Sterdyń, 89. Stężyca, 90.
Stoczek (k/Łukowa), 91. Stoczek (k/Węgrowa), 92. Suchożebry, 93. Tarnów, 94. Terespol
(plac. zakonna – Dominikanie), 95. Trzebieszów, 96. Tuchowicz, 97. Uhrusk, 98. Ulan, 99.
Wargocin, 100. Warszawice, 101. Wereszczyn, 102. Węgrów, 103. Wilczyska, 104. Wilga, 105.
Wirów, 106. Wisznice, 107. Włodawa (plac. zakonna – Paulini), 108. Wodynie, 109. Wohyń,
110. Wojcieszków, 111. Wyrozęby, 112. Zbuczyn, 113. Zembrów, 114. Zwola, 115. Żabianka,
116. Żelechów, 117. Żeliszew.

327; W. Kołbuk, Cerkiew prawosławna w Polsce międzywojennej, Lublin 2013, s. 147-164 (rozdział: Kwestia neounii).
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Аннотация
Анджей Гиль
Обстоятельства возведения римокатолицкой эпархии яновской или подляшской (1795-1818)
Artykuł przedstawia kolejne zmiany organizacji administracji kościelnej na terenach
między Wisłą a Bugiem, które były następstwem ostatnich rozbiorów Rzeczypospolitej
(1792, 1795), powstania Księstwa Warszawskiego (1807), wojny z Austrią (1709) a ostatecznie powstania Królestwa Polskiego (1815). Kolejne zmiany granic powodowały naturalne dążenie państw do dostosowania granic diecezji do granic państwowych a nawet wewnętrznych podziałów administracyjnych. Ostatecznie papież Pius VII w 1818
roku wydał dwie bulle, którymi powołał archidiecezję warszawską oraz siedem diecezji
– krakowską, lubelską, sandomierską, włocławską czyli kaliską, płocką, janowską czyli
podlaską oraz sejneńską czyli augustowską. Mimo, że stolicą województwa podlaskiego (a wcześniej departamentu) były Siedlce, siedzibą nowopowstałego biskupstwa zostało miasto Janów Podlaski. Ważnym uzupełnieniem artykułu jest załączone źródło:
Акты и грамоты о устройствѣ и управленіи римско-католической церкви въ имперіи
россійской и Царствѣ Польскомъ, [Санкт Петербургъ] 1849, s. 164-166.

Summary
Andrzej Gil
The circumstances around commissioning the Janowski (i.e. Podlaski) diocese (17951818).
The article describes the changes to Church’s administrative organisation on the lands
between the Vistula River and the Bug River which were subsequent to the last partitions of the Republic of Poland (1792, 1795), the creation of the Duchy of Warsaw (1807),
wars with Austra (1709), and consequently of the creation of the Kingdom of Poland
(1815). Consecutive border movements created the natural need to adjust the scope of
dioceses to the actual borders of countries, or even internal administrative divisions.
Eventually in 1818, Pope Pius VII issued two Papal Bulls in which he commissioned the
archdiocese of Warsaw and sever dioceses to the following regions: Krakowski, Lubelski, Sandomirski, Wloclawski (i.e. Kaliski), Plocki, Janowski (i.e. Podlaski) and Sejenski (i.e. Augustowski). Even though the capital of the Podlaski voivodship, previously
called a department, was the city of Siedlce, the seat of the newly created diocese was
the city of Janow Podlaski. The important supplement to this article is the source attached: the Parishes of the Janowski Diocese according to the Papal Bull ‘Ex imposita
nobis’ issued by Pius VII on 30th June, 1818.
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Konflikt św. Stanisława z Bolesławem II Szczodrym
w wybranych utworach piśmiennictwa polskiego
Słowa kluczowe: Święty Stanisław, Bolesław II Szczodry, Wincenty Kadłubek, Polska.
Keywords: St. Stanislaus, Boleslaw II Bountiful, Wincenty Kadłubek, Poland

Już prawie tysiąc lat temu, a według tradycji 26 lipca 1030 roku1, w niewielkiej wiosce Szczepanów w Małopolsce, niedaleko Brzeska, przyszedł na świat Stanisław, któremu po niecałych 200 latach od śmierci w 1079 roku - sądzone było stać
się świętym Kościoła rzymskokatolickiego, jako św. Stanisław Biskup i Męczennik.
W historiografii występuje on także jako Stanisław Szczepanowski, gdyż na początku XIII wieku rycerze ze Szczepanowa twierdzili, iż są właśnie potomkami jego
rodziny2.
Pewne jest, że z nominacji Bolesława II Szczodrego (zwanego też Śmiałym3)
Stanisław został biskupem krakowskim w 1071 roku, jednakże hipotezy o prawdziwych powodach pojawienia się opozycji antykrólewskiej w siedem lat później oraz
o jej związkach ze Stanisławem są słabo uzasadnione, a niekiedy wręcz sprzeczne.
Obóz królewski głosił, że biskup przewodził opozycji przeciwko władcy, natomiast
krakowskie środowisko katedralne utrzymywało, iż jedynie zagroził on królowi
klątwą z powodu jego okrucieństwa wobec przywódców opozycjonistów oraz ich
rodzin. Mimo to król uznał postępowanie Stanisława za zdradę, czyli za złamanie
zaprzysiężonej sobie wierności, a arcybiskup Bogumił, nie zważając na obowiązujące w podobnych kwestiach przepisy, nie skierował wyroku do zatwierdzenia przez
1
Źródła historyczne podają, iż Stanisław urodził się „przed rokiem 1040”, patrz: S. Trawkowski, Stanisław
ze Szczepanowa, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 25, Warszawa 2004, s. 520.
2
Tamże.
3
Według Wincentego Kadłubka, król Bolesław Szczodry własnoręcznie zabił biskupa Stanisława na stopniach ołtarza, czym zyskał przydomek „Śmiały”: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_ze_Szczepanowa (dostęp: 30.04.2016 r.).
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papieża. Bolesław Szczodry pośpiesznie skazał Stanisława na obcięcie członków,
mimo że wobec biskupów istniał wtenczas zakaz wykonywania kar cielesnych4.
Być może biskup Stanisław zginął podczas wykonywania wyroku. Nie ma jednoznacznego potwierdzenia tego faktu. Początkowo w XII wieku cześć oddawano mu
lokalnie, w Krakowie. Ale pod koniec stulecia dostrzeżono już w postawie Stanisława
heroiczną obronę wartości chrześcijańskich, zaś w jego śmierci – męczeństwo. Wyraz temu dał Wincenty, zwany Kadłubkiem, w swej wiekopomnej „Kronice polskiej”.
Natomiast kanonizacja ofiary Bolesława Szczodrego przez papieża Innocentego IV w
1253 roku z jednoczesnym wyznaczeniem jego święta na dzień 8 maja otworzyła możliwość szerokiego upowszechnienia kultu Stanisława. Przyczyniło się do tego rozesłanie cząstek relikwii świętego do głównych kościołów polskich prowincji kościelnych.
Niedługo też potem, bo w II połowie XIII wieku, przypisano mu rolę „ojca ojczyzny”5
i postawiono obok Św. Wojciecha, jako patrona Polski6.
Taki obraz św. Stanisława dominował przez prawie siedem wieków od jego
śmierci i ponad 550 lat od chwili kanonizacji. Dopiero odkrycie w końcu wieku
XVIII autentycznego tekstu łacińskojęzycznej kroniki historii Polski pióra najprawdopodobniej wenecjańskiego mnicha benedyktyńskiego7, niewłaściwie zwanego Gallem Anonimem8, doprowadziło uczonych do rewizji hagiograficznego obrazu Stanisława. Przekaz kronikarza sporządzony został prawdopodobnie z pomocą kanclerza
Michała Adwańca i biskupa Pawła na dworze Bolesława Krzywoustego. Głównym
bohaterem utworu jest wprawdzie sam władca, a także jego rycerze i wojownicy, ale
składająca się z trzech części Kronika obejmuje dzieje Piastów od czasów baśniowych
do roku 1113. Autor, zwolennik silnej władzy królewskiej, opowiedział się po stronie
Bolesława Szczodrego w jego sporze z biskupem Stanisławem. Z wielu fragmentów
dzieła można bowiem przypuszczać, iż opozycja wobec króla, z którą bezsprzecznie
związany był ówczesny biskup krakowski Stanisław, działała w porozumieniu z królem niemieckim Henrykiem IV oraz z księciem czeskim Wratysławem9.
Kronikarz, który sporządzał swe zapisy w trzydzieści kilka lat po tamtych wydarzeniach, przedstawił fakt zatargu z 1079 roku bardzo skąpo, bardzo wiele przemilczając. Nic więc dziwnego w takim opisie i interpretacji wydarzeń, gdyż na dworze
królewskim cały czas Gall Anonim przebywał i od monarchy był on uzależniony. Najprawdopodobniej dobrze znał przyczyny konfliktu, lecz w swoim dziele nie rozwinął
tego wątku. Dla współczesnego badacza jest to niepowetowana strata, gdyż relacja
Galla Anonima pozostaje do dziś jedynym ówczesnym źródłem pisanym. Dlatego
też jednoznaczna i przekonująca odpowiedź na pytanie dotyczące Św. Stanisława: „zdrajca czy męczennik” – niestety, nie jest możliwa.
Dzieło Galla Anonima prezentuje duże walory literackie i poznawcze, a jego
forma wzorowana jest w znacznej mierze na tzw. „chansons de gest”, czyli opowieś-

S. Trawkowski, Stanisław ze Szczepanowa, s. 520.
S. Bełch, Święty Stanisław, biskup-męczennik, patron Polaków, Londyn 1976.
6
S. Prządka, Święty Stanisław - biskup, męczennik, patron Siedlec, Siedlce 2008, s. 36.
7
D. Borawska, Gallus Anonim czy Italus Anonim, „Przegląd Historyczny”, Warszawa 1965, s. 111-119.
8
M. Plezia, Nowe studia nad Gallem-Anonimem, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań 1984, s. 111-120.
9
Gall Anonim, Kronika polska, tłumaczenie: R. Grodecki i M. Plezia, Wrocław 1997.
4
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ciach o czynach rycerskich, należących do epiki dworskiej10. Tego rodzaju utwory – to
jeden z najstarszych gatunków średniowiecznej epiki (XI-XIII w.), opiewający bohaterskie czyny legendarnych lub historycznych postaci. Są to utwory przeważnie anonimowe, utrzymane w poważnym tonie, zawierające nauki moralne i kreujące ideał
średniowiecznego rycerza. Recytowane były one przy akompaniamencie lutni przez
wędrownych pieśniarzy w zamkach lub podczas jarmarków.
Już samo pojawienie się w tym gronie i w tej konwencji literackiej postaci Stanisława, choć w niezbyt pozytywnym świetle, bo z czytelnymi aluzjami dotyczącymi możliwości sprzeniewierzenia się biskupa wartościom patriotycznym, świadczy
mimo wszystko o szacunku twórcy Kroniki w stosunku do przeciwnika Bolesława
Szczodrego. Sama zaś domniemana zdrada pozostaje cały czas hipotetyczna i nie może
być absolutnie dowodem dla nauki historycznej, a tym bardziej nie powinna była być
wykorzystywana do celów politycznych, jak miało to miejsce w XIX-XX wieku. A to
nie sprzyjało, rzecz jasna, rzeczowemu wyjaśnieniu tzw. „sprawy św. Stanisława”11.
Stosunkowo szybko, bo już około 10 lat po śmierci biskupa Stanisława, zaczął
się rodzić jego kult. Czcią zaczęto otaczać oblane krwią stopnie ołtarza, na którym
miał być zabity Stanisław przez samego Bolesława Szczodrego, rozwścieczonego
rzuconą na siebie przez biskupa klątwą. Bowiem rozwścieczony monarcha wpadł na
Skałkę i w czasie odprawianej mszy świętej zarąbał mieczem zwierzchnika Kościoła12. Czcią otaczano też pień, na którym zostało podobno poćwiartowane przez królewskich sług na 72 części jego ciało, a także staw, do którego, wg tradycji, zabójcy
wrzucili palec ofiary. Po translacji relikwii zamordowanego z kościoła Św. Michała
Archanioła do Katedry Wawelskiej i po kanonizacji kult Stanisława rozszerzył się
na całą ówczesną Polskę, a także na Węgry, Czechy i Austrię. Święta Kinga, żona
Bolesława Wstydliwego, ufundowała nawet w 1254 roku specjalną drogą trumnę do
przeniesienia relikwii.
Z XIII wieku pochodzą też pierwsze literackie świadectwa kultu. Jednym z nich
jest anonimowy epigram, sławiący męczeństwo Stanisława. W tym krótkim nagrobnym utworze poetyckim odnajdujemy spisane po łacinie sformułowanie:
Grób ten kryje prochy błogosławionego Stanisława. Ponieważ nie chciał się pogodzić z bezbożnymi czynami króla Bolesława, odszedł do niebieskich pałaców,
na które zasłużył męczeństwem. Szczęsny, dla kogo Bóg jest nagrodą, a niebo
mieszkaniem.

Badacze nie są jednak w stanie jednoznacznie stwierdzić, kiedy powstał ten
zapis. Niektórzy przypuszczają, że mogło to mieć miejsce na przełomie XII i XIII wieku. Treść, która jednoznacznie odnosi się do słuszności sprawy i męczeńskiej śmierci „błogosławionego Stanisława”, wydaje się być potwierdzeniem rodzącego się już
wówczas kultu świętego. O początkowym etapie takich zachowań i praktyk religijnych świadczy chociażby brak wzmianki o dokonywanych cudach, którym bardzo
10
J. Sławiński, Chanson de geste, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, wyd. „Ossolineum”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 57-58.
11
S. Trawkowski, Stanisław ze Szczepanowa, s. 520.
12
Św. Stanisław ze Szczepanowa – biskup i męczennik (1030 (1035) – 1079. http://www.meczennicy.waw.pl/
main.php?p=12&content=meczennicy/stanislaw.html (dostęp: 30.04.2016 r.).
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wiele miejsca poświęcił w swojej kronice chociażby mistrz Wincenty Kadłubek kilkadziesiąt lat później13.
Jako autora epigramu niektórzy badacze wskazują jednego z dwóch biskupów
– krakowskiego Mateusza lub gnieźnieńskiego Jana, którzy dokonali translacji św. Stanisława ze Skałki na Wawel. W ich oczach zatarg biskupa z królem wyglądał inaczej niż
w relacji Galla Anonima. Według nich Stanisław nie chciał pogodzić się z bezbożnością
króla i za to poniósł śmierć, którą należało uznać za męczeństwo za wiarę, za co należała
mu się „nagroda nieba”14. Możemy zatem wnioskować, że taka opinia ustaliła się za ich
czasów i to ona miała główny wpływ na opowiadającego o tych wydarzeniach pokolenie później Wincentego Kadłubka, opisującego cuda, które dokonały się po śmierci św.
Stanisława, a także za jego wstawiennictwem.
Wincenty z Kielczy15, żyjący na początku XIII wieku polski poeta tworzący po
łacinie, kompozytor, hagiograf, kanonik krakowski jest autorem dwóch redakcji żywotu biskupa Stanisława ze Szczepanowa – „Vita minor” („Żywot mniejszy”) oraz „Vita
maior” („Żywot większy”). Autor uczestniczył w staraniach o kanonizację błogosławionego Stanisława, a „Vita minor” służył właśnie temu celowi. „Vita major” natomiast,
będący rozszerzeniem poprzedniej wersji, został spisany kilka lat po kanonizacji i
podkreślał znaczenie świętego Stanisława w historii Polski. Utwór ten posiada także
wymowę polityczno-ideową. Mistrz Wincenty propagował w tym dziele zjednoczenie
podzielonej na dzielnice Polski.
Sam żywot, zwany również „Legendą św. Stanisława”16, powstał najprawdopodobniej w roku 1253 lub rok później. Natomiast druga poszerzona wersja została spisana pomiędzy 1257 a 1261 rokiem. „Legenda” składa się z 35 rozdziałów, opisujących życie świętego oraz pośmiertny jego tryumf. Zawiera też ona nawiązanie do dziejów Polski, prezentuje sylwetkę Bolesława Szczodrego oraz opisuje konflikt pomiędzy królem
a biskupem. Postać św. Stanisława wykreowana jest w utworze zgodnie z trzynastowiecznym wzorcem idealnego biskupa, ale samo dzieło zawiera wiele anachronizmów,
choćby fakt, iż Stanisław odbywał studia na zagranicznych uniwersytetach, które w XI
wieku jeszcze nie istniały. Również cnoty świętego ukazane są przez Wincentego z Kielczy zgodnie ze współczesną autorowi konwencją. Biskup odznaczał się zatem niezwykłymi zaletami, prowadził przykładne życie, zachowywał skromność. Wobec podwładnych był surowy, ale sprawiedliwy i bezstronny, okazywał miłosierdzie grzesznikom
i biednym, nawoływał do poprawy króla Bolesława, a gdy to nie skutkowało, unikał
jego towarzystwa. Daleki był także od pożądania cielesnego i żył w czystości, zabiegał
natomiast o dobro materialne Kościoła17.
Według mistrza Wincentego bezpośrednią przyczyną konfliktu Bolesława z biskupem Stanisławem stało się okrucieństwo króla wobec buntujących się poddanych,
których Stanisław wziął w obronę. Przebieg zdarzeń opisany został zgodnie z przekazem „Kroniki” Kadłubka. Sam sens zdarzeń ujawnił się po śmierci Stanisława. Biskup
A. Siuda, Święty Stanisław w świetle Galla, Kadłubka i Wojciechowskiego, Kraków 1910.
M. Plezia, Nowe studia nad Gallem-Anonimem, dz.cyt.
15
Koncepcja właściwej pisowni „Wincenty z Kielczy” w miejsce stosowanej dawniej w odniesieniu do
tego kronikarza „Wincenty z Kielc” należy do prof. Gerarda Labudy: Święty Stanisław Biskup Krakowski,
Patron Polski, Publikacje Instytutu Historii UAM 39, Poznań 2000.
16
T. Michałowska, Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 167-175.
17
J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny”, 1981, Nr 88.
13
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stracił życie, ale odniósł zwycięstwo moralne. Rozrzucone na polu szczątki zamordowanego były strzeżone przez orły, a następnie zrosły się w nadprzyrodzony sposób, zaś
król został zmuszony do ucieczki z kraju. Na wygnaniu popadł w szaleństwo i popełnił
samobójstwo. Zbrodnia króla stała się, według autora, przyczyną upadku Polski, zniszczeń kraju i cierpień ludności. Na legendzie o cudownym zrośnięciu się poćwiartowanych członków świętego wyrosła popularna przepowiednia, że tak samo zjednoczy się
podzielona Polska18. Podobnie jak w czasie rozdrobnienia dzielnicowego kraju, rzecz
miała się również w trakcie rozbiorów.
Częścią „Legendy” jest też obszerna opowieść o wskrzeszeniu przez biskupa Stanisława rycerza Piotra z Piotrawina, od którego Stanisław zakupił wieś. Jednakże ze
względu na fakt, iż po śmierci Piotra jego bracia zażądali zwrotu włości, sąd nakazał
Stanisławowi dowieść prawa do posiadłości. Świadkowie odmówili poparcia na rozprawie, więc Stanisław poprosił o odroczenie dochodzenia na trzy dni. Przez ten czas
modlił się i pościł. Następnie, kazał rozkopać mogiłę, wskrzesił Piotra, który potwierdził prawo własności, a później został przez Stanisława ponownie odprowadzony do
grobu.
Ale z pewnością, zarówno do historii powszechnej, jak i do historii literatury,
Wincenty z Kielczy przeszedł jako autor spisanej w języku łacińskim na melodię chorału gregoriańskiego XIII-wiecznej polskiej pieśni hymnicznej, zatytułowanej „Gaude Mater Polonia”, co w przekładzie oznacza „Ciesz się, Matko Polsko”. Utwór ten, którego
najstarszy zapis zachował się w „Antyfonarzu kieleckim” z 1372 roku, czyli w księdze
liturgicznej Kościoła rzymskokatolickiego, zawierającej zbiór najstarszych śpiewów liturgicznych, powstał na kanonizację Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku. Był on
pomyślany jako część utworu „Historia gloriosissimi Stanislai” - rymowanego oficjum
- formy dramatycznej uprawianej w średniowieczu i wykonywanej jako część obrzędu
liturgicznego. Prawykonanie pieśni miało miejsce w Krakowie podczas uroczystości kanonizacyjnych w 1254 roku, prawdopodobnie 8 maja. Śpiewało ją polskie rycerstwo po
odniesionych zwycięstwach, jak również przed ważnymi bitwami. Później utwór towarzyszył uroczystościom narodowym i uważany jest za polski hymn - drugi po „Bogurodzicy”, a przed „Hymnem do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego oraz „Mazurkiem Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego19. W XV wieku nawet do samej „Bogurodzicy”
dodano strofę o św. Stanisławie20.
Nieco inny charakter ma napisany po łacinie w latach 1460-1465 utwór najbardziej znanego polskiego kronikarza Jana Długosza – „Życie św. Stanisława biskupa
krakowskiego”, który w tłumaczeniu na język polski Mikołaja z Wilkowiecka otrzymał tytuł: „Historia o św. Stanisławie, biskupie krakowskim, patronie polskim”. Postać
samego zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego w utworze tym nie występuje, a
jedynie opisane zostały cuda, które zdarzyły się po jego śmierci.
G. Labuda, Stanisław ze Szczepanowa, [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 25, Warszawa 2004, s. 520-521.
Drugim utworem muzycznym, w którym zaistniał św. Stanisław, jest Beatu Vir współczesnego polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego, zamówiony w 1978 roku przez kardynała Karola Wojtyłę na
900-lecie męczeństwa świętego, a prawykonany w 1979 roku i dedykowany już papieżowi Janowi Pawłowi II.
Przez ostatnie dwanaście lat swego życia węgierski kompozytor Franciszek Liszt pisał oratorium Św. Stanisław,
nie dokończył go jednak.
20
Święci Pańscy. Św. Stanisław ze Szczepanowa: http://martyrologium.blogspot.com/2010/05/sw-stanisaw-ze-szczepanowa.html (dostęp: 30.04.2016 r.).
18
19
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Jedna z ważnych postaci renesansu w Polsce, Piotr Roizjusz [Rozjusz] 21 - hiszpański poeta i prawnik, a także profesor Akademii Krakowskiej, który sprowadzony
został do Polski i stał się dworzaninem Zygmunta II Augusta, przeszedł do historii naszej literatury jako autor wielu utworów po łacinie i po polsku. Jego epitalamia, czyli
pieśni weselne, jak również epicedia – utwory żałobne - zamieniały się nierzadko w
długie epickie opowieści, odzwierciedlające życie dworskie, utrwalające tradycję narodową i kościelną. Jednym z takich utworów jest pieśń o św. Stanisławie, włączona do
zbioru „Carmina”.
Żywot biskupa krakowskiego opisał wierszem w połowie XVIII wieku biskup
Józef Andrzej Załuski. Epopeję o męczenniku w 6 księgach napisał Stanisław Golański.
Przedstawiciel klasycyzmu warszawskiego22 Antoni Hoffman wystawił w roku 1815
tragedię w Teatrze Narodowym w Warszawie, zatytułowaną „Bolesław Śmiały”. O
naszym „Pater Patriae” - „Ojcu Ojczyzny” pisał również znany XVIII-wieczny dramaturg, powieściopisarz, poeta i pamiętnikarz Julian Ursyn Niemcewicz - w wydanym w
1816 roku cyklu pieśni historyczno-patriotycznych „Śpiewy historyczne”, tworzącym
wyidealizowaną wizję przeszłości Polski. Swój dramat „Mnich”23 poświęcił postaci św.
Stanisława dramaturg i powieściopisarz z początku XIX wieku – Józef Korzeniowski.
Także Juliusz Słowacki w dramacie „Król-Duch”, gdzie tytułowy duch przybiera postać, między innymi, Bolesława Szczodrego, nawiązuje do wydarzeń kojarzonych ze
św. Stanisławem.
Józef Ignacy Kraszewski - autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy
w historii literatury polskiej - opublikował w 1877 roku należącą do cyklu „Dzieje Polski” powieść historyczną „Boleszyce”. Jej akcja toczy się w Polsce za panowania Bolesława Szczodrego, kiedy kraj pod rządami króla stawał się lokalną potęgą, prowadzącą
zwycięskie wojny, rozszerzającą granice. Jednak długoletnie działania wojenne budziły
niechęć możnowładztwa, rycerstwa i ludności. Stopniowo przeciw monarsze zaczęła
powstawać opozycja. Bolesław odpowiadał represjami. Jednak za represjonowanymi
ujął się wpływowy dostojnik kościelny - biskup krakowski Stanisław. Jego postać autor
ukazał jako prawego obrońcy ciemiężonych, sprawiedliwego i bohaterskiego.
Nieoficjalnie zwany Czwartym Wieszczem Polskim24 - Stanisław Ignacy Witkiewicz – młodopolski dramaturg, poeta, malarz, grafik i architekt też poświęcił uwagę
postaci Stanisława ze Szczepanowa. Wprawdzie dokonał tego nie w utworze literackim,
tylko w sztukach plastycznych, jednak ze względu na fakt, iż jego dzieła pozaliterackie
są tak bardzo przeniknięte wątkami i motywami literackimi, stosownym jest zaprezentowanie w niniejszym szkicu jakże mocno związanego z literaturą Witkiewiczowskiego
obrazu biskupa męczennika.
Część dorobku autora „Wesela” zajmują różnorodne projekty - głównie witraży,
polichromii i wnętrz. Nowe pojmowanie sztuki sakralnej i monumentalnej formy przejawiło się w jego wizjach witraży przeznaczonych do katedry wawelskiej, które Stanisław Wyspiański wykonał w latach 1900-1902, a które rzeczywistej realizacji doczekały
21
Właściwie: Pedro Ruiz de Moros; znany jest m.in. dzięki satyrycznemu portretowi we fraszce O doktorze
Hiszpanie Jana Kochanowskiego.
22
Klasycyzm warszawski: http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm_warszawski (dostęp:30.04.2016 r.)
23
H. Szczesiak, Józef Korzeniowski: (dostęp: 30.04.2016 r.) http://www.polskiemuzy.pl/Oferta.
aspx?mas=%2096&kat=123&page=5&id=PPR00P.
24
J. Bajda, Młoda Polska, [w:] A to Polska właśnie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
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się dopiero w latach 2005-200725. Artysta pojmował Wawel jako ostoję rodzimej tradycji
i ośrodek narodowej kultury. Będąc współautorem projektu przebudowy wawelskiego
wzgórza, nadał on siedzibie polskich królów rangę narodowego Akropolu, skupiającego najważniejsze dla życia społecznego instytucje.
Wprawdzie na kanwie Wawelu osnuł Stanisław Wyspiański swe dramaty „Bolesław Śmiały” i „Skałka”, to jednak w odczuciu poety ten relikwiarz narodowej historii
uwięził wolę Polaków, przygniecionych ciężarem przeszłości. W poematach-rapsodach
„Bolesław Śmiały” i „Święty Stanisław” autor podjął próbę uwolnienia teraźniejszości
od mary minionych dziejów. Zawarł jednocześnie w nich przekonanie, iż zasługi budowniczych polskiej państwowości przywrócą w eschatologicznej perspektywie niepodległość. Rozwinął tym samym symbolikę projektowanych do katedry witraży, mających stworzyć wielką galerię historycznych i legendarnych postaci, władców, świętych
i wizjonerów, którzy odcisnęli piętno na losach narodu. Święty Stanisław - to jedno z
pierwszych ogniw tej serii, która miała objąć także wizerunki innych koryfeuszy naszej
historii. Projekty Wyspiańskiego, ukazujące widma królów i świętych, nie zostały jednak zaakceptowane przez kościelnych hierarchów. Porażały one siłą historiozoficznej
wizji, która wyrastała zarówno z ideowego dziedzictwa Jana Matejki, jak i symboliki
mistycznych dzieł Juliusza Słowackiego26.
Święty Stanisław autora „Wyzwolenia” - to wyobrażenie wydobywającej się z
trumny wyschłej mumii biskupa, który zginął z rąk Bolesława Śmiałego, króla potężnego, lecz rozwiązłego moralnie i niepokornego. Gęsty rytm płaszczyzn trumny, pękającej pod naporem mar, dopełniają kontury biskupiego pastorału i procesyjnego krzyża.
Odcięta królewskim mieczem głowa duchownego okolona jest tu aureolą świętości. Leżący obok szczątek ręki, jakby uniesionej w geście klątwy, uzmysławia przeznaczenie
świętego27, który zginął męczeńską śmiercią, lecz powstanie z martwych, by odnaleźć
monarchę skamieniałego w górach wraz z rycerską drużyną.
Przemienienie, czyli transfiguracja św. Stanisława, patrona narodu, nastąpiła w
rapsodzie „Bolesław Śmiały”, gdzie pisarz wykazał obojętność wobec prawdy historycznej. Interesowała go natomiast romantyczna wizja historii. Triumf biskupa Stanisława oznaczał dla Stanisława Wyspiańskiego, że w historii Polski prawa narodu biorą
górę nad prawami państwa. A to doprowadziło w końcu do upadku królestwa i śmierci
biskupa28.
Postać Stanisława, syna Przecławy, kobiety pozostającej w wymuszonym związku z królem Bolesławem Chrobrym, pojawiła się również w pierwszej części wielotomowej powieści „Nowa baśń”, która wyszła spod pióra Teodora Parnickiego, autora
powieści historycznych i historyczno-fantastycznych. Wykorzystane wątki legendy o
krakowskim biskupie, znajdującym się pod silnym wpływem starszego od siebie o kilkanaście lat biskupa kijowskiego, posłużyły jedynie do zaprezentowania podejścia do
historii z punktu widzenia fantastyki historycznej. Pisarz wspomina o trzech wersjach
25
Stanisław Wyspiański: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski (dostęp:
30.04.2016 r.).
26
I. Kossowska, Stanisław Wyspiański. Między historią i mistyką, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/stanislaw-wyspianski-miedzy-historia-i-mistyka (dostęp:
30.04.2016 r.).
27
Tamże.
28
S. Prządka, Święty Stanisław…, dz.cyt., s. 39.
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śmierci Stanisława: przez porąbanie na ziemi, przez powieszenie oraz przez utopienie.
Jednym z poziomów dyskursu zawartego w tym tomie stała się próba fabularnego opisania początków procesu zaniku dostępu do rzeczywistości, udowodnienia, że znaczenie ma tylko prawda w sensie utylitarnym29.
W „Nowej baśni” autor przedstawił postać św. Stanisława w sposób zbliżony do
antykościelnej wersji królewskiej Bolesława Szczodrego, którą opowiada krakowski
biskup Mateusz wrocławskiemu biskupowi Janowi w „Kronice Polskiej” Wincentego Kadłubka. Według powieściowego biskupa Łukasza Żydzięty „Stanisław z wolna
odkrywał prawdę o sobie, jako rozpustnik, który przy tym mało o to troszczy się, ile
dzieci nieprawych, nieszczęsnych bękartów mniszych, napłodził”. Antyhagiograficzny życiorys św. Stanisława wzmacniają w utworze informacje o tym, że był on synem
Bolesława Chrobrego z nieprawego łoża, a matka św. Stanisława porównywana jest
do ladacznicy30.
Zainteresowanie postacią św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa krakowskiego i męczennika, wzrastało nieustannie od chwili jego kanonizacji 17 września
1253 roku. Dzieje świętego biskupa były i są nadal interesującym tematem dla wielu
wybitnych pisarzy i historyków. Zofia Kossak, ceniona autorka powieści historycznych, poświęciła św. Stanisławowi trzy niezbyt obszerne teksty: dwa obrazy sceniczne w dwóch aktach każdy - „Kielich krwi” oraz „Zlecenie”, jak również esej „Boże
motory”. Utwory te, choć tworzą jedną zwartą całość, z której wyłania się wizerunek
świętego, nie były dotąd publikowane w Polsce w jednym wspólnym wydaniu. Na
wcześniejszą publikację tych tekstów cenzura komunistyczna uparcie nie wyrażała
zgody.
Bogusław Sujkowski w swej powieść „Wyszczerbione topory” ukazuje potęgę
Bolesława Szczodrego zbliżającego się do koronacji. Osią jego utworu jest walka możnego rodu Starżów z dynastią Piastów.
Konflikt Św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym przedstawia także film „Bolesław Śmiały” z 1972 roku w reżyserii Witolda Lesiewicza.
Szczególną cześć Św. Stanisławowi oddawał papież Jan Paweł II. Ostatnim jego
utworem literackim, przed wyborem na Stolicę Piotrową, był poemat „Stanisław”31.
Rękopis tego dzieła przyszły Ojciec Święty zabrał ze sobą do samolotu, gdy udawał
się na konklawe w 1978 roku. Król Bolesław Szczodry i biskup-męczennik są w utworze obecni, jako osoby, których myśli podlegają rekonstrukcji i odsłonięciu.
Na marginesie tych rozważań należy wspomnieć, że w 1963 roku ówczesny
biskup krakowski Karol Wojtyła podjął decyzję o zbadaniu przez specjalistów medycyny sądowej czaszki św. Stanisława. Profesor Jan Olbrycht i doktor Marian Kusiak
przeprowadzili dokładne oględziny32. Stwierdzono, że badana czaszka należała do
mężczyzny w sile wieku, około czterdziestoletniego, nosiła ślady po siedmiu cięciach
mieczem. Największe z nich wynosi 45 mm długości i ok. 6 mm głębokości. Święty

29
J. Kurek, O wątku Stanisławowym w „Nowej baśni” Teodora Parnickiego, [w:] Inspiracje Parnickiego. Materiały
z konferencji historycznoliterackiej „Inspiracje Parnickiego”, Katowice 2000.
30
Tamże.
31
Tamże.
32
Św. Stanisław ze Szczepanowa…, dz.cyt. http://www.meczennicy.waw.pl/main.php?p=12&content=
meczennicy/stanislaw.html (dostęp: 30.04.2016 r.);
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został uderzony z tyłu głowy33. Badanie to potwierdza opis Wincentego Kadłubka.
Tradycja więc znalazła swoje pełne potwierdzenie naukowe.
Z postacią krakowskiego biskupa – oponenta Bolesława Szczodrego - nierozerwalnie związany jest Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika34, niejednokrotnie spotykany na kartach literatury pięknej, w filmach, na obrazach. Jest to historyczny polski order, ustanowiony 7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Odznaczenie35 było nadawane w Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim. W 1831 roku, po upadku powstania
listopadowego, Order Świętego Stanisława, podobnie jak Order Orła Białego i Order
Virtuti Militari, włączono do grona znaków zaszczytnych Cesarstwa Rosyjskiego, jako
najniższe z nich, pod nazwą Cesarsko-Królewski Order Św. Stanisława. Zmieniony został wtenczas wygląd insygniów - ze środkowego medalionu awersu usunięto malowaną na porcelanie figurę św. Stanisława i zastąpiono ją splecionymi literami SS (Sanctus
Stanislaus), polskie białe orły między ramionami krzyża wymienione zostały na dwugłowe, koronowane orły carskie. Odznaczenie przyznawane było, m.in. za zasługi w rusyfikacji. Jego kawalerem został nawet Ilja Nikołajewicz Uljanow – ojciec Włodzimierza
Ilicza Uljanowa, znanego pod pseudonimem „Lenin”36.
Po roku 1918 order nie był restytuowany przez władze II Rzeczypospolitej, a
za jego kontynuatora uważany jest Order Odrodzenia Polski. Współcześnie na świecie
istnieje kilka nawiązujących do jego nazwy i tradycji odznak organizacji społecznych i
stowarzyszeń.
Postać św. Stanisława ze Szczepanowa należy rozpatrywać nie tylko z punktu
widzenia historii powszechnej, historii literatury, czy szeroko rozumianej tradycji, ale
przede wszystkim w odniesieniu do religijnej przeszłości i teraźniejszości naszego narodu, całej naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Może nawet bardziej wymowna jest tu wiara niż przysłowiowe „mędrca szkiełko i oko”. Dziś, po prawie tysiącu lat
od tamtych krwawych wydarzeń, zapewne nie jest już nam sądzone jednoznacznie,
namacalnie i w sposób nie pozostawiający jakiejkolwiek wątpliwości przekonać się, czy
ten, którego uważamy za patrona Polski, był rzeczywiście naszym „Pater Patriae”37, czy
tylko podłym zdrajcą. Większość przejawów mądrości ludu przemawia za rozczłonkowanym z królewskiego rozkazu niepokornym małopolskim biskupem, świadczy na
korzyść tego, którego święty Jan Paweł II nazwał „patronem chrześcijańskiego ładu
moralnego”38.

33
J. Olbrycht, M. Kusiak, Protokół badania relikwiarza z czaszką św. Stanisława Szczepanowskiego, [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, nr 8.
34
Order Świętego Stanisława: (dostęp: 30.04.2016 r.)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_%C5%9Awi%C4%99tego_Stanis%C5%82awa
35
N. Wójtowicz, Order Świętego Stanisława, Warszawa 2007.
36
Order Świętego Stanisława (Rosja): (dostęp: 30.04.2016 r.)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_%28Rosja%29
37
G. Labuda, Św. Stanisław, biskup krakowski, Patron Polski, Poznań 2000.
38
Święty Stanisław patronem ładu społecznego, Tarnów 2003.
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Аннотация
Лешек Микрут
Конфликт св. Станислава с Болеслваом Щедрым в избранных произведениях
польской писменности
Св. Станислав (1036-1079), Епископ и Мученик, погиб от руки польского короля
Болеслава Щедрого на ступенях алтаря во время совершаемой им Божественной
Литургии. Монарх упрекал епископа в предетельстве, а его тело велел разделить
на части и зарыть в землю. Разрубленное члены епископа чудесно соединились
вновь. Народ, узнав о страшных делах короля, осудил монарха и от него отвернулся. Король Болеслав был вынужден бежать из страны. Однако память о мученической смерти епископа Станислава не пропала, а Польша испытывала чудеса, происходившие благодаря его заступничеству. В 1253 г. в Ассизи, папа Иннокентий IV
торжественно причислил еп. Станислава к лику святых. Настоящая статья ставит
своей целью охарактеризовать вышеуказанный конфликт между религиозным и
государственным иерaрхами. В польской литературе на протяжении веков настоящая тема неоднократно появлялась. Галл Аноним – польский летописец, авторы хроник: Викентий Кадлубок и Ян Длугош, доминиканец Викентий из Кельчи,
Петр Розий - это только некоторые авторы эпохи средневековья и возрождения,
которые упоминали об этом бурном конфликте. О св. Станиславе писали выдающие польские авторы тоже в следующие эпохи. Особо почитал св. Станислава и
папа Иоанн Павел II, посвящая ему одну из свох поэм. Личность св. Станислава
несомненно надо рассматривать не только с точки зрения истори, но прежде всего
в как архетип отношений между народом а властей в Польше.

Summary
Leszek Mikrut
The conflict of Saint Stanislaus with Bolesław II the Generous in the selected Polish
texts.
Saint Stanislaus of Szczepanów (1036-1079), the bishop and martyr who died from the
hands the king of Poland on the steps of the altar while celebrating a mass. The monarch
accused him of treason and he demanded for his body to be dismembered and buried
but it miraculously grew back together. The people of Poland condemned the monarch
for this act so he needed to flee the country. Pope Innocent IV has announced sanctity
of Stanislaus in 1253, in Assisi. The aim of this article is to describe the characteristics
behind a conflict between the highest monarch and powerful clergyman in the Polish
literature. Many literary artists, amongst them those very highly regarded, were
inspired by this story, all beginning from the Dark Ages up until the Young Poland
period. Saint Stanislaus was also highly respected by John Paul II who dedicated a poem
to him. Stanislaus of Szczepanów – a saint and a patron of Poland – needs to be analysed
not only from the perspective of history, Polish literature and tradition, but also as an
archetype for the attitude of the people towards the power institutions in Poland.
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В конце ХIХ столетия в Петербурге было открыто новое учебное заведение
– Женский медицинский институт. Создание нового вуза было связано с активной
феминисткой деятельностью представительниц прекрасного пола в борьбе за
равные права с мужчинами, и прежде всего в деле получения высшего образования.
Следует отметить, что в деле недопущения женщин в университеты российская
власть занимала жёсткую позицию, только в ходе первой российской революции
женщинам было дозволено обучаться в университетах. Редким исключением
из подобного подхода стало создание медицинского института. Потребность
в медицинских кадрах была столь велика, что заставило правительство пойти
первоначально на эксперимент в ходе «великих реформ» Александра II1. Царская
власть не желала создавать новое учебное заведение, но Николай II поддержал идею
открыть негосударственное учебное заведение, за счёт средств благотворителей.
Таким образом, в 1897 г. Петербургский Женский медицинский институт открыл
двери для первых 188 слушательниц.
Директором института был назначен В.К. фон-Анреп, который был
известен не только как прекрасный врач, но и человек, обладавший прекрасными
административными способностями. Главной задачей директора становится
подбор кадров, которые должны были обеспечить не только качественное
1
И.В. Зимин, А.А. Журавлёв, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова: Этапы большого пути. Возникновение
женского медицинского образования в России и создание Женского медицинского института (ХVIII – начало ХХ
вв.), Sankt Petersburg 2012, s. 51-88.
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образование для слушательниц, но и создать славу молодому институту.
Василий Константинович выбрал беспроигрышный вариант. Во-первых, он
пригласил на заведывание кафедрами известный профессоров: Н.И.Андогского,
Г.А.Надсона, В.А.Тиле, В.М.Бехтерева и других, которые должны были обеспечить
стартовый статус учебному заведению. Во-вторых, молодых учёных, которые
только стали о себе заявлять – С.С.Салазкина, Б.В.Верховского и других. Самым
сложным оставался вопрос заработной платы, в институте она была ниже, чем в
государственных учебных заведениях. Для известных медиков – это было скорее
проявление их политических взглядов на равные права мужчин и женщин.
Для молодых учёных – это был шанс возглавить кафедру и реализовать себя,
как руководитель направления в медицине. Обратим внимание читателей,
что в дореволюционный период на кафедре работал только один профессор,
определявший развитие вверенного ему клинического подразделения. К тому
же получить в руководство кафедру не в провинции, а в столице было не только
почётно, но и ответственно. К тому же в институте были открыты несколько новых
кафедр, которые отсутствовали в Императорской Военно-медицинской академии
и на медицинских факультетах университетов.
Одной из таких кафедр становится кафедра одонтологии, которую
возглавил известный в Петербурге одонтолог А.К.Лимберг. В дальнейшем на
здании института была установлена памятная доска об этом событии. Но в истории
привычные штампы не всегда являются истиной. В данной истории всё обстояло
именно так. Приглашение ведущего специалиста в области одонтологии должно
было обеспечить значимость этой дисциплины, а практический опыт Александра
Карловича – позволял надеяться, что преподавание дисциплины будет на высоком
уровне. Следует отметить, что А.К.Лимберг пригласил в институт одного из
своих учеников Ф.А.Звержховского, который фактически и будет преподавать
курс зубных болезней и полости рта будущим врачам, до прихода к власти
большевиков. В ноябре 1900 г. он направил рапорт на имя директора института,
который предопределил его уход из института «по болезни (тяжёлая форма
гриппа, осложнившаяся бронхитом и плевритом) я не в состоянии продолжить
занятия в Женском медицинском институте, впредь до выздоровления. Считаю
необходимым заявить, что теоретическая лекция, в моё отсутствие, могла бы быть
заменена лишним часом практических занятий, которые с успехом может вести
мой ассистент доктор Звержховский»2.
Франц Александрович родился в семье мещанина Киевской губернии 2
апреля 1873 г. (по старому стилю). По завершению учёбы в гимназии поступил
в Императорскую Военно-медицинскую академию, которую окончил со
степенью лекаря с отличием. Поступил на службу сверхштатным ассистентом
императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны. В
конце ХIХ в. женился на дворянке Марии Наумовне Антаки, в этом браке были
рождены две дочери – Ядвига (17 апреля 1900 г. рождения) и Мария (9 июля
1901 г.). В начале ХХ столетия Ф.А.Звержховский сдал докторские экзамены в
Императорской Военно-медицинской академии. В 1901 г. А.К.Лимберг пригласил
2
О службе А.К.Лимберга – Централъный Государственный Исторический Архив СанктПетербурга (dalej jako: ЦГИА СПб.), zesp.436, inw. 1, sygn. 14556, k. 13.
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Ф.А.Звержховского на должность штатного ассистента в Женский медицинский
институт. По причине слабого здоровья Александр Карлович принял решение
оставить кафедру и написал рапорт на имя директора института Д.О.Отта
об отставке. 27 октября 1901 г. было направлено прошение на имя Попечителя
петербургского учебного округа следующего содержания: «Об увольнении
от должности преподавателя при кафедре зубных болезней и полости рта
коллежского советника А.К.Лимберга и о допущении вместо него на чтение
лекций по означенной кафедре ассистента института лекаря Ф.А.Звержховского,
почти выдержавшего экзамены на степень доктора медицины»3. Он отстаивал
самостоятельность этой дисциплины среди всех медицинских направлений. В
1901 г. цензура разрешила опубликовать во «Врачебной газете» его вступительную
лекцию с говорящим названием: «Значение преподавание зубных болезней на
медицинских факультетах»4 на 16 страницах. Также молодой преподаватель
разрабатывал программный курс зубных болезней и полости рта. На рубеже 19041905 гг. из Министерства народного просвещения были направлены уведомления
по вопросу «О передаче зубоврачебных школ из ведомства Министерства
внутренних дел в ведомство народного просвещения». Для рассмотрения этого
вопроса в Женском медицинском институте директор создал комиссию, в
которую вошли Ю.Ю.Трейберг, В.И.Вартанов и Ф.А.Звержховский. Комиссия
в октябре 1904 г. предоставила взгляд Женского медицинского института на
заданный вопрос. Она предложила, чтобы «зубоврачеванием могли заниматься
только лица с общим медицинским образованием», а также одобрила «проект
преподавание при медицинских факультетах, как это принято кое-где за
границей» и высказала точку зрения «о необходимости устройства для этой цели
специальных учебных заведений»5. К сожалению, предложения комиссии не были
реализованы в последующий период. Это было связано в не последнюю очередь
с первой российской революцией, и с финансовыми трудностями Министерства
просвещения.
Следует отметить, что А.К.Лимберг продолжал оказывать помощь первой
кафедре зубных болезней и полости рта в России. Существовавшее в столице
Зубоврачебное общество приняло решение «передать в полную собственность
зубоврачебного отделения Санкт-Петербургского женского медицинского
института препараты и коллекции, составляющие музей общества»6.
Медицинские музеи становились одним из главных элементов преподавания,
материалы и коллекции музеев позволяли студентам и слушательницам наглядно
видеть особенности заболеваний. Зубоврачебное общество стремилось, чтобы
музейные коллекции были не только доступны для преподавания, но и могли
нести просветительскую работу. Эта позиция чётко определена в правилах
передачи музея в пользу Женского медицинского института. Мы позволим себе
воспроизвести этот документ почти полностью, поскольку он отражает взгляды
О службе Ф.А.Звержховского - ЦГИА СПб. zesp.436, inw. 1, syng. 14553, k. 11.
Врачебная газета, № 7, 1902.
По вопросу об изменениях действующего законодательства о зубоврачебных школах - ЦГИА
СПб, zesp. 436, inw. 1, syng. 14701, k. 13.
6
О пожертвованиях Санкт-Петербургским зубоврачебным обществом Женскому медицинскому
институту музея и капитала общества - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw. 1, syng. 14686, k. 1.
3
4
5
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учёных рубежа ХIХ – ХХ вв. на задачи музейных коллекций. «Зубоврачебное
общество передаёт в полную собственность зубоврачебного отделения Женского
медицинского института препараты и коллекции, составляющие музей Общества,
со шкафом для хранения их. Коллекции эти должны храниться в зубоврачебном
отделении института. На шкафе с хранящимися коллекциями должна быть
сохранена существующая на нём надпись: «Музей Санкт-Петербургского
зубоврачебного общества». Все препараты пожертвованные служат целям
преподавания и находятся в полном распоряжении профессора кафедры болезней
зубов и полости рта и им же хранятся. Все препараты, кроме того, должны быть
без всяких ограничений предоставляемы для осмотра всем желающим того, и
посторонним для института лицам, для чего профессором зубоврачебной кафедры
должен быть назначен определённый день и час раз в неделю или раз в 2 недели,
в которые в присутствие его или его ассистента могли бы быть производимы
осмотры музея посторонними институту лицами. Все пункты утверждены
конференцией профессоров Женского медицинского института и за подписью
директора должны быть вписаны на первой странице каталога музея»7. 17 января
1904 г. директор института Д.О.Отт уведомил Зубоврачебное общество, что
коллекции музея получены институтом. К сожалению, за последующее столетие
коллекции музея исчезли безвозвратно, но, по словам директора музея Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского института Н.В.Павловой,
какие-то инструменты этого музея ей доводилось видеть на некоторых кафедрах.
В начале ХХ в. многие известные врачи и профессора относились к зубным
болезням как к второстепенной дисциплине. Для того, чтобы стимулировать
интерес молодых учёных к зубоврачебному делу Зубоврачебное общество
передало Женскому медицинскому институту 1.000 руб., в виде облигации,
проценты с этой суммы должны были выдаваемы авторам лучших оригинальных
статей по одонтологии. Планировалось, что премии будут вручаться 1 раз в
три года, в размере 100 руб. Обратим внимание читателей, что сумма весьма
внушительная по тем временам. Выпускник медицинского факультета мог
рассчитывать на должность, которая оплачивалась от 600 до 800 руб. в год. Так
что за написание научного труда претендент мог получить сумму равную
двухмесячному окладу. Премия должна была носить имя С.Ф.Линбека, одного
из пионеров зубоврачевания в Петербурге. Планировалось, что «о присуждении
премии с упоминанием имени и фамилии автора будет сообщаться в отчёте
учёного секретаря на торжественном акте института. Автору предоставляется
право при печатании его сочинения отметить, что таковое награждено премией
имени зубного врача С.Ф.Линбека, присуждённой конференцией профессоров
Женского медицинского института»8. В декабре 1905 г. Министерство народного
просвещения утвердило положение о премии имени С.Ф.Линбека, но, к
сожалению, объявления о конкурсе в 1909 и в 1912 гг. не дали никаких результатов.
В распоряжение комиссии по рассмотрению научных работ не было направлено

7
О пожертвованиях Санкт-Петербургским зубоврачебным обществом Женскому медицинскому
институту музея и капитала общества - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw. 1, syng. 14686, k. 2.
8
О пожертвованиях Санкт-Петербургским зубоврачебным обществом Женскому медицинскому
институту музея и капитала общества - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw. 1, syng. 14686, k. 4.
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ни одной работы, что можно рассматривать как отсутствие интереса к болезням
зубов и полости рта у дипломированных врачей.
Кроме этого А.К.Лимберг передал института 6.000 руб. «для устройства
при институте зубоврачебного отделения, имени зубного врача Самуила
Фёдоровича Линбека»9, направленные на оборудование кафедры необходимыми
инструментами и наглядными пособиями.
Вероятно, обострились отношения с коллегами после того, как Женский
медицинский институт перешёл в подчинение Министерства народного
просвещения. Попытка директора института Д.О.Отта отстоять перед
министерством наличие этой кафедры натолкнулось на нежелание министра нести
лишние расходы, за счёт государственной казны. На заседании Совета института
23 октября 1904 г. Дмитрий Оскарович сказал, что «Женский медицинский
институт, впервые создавший эти кафедры, может гордиться, что идёт впереди всех
учебных заведений»10. Но на медицинских факультетах университетов не было
отдельных кафедр зубных болезней и полости рта. Попытка Ф.А.Звержховского
на заседании Совета института 10 мая 1905 г. отстоять право на существование
самостоятельной кафедры не увенчалось успехом. Он высказал точку зрения, что
«преподавание зубных болезней должно быть выделено в отдельную дисциплину
с самостоятельной профессорской кафедрой»11 и даже ссылался на зарубежный
опыт, но убедить коллег не смог. В силу этих причин администрация института
создала зубоврачебный кабинет, который стал базой для преподавания этого
курса. Единственное на что пошли профессора, согласились на академическое
право Ф.А.Звержховского принимать участие в работе Совета института.
О том, что отношения в институте у Ф.А.Звержховского были достаточно
сложными, позволяет судить и вопрос о защите им докторской диссертации.
Согласно существующей традиции, если претендент сдавал докторские экзамены
в одном из учебных заведений России, то в нём он должен был и защищаться.
Как мы писали выше, он сдал докторские экзамены в Императорской Военномедицинской академии, но защитил докторскую диссертацию на медицинском
факультете Дерптского университета в 1907 году. Вполне возможно, что его
защита именно в Дерптском университете была связана с тем, что университет
всегда себя противопоставлял всем высшим медицинским школам России. В силу
того, что Франц Александрович не мог защититься в Императорской Военномедицинской академии, ему было дозволено защититься в Дерпте, что выходило
за рамки существовавшей традиции. После того, как Ф.А.Звержховский защитил
докторскую диссертацию Совет института в сентябре 1907 г. принял решение
о его допущению к званию приват-доцента. Совет постановил: «подвергнуть
доктора Ф.А.Звержховского баллотированию на звание приват-доцент института
по зубным болезням при кафедре госпитальной клинической хирургии, без
9
О пожертвовании 6.000 руб. доктором медицины А.К.Лимбергом на устройство при институте
зубоврачебного отделения имени зубного врача С.Ф.Линбека - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw. 1, syng. 14613,
k. 1.
10
Журнал заседаний Совета Женского медицинского института - ЦГИА СПб.) zesp. 436, inw. 1,
syng. 14695, k. 2.
11
Журнал заседаний Совета Женского медицинского института - Центральный государственный
исторический архив Санкт-Петербурга (в дальнейшем ЦГИА СПб.) zesp. 436, inw. 1, syng. 14695, k. 57.
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предварительного обсуждения его трудов и без чтения пробных лекций»12.
Обратим внимание читателей, что это противоречило сложившейся практике.
В то время, претендент на приват-доцентское звание обязан был представить
все свои научные работы и в присутствие профессоров прочитать две лекции.
Одна назначалась профессорами, а вторую претендент выбирал сам. Подобное
исключение, на наш взгляд, было связано с плодотворной педагогической
деятельностью Ф.А.Звержховского на протяжении многих лет в институте. Следует
отметить, что Франц Александрович постоянно стремился к совершенствованию
в педагогической и профессиональной деятельности. В каникулярное время,
часть профессорско-преподавательского состава отправлялась заграницу
с целью изучения опыта преподавания и лечения. Не стал исключением и
Ф.А.Звержховский, который направил прошение на имя директора института
С.С.Салазкина следующего содержания: «для изучения новейших методов
одонтологии в клиниках Берлина и Парижа, а равно желая принять участие
в международном одонтологическом конгрессе в Берлине и международном
медицинском конгрессе в Будапеште созываемым в августе текущего года, имею
честь покорнейше просить ходатайствовать о командировке»13. За свою активную
международную деятельность Ф.А.Звержховский был избран профессором зубных
болезней в Лембергском (ныне Львовском – А.Ж.) университете, и утверждён в
этом звании австрийском императором. Но даже международное признание не
способствовало созданию отдельной кафедры и назначение его профессором.
Положение Ф.А.Звержховского могло измениться в 1911 г. Он подавал
прошение об избрании адъюнкт-профессором. Подобная практика существовала,
когда заместитель профессора получал право читать часть лекционного курса, а в
силу того, что Ф.А.Звержховский читал самостоятельный курс, то мог претендовать
на это звание, при отсутствие самостоятельной кафедры. Но выбрал он для этого
самое неудачное время. В начале 1911 г. Министерство народного просвещения
решило провести реформы университетов, в ответ на это слушательницы
института приняли участие в забастовке, что привело к исключению из института
всех слушательниц14. На заседании Совета института 30 апреля 1911 г. профессор
А.А.Кадьян охарактеризовал деятельность Ф.А.Звержховского как очень полезную
и с большим одобрением отозвался об его научных трудах. Он высказал мнение,
что избрание претендента на звание адъюнкт-профессора «явится только актом
справедливости со стороны Совета, тем более, что названный кандидат, как ранее
заседавший в Совете, а ныне удалённый, находится с этой точки зрения в очень
тяжёлом положении»15. Мнение профессоров по данному вопросу разошлись.
Так, профессор А.А.Лихачёв полагал, что согласно новому университетскому
уставу такого звания нет, и придётся Ф.А.Звержховского или лишать этого звания
12
Журнал заседаний Совета Женского медицинского института - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw 1, syng.
14800, k. 30.
13
О службе Ф.А.Звержховского - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw. 1, syng. 14553, k. 32.
14
А.А. Журавлёв, Забастовка слушательниц Женского медицинского института и избрание
Б.В.Верховского на пост директора в 1911 году, „Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae” vol.
21, № 3, 2015, s. 75-82.
15
Журнал заседаний Совета Женского медицинского института - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw 1, syng.
14886, k. 102.
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или удалять из числа Совета института. Единственным вариантом остаётся
основать самостоятельную кафедру зубных болезней, но против этого уже
высказывался Совет института. Профессор Г.Ф.Цейдлер предложил, раз звания
адъюнкт-профессора не будет, согласно новому уставу, то наиболее уместным
следует считать открытие самостоятельной кафедры. Профессора В.И.Вартанов
и Д.А.Соколов полагал, что следует его избрать адъюнкт-профессором с тем,
чтобы «выразить ему благодарность за его деятельность в институте». Профессор
Б.В.Верховский высказал мнение, что избрание его адъюнкт-профессором и
последующее исключение из числа членов Совета института, при введение
нового устава, ФА.Звержховскому «будет причинена только неприятность»16. В
ходе дискуссии Совет не пришёл к единому мнению и всё осталось как было.
Всё изменила Первая мировая война, оказалось, что его опыт и знание крайне
востребованы на фронте. В ходе военных действий возросло количество ранений,
особенно челюстно-лицевые, и как многие другие специалисты Ф.АЗвержховский
был направлен на фронт, для организации челюстных лазаретов. В 1916 г. его
командировали в Бухарест для налаживания работы челюстных лазаретов,
Румыния выступила на стороне Антанты, но в дальнейшем её армия оказалась
мало дееспособной.
Вернулся Ф.А.Звержховский в Петроград только в марте 1917 г., но город
было трудно узнать, политическая борьба кипела, а экономическое положение
всё ухудшалось. Он продолжил работать в медицинском институте, но события
октября 1917 г. и политика большевиков, вероятно, заставила его принять важное
для него решения. Следует признать, что всю свою жизнь он честно служил
выбранной профессии, сумел продвинуться по служебной лестнице, да и научная
работа делала его известным среди крупнейших специалистов. В январе 1918 г.
он вновь приступил к приёму экзаменов у выпускников зубоврачебных школ,
получая премию за приём экзаменов17. В декабре 1918 г. его привлекли к разработке
проекта реформы зубоврачебного дела, в составе комиссии профессора В.А.Тиле.
Комиссия вновь вернулась к тем предложениям, высказанные несколько лет до
этого Ф.А.Звержховским. Утверждалось, что «зубоврачевание является такой же
медицинской специальностью, как и все другие специальности, преподаваемые
на медицинском факультете, и что лишь лица, имеющие широкое и всестороннее
медицинское образование, могут быть зубными врачами, отвечающие
современным требованиям, - надлежит включить преподавание зубных болезней
во всём их объёме в обязательный курс медицинских факультетов государственных
университетов, а в Петрограде кроме того в обязательный курс медицинского
института и Военно-медицинской академии, звание же зубного врача и право
практики по этой специальности предоставлять впредь лишь лицам, окончившим
медицинский факультет, Петроградский медицинский институт или Военномедицинскую академию, то есть получивших общее медицинское образование»18.
Кроме этого планировалось создание двух кафедр: одна теоретическая для
16
Журнал заседаний Совета Женского медицинского института - ЦГИА СПб, zesp. 436, inw. 1,
syng. 14886, k. 102.
17
Журнал заседаний Правления и хозяйственного комитета - Центральный государственный
архив Санкт-Петербурга (в дальнейшем ЦГА СПб.) zesp. 3132, inw. 1, syng. 14, k. 7v.
18
О зубных врачах - ЦГА СПб, zesp. 3132, inw. 1, syng. 10, k. 5.
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пропедевтического курса, а вторая – клиническая, для лечения зубных болезней
и полости рта. Работы ему явно хватало, но общая обстановка явно могла его не
устраивать. Большевики проводили политику «военного коммунизма», жизнь
обесценилась, а стоимость продуктов возросла непомерно. Вероятно, именно
это заставило его просить руководство отправить в командировку в Польшу, не
будем забывать, что к этому времени Советская власть признала её независимость.
Также не будем отбрасывать в сторону и ситуацию, связанную с тем, что он
формально сохранял звание профессора в Львовском университете, а в России
он был только приват-доцентом. Выехать из страны он смог благодаря директору
Петроградского медицинского института Б.В.Верховскому, подписавшего
командировочное удостоверение 17 декабря 1918 г. «с научной целью в Варшаву и
в Вену без указания срока». В апреле 1921 г. он всё ещё числился как находящийся
в командировке. Военный комиссар высших медицинских школ Петрограда
М.Д.Мизлиг сделал запрос в институт, почему не числятся вакантными должности
профессоров занимаемые Г.Ф.Цейдлером и Ф.А.Звержховским. Получив ответ,
что оба находятся в заграничных командировках, М.Д.Мизлиг навёл справки об
их деятельности за рубежом. В институт он направил справку об их деятельности:
«профессора: Г.Ф.Цейдлер - по кафедре факультетской хирургической клиники и
Ф.А.Звержховский - по кафедре зубных болезней, не вернулись из командировки
и находятся заграницей. По наведённым мною справкам, пребывание этих
«господ» заграницей является далеко не на пользу Русского народа и Советской
России. Вследствие чего я нахожу, что имена их не должны быть никоим образом
связаны с высшими учебными заведениями Советской рабоче-крестьянской
России. Поэтому предлагаю институту немедленно исключить эти позорные
имена из списка профессуры института и соответствующие кафедры объявить
вакантными»19. Таким образом, завершилась его карьера в России, но начинался
новый этап его в жизни в Польше.
Ф.А.Звержховский оказался востребован новой польской властью, которая
испытывала недостаток в специалистах. За период войны польские земли
покинула большая группа населения. В ходе становления польского государства
и польской армии приглашали и продвигали по службе многих талантливых
специалистов, которые не могли реализоваться в предшествующий период.
Аналогичная история произошла и с Ф.А.Звержховским, который первоначально
был направлен в польскую армию по созданию челюстных лазаретов. В
последующем ему было присвоено звание бригадного генерала (генерал-майор –
А.Ж.) польской армии. После завершения всех военных кампаний начала 1920-х
г. Ф.А.Звержховский оставался главным инспектором польской армии. Но уже к
середине 1930-х г. появилась новая плеяда специалистов, да и возраст давал о себе
знать – он покидает военную службу. Франц Александрович окажется участником
захвата Польши фашистской Германией. Он увидит освобождение польского
государства советскими войсками и его жизненный путь завершится на 75 году,
в 1948 г.

19
Списки студентов и сотрудников Управления военкомов медфакультетов Петрограда - ЦГА
СПб, zesp. 2770, inw. 1, syng. 112, k. 7.
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На наш взгляд имя Ф.А.Звержховского было не заслуженно забыто в истории
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
имени академика И.П.Павлова. В подготовленных материалах к 100-летнему
юбилею учебного заведения в статье посвящённой кафедре стоматологии смогли
отметить его заслуги всего парой фраз. «С 1907 г. в институте действовала доцентура
зубных болезней и полости рта при кафедре госпитальной хирургии, которую
возглавлял Ф.А.Звержховский»20. В этой фразе допущена ошибка, так как никакой
доцентуры при госпитальной хирургии не существовало. По нашему мнению,
именно Ф.А.Звержховский заложил основы стоматологического преподавания
в институте, именно его ученики продолжат его дело, и в 1960 г. будет открыт
стоматологический факультет в Ленинградском медицинском институте.
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Streszczenie
Aleksandr Aleksiejewicz Żurawlew
Droga życiowa: od odontologa do generała brygady. O służbie w Żeńskim Instytucie
Medycznym Franciszka Zwierzchowskiego
Artykuł traktuje o rozwoju wykładania zagadnień dotyczących chorób zębów i jamy
ustnej w Żeńskim Instytucie Medycznym. Autor wykorzystując nowe lub mało znane
źródła pokazuję rolę Franciszka Zwierzchowskiego zarówno jako wykładowcy jak
i uczonego, który tak wiele zrobił dla dydaktyki tej dyscypliny w Instytucie. Autor
opisuje złożone stosunki Zwierzchowskiego z kolegami oraz okoliczności opuszczenia
kraju po dojściu do władzy bolszewików.

Resume
Alexandr Zhuravlev
Life path: from the odontologist to Brigadier General. Franz Zverzhhovskiy in
Women’s Medical Institute.
The article is devoted to the development of teaching of diseases of the teeth and
oral cavity in the Women’s Medical Institute. On the basis of little-known facts the
author reveals Franz Zverzhhovskiy’s role as a teacher and scholar, his contribution
to establishing of odontology as a discipline in the institute. The later part of the article
describes his relationship with colleagues and his departure from the country, after the
Bolsheviks came to power.
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Jak wiadomo podstawy systemu ministerialnego w Rosji zostały utworzone
poprzez wydanie 8 września 1802 r. manifestu «Об учреждении министерств»1. W
ramach środków pomyślanych jako zagwarantowanie odpowiedzialności prawnej ministrów manifest z 8 września 1802 r. ogłosił szereg rozwiązań prawnych.
Ministrowie otrzymali przywilej (prawo) osobistego przedstawiania wniosków
imperatorowi, w przypadku pojawienia się wątpliwości lub zapobieżenia «niedogodności» w sferze powierzonej im administracji. Takie wnioski powinny być jednak najpierw
przeanalizowane i poddane pod dyskusję wszystkich ministrów. Zaś po zatwierdzeniu
przez imperatora takie wnioski stawały się prawem i podlegały natychmiastowemu
wdrożeniu w życie (wykonaniu).
Wszyscy ministrowie stawali się z urzędu członkami Niepriemiennogo Sowieta
(Rady Nieustającej) i brali udział w posiedzeniach Senatu. Za pośrednictwem Senatu
każdy minister składał imperatorowi coroczne sprawozdanie z działalności swojego
resortu. Po rozpatrzeniu tego sprawozdania przez Senat przekazywano go imperatorowi razem z wnioskiem i opinią Senatu o zarządzaniu i stanie spraw. Ponadto Senat
miał prawo zażądać dodatkowych wyjaśnień od ministrów, zarówno bezpośrednio po
przedstawieniu sprawozdania, jak i w ciągu całego roku, w przypadku ujawnienia braków i nadużyć w sferze zarządzania konkretnym ministerstwem2.
1
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е [dalej: ПСЗ-1), t. 27, Sankt Petersburg
1830, № 20406, s. 243-248.
2
Tamże, s. 247.
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Realizacja ministerialnej reformy w praktyce z całą wyrazistością pokazała, że
słabym ogniwem tych przekształceń była odpowiedzialność ministrów przed Senatem.
Rozwiązania zapisane w manifeście z 8 września 1802 r. O odpowiedzialności ministrów
bardzo słabo można było wyegzekwować w praktyce. Senat nie miał realnych narzędzi
do sprawowania kontroli nad ministrami. Bezpośrednie podporządkowanie ministrów
imperatorowi, a szczególnie przywilej osobistego przedstawiania mu wniosków – faktycznie eliminowały możliwości realizowania senackiej kontroli. Chociaż Komitet do
poświadczania sprawozdań ministrów przy Senacie działał od 1803 do 1827 r. i rozpatrzył sprawozdania ministrów praktycznie wszystkich resortów (za wyjątkiem Ministerstwa marynarki wojennej (Министерство военных морских сил), ale tylko za lata
1802-1803.3
Ponadto w trakcie początkowego okresu funkcjonowania reformy ministerialnej:
od 1802 do 1810 r., ministrowie działali w swego rodzaju próżni prawnej, ponieważ
poza wspomnianym manifestem i ukazem z 8 września 1802 r. nie było innych aktów
prawodawczych, które regulowałyby ich działalność. Szczegółowe instrukcje dla każdego z ministrów, zapowiedziane artykułem X manifestu z 8 września 1802 r. w rzeczywistości nie zostały opracowane.
28 marca 1806 r. Minister spraw wewnętrznych W.P. Koczubej podał imperatorowi Aleksandrowi I «Записку об учреждении министерств»4. W niej odnotowano
m.in. «совершенное смешение» w administracji państwowej, po 1802 r., które «дошло до самой высшей степени»5. Zaproponowano środki prowadzące do naprawy
sytuacji: dobieranie na stanowiska ministrów ludzi zgodnych w poglądach na ustrój
państwa; określenie stosunków ministrów z Senatem, Komitetem Ministrów, Radą Nieustającą, zarządem gubernialnym; uregulowanie stosunków między ministerstwami;
przyznanie ministrom pełnomocnictw do rozstrzygania spraw w ich istocie oraz określenie odpowiedzialności ministrów6.
Pozapolityczne wydarzenia z lat 1805-1808 odwróciły uwagę imperatora Aleksandra I od spraw wewnętrznego zarządzania państwem: wojna z Francją w składzie
trzeciej koalicji w 1805 r. i czwartej koalicji w latach 1806-1807 r., francusko-rosyjskie
rozmowy w Tylży w czerwcu 1807 r. i w Erfurcie w październiku 1808 r.
Do października 1809 r. braki reformy ministerialnej zostały usystematyzowane przez sekretarz stanu M.M. Sperańskiego w jego «Введении к уложению государственных законов» – obszernym planie reform całego wewnętrznego urządzenia państwa i kraju, stworzonym z polecenia Aleksandra I i jemu potem przedstawionym7.
W tym projekcie Sperański wyróżnił trzy podstawowe niedostatki reformy ministerialnej:
1. «brak odpowiedzialności»;
2. «pewne niedokładności i nieproporcjonalność w podziale kompetencji»;
3. «brak wyraźnych zasad organizacyjnych»8.
Российский государственный исторический архив [dalej: РГИА], zesp. 1370, inw. 1, sygn. 1-16.
Сборник императорского Русского исторического общества [dalej: сборник РИО], t. 90, Sankt Petersburg 1894, s. 199-211.
5
Tamże, s. 205.
6
Tamże, s. 208-209.
7
М.М. Сперанский, Проекты и записки, Moskwa - Leningrad 1961, s. 143-222.
8
Сборник РИО, t. 90, Sankt Petersburg 1894, s. 201-202.
3
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Właśnie na usunięciu tych braków skoncentrowane było nowe przekształcenie ministerstw– końcowy etap ministerialnej reformy w latach 1810-1811. Środkom dotyczącym
mechanizmów odpowiedzialności ministrów zostało poświęcone «Общее учреждение
министерств» z 25 czerwca 1811 r.
Pierwszą częścią tego aktu prawnego - «Образованием министерств», ustanowiono jednolity porządek prowadzenia spraw, z określeniem zasad biegu spraw w każdej komórce strukturalnej ministerstwa, narzędzia rejestracji dokumentów, terminy załatwienia,
sprawdzenia, wysyłki i kontroli wykonania dokumentów9.
Wprowadzono jednolity porządek sprawozdawczości. Ministrowie przedstawiali
trzy rodzaje corocznych sprawozdań:
1. «Отчет о суммах», przedstawiany ministerstwu finansów;
2. «Отчет в делах», przedstawiany Radzie Państwowej;
3. «Отчет о видах и предложениях к усовершенствованию каждой части», podawany
imperatorowi10.
Druga część «Общего учреждения министерств», nosząca tytuł «Общий наказ
министерствам», ustalała stopień i granice władzy ministrów.
Существо власти, вверяемой министрам, принадлежит единственно к порядку исполнительному; никакой новый закон, никакое новое учреждение или отмена прежнего, не могут быть установлены властию министра11.

Szczególnie podkreślano, że prawodawcze (w rzeczywistości zaś jedynie doradcze) pełnomocnictwa, stanowiące przedmiot władzy Rady Państwowej i prerogatywy sądowe należące do kompetencji Senatu i sądów, zostają wyłączone z zadań ministrów12.
Minister był najwyższym urzędnikiem ministerstwa, sprawującym nadzór nad
wszystkimi podległymi mu funkcjonariuszami i urzędami, należało do niego mianowanie
i zwalnianie urzędników, zdejmowanie ze stanowiska i oddawanie pod sąd, w przypadku
popełnienia przez nich przestępstw, rozwiązywanie problemów w ramach powierzonej
im administracji, podejmowanie środków podtrzymujących działanie praw i urządzeń. W
przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych minister otrzymywał prawo działania
według własnej woli, z obowiązkiem jedynie informowania imperatora o podjętych środkach. «Само нарушение закона министром не вменялось ему в вину, если на это он
был уполномочен верховной властью»13.
Ministrowie posiadali prawo inicjatywy prawodawczej. Realizowali je za pośrednictwem Rady Państwowej, w postaci podawania przedstawień14. Co być może ważniejsze
ministrowie posiadali prawo bezpośredniego zwracania się do imperatora w kwestiach
wykonawczych15. Ponadto ministrowie w swoich działaniach w stosunku do podległego
urzędu mogli wydawać polecenia (priedpisanija) służące do realizacji swojej władzy16. Te
polecenia bardzo szybko przekształcą się w sposób interpretacji praw, w sławne cyrkularze.
ПСЗ-1, t. 31, Sankt Petersburg 1830, № 24686, s. 690-700.
Tamże, s. 701-707.
11
Tamże, s. 702.
12
Tamże, s. 702-706.
13
Российское законодательство, t. 6, Moskwa 1998, s. 151.
14
ПСЗ-1, t. 31, Sankt Petersburg 1830, № 24686, s. 706.
15
Tamże, s. 706.
16
Tamże, s. 707.
9

10
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Strona tytułowa Ogólnego urządzenia ministerstw z 1811 r.

Общее учреждение министерств, Санкт Петербург 1811.
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Dział V «Общего наказа министерствам» został poświęcony odpowiedzialności ministrów. Ta odpowiedzialność składała się z: konkretnych przedmiotów za które
dany minister odpowiadał, porządku odpowiedzialności i następstw odpowiedzialności. Przedmioty odpowiedzialności dotyczyły przekroczenia przez ministrów granic swojej władzy lub odwrotnie bezczynności w powierzonych im kwestiach, które
doprowadziło do strat państwa lub nadużyć. Porządek odpowiedzialności polegał na:
skargach do imperatora, poleceniach władz lokalnych, konsekwencjach wyroków sądowych, przedstawieniach osób dokonujących rewizji guberni lub przeglądu wojsk, sprawozdaniach ministrów. Konsekwencje odpowiedzialności to pozbawienie stanowiska
ministra w wypadku nieumyślnego przewinienia i oddanie pod sąd, gdy takiej umyślności dowiedziono. W ten oto sposób koniecznym warunkiem odpowiedzialności była
«najwyższa» wola imperatora i rzeczywistą odpowiedzialność ministrowie ponosili tylko przed nim17.
Załącznikiem do «Общего учреждения министерств» zatytułowanym «Формы письмоводства», wprowadzono jednolite formy kancelaryjne dokumentów w
sprawach prowadzonych w ministerstwach i wszystkich innych centralnych urzędach
administracji państwowej18.
Praktyczna realizacja «Общего учреждения министерств» z 25 czerwca 1811
r. podobnie jak poprzednio wykazała nieefektywność środków wprowadzonych celem
organizacji procesu pociągania do odpowiedzialności ministrów. Faktycznie ministrowie w dalszym ciągu pozostawali poza kontrolą w swoich działaniach i odpowiadali
jedynie przed imperatorem.
Taka sytuacja tylko częściowo uległa zmianie wraz z reorganizacją Komitetu i
Rady Ministrów w 1905 r. i pojawieniem się nowej Rady Ministrów jako wyższego organy władzy państwowej i administracji, a także w związku z powołaniem Dumy Państwowej i z przekształceniem Rady Państwowej. Jednak te przemiany nie spowodowały
zmiany sytuacji i nie skutkowały zorganizowaniem rzeczywistej kontroli prawnej nad
działalnością ministrów.
Omawiany problem – problem prawnej odpowiedzialności wyższych urzędników państwowych (kierowników ministerstw i resortów) - nie przestaje być aktualnym
także na obecnym etapie rozwoju państwowości rosyjskiej.

BIBLIOGRAFIA

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е, t. 27, Sankt Petersburg 1830: № 20406, №
24686.
Российский государственный исторический архив, zesp. 1370, inw. 1, sygn. 1-16.
Российское законодательство, t. 6, Moskwa 1998.
Сборник императорского Русского исторического общества, t. 90, Sankt Petersburg 1894, s. 199-211.
М.М. Сперанский, Проекты и записки, Moskwa - Leningrad 1961.

17
18

Tamże, s. 711-718.
Tamże, s. 719.

140

Michaił Prichodźko

Аннотация
Михаил Приходько
Правовая ответственность высших должностных лиц в Российской империи в
XIX - начале XX вв.
Практическая реализация министерской реформы со всей очевидностью показала, что слабым звеном министерской реформы была ответственность министров
перед Сенатом. Положения Манифеста 8 сентября 1802 г. о министерской ответственности плохо реализовались на практике. Сенат не имел реальных рычагов
контроля над министрами. Также изданное девят позже Общее учреждение министерств не обеспечило успешных мер законного контроля над деятельностью
министров и начальников ведомств Данная проблема продолжает оставаться актуальной и на современном этапе строения российской государственности.

Summary
Mikhail Prikhod’ko
The legal responsibility of high-ranking officials in the Russian Empire in 19th and
the beginning of 20th century.
The legislative measures taken in this period could not guarantee the effectiveness of
control over the Imperial ministers’ actions. The problem of legal responsibility of highranking officials (department managers and minsters) is crucial also in the recent stage
if development of the statehood of Russia.
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Niniejszy szkic przedstawia historię rodziny Mańkowskich, w której posiadaniu
znajdował się między innymi niewielki majątek ziemski Tokary w powiecie brzeskim
w guberni grodzieńskiej. Część wsi Tokary leżącej 7 kilometrów od Wysokiego Litewskiego leży w granicach Polski. Bliźniacza część wsi znajduje się za granicznym drutem
kolczastym, oddzielającym Polskę od Białorusi. Tokary i ich dzisiejsza topografia z granicznym pasem zaoranej ziemi mogą być symbolem pogranicza polsko-białoruskiego
wokół którego toczyło się życie rodziny Mańkowskich przez wiele pokoleń.
Rodzina Jastrzębiec-Mańkowskich jest przykładem rodziny wywodzącej się z
Podlasia, która osiedliła się na Kresach Wschodnich i do ostatnich dni Imperium Rosyjskiego zachowała status rodziny szlacheckiej. Seweryn Uruski pisze: Jakób dworzanin
królewski 1594 r., dziedzic dóbr Mikicin, miał synów Floriana, Jana, Jakuba, Jerzego i
Macieja. Jan i Jakób byli dziedzicami Mikicina 1635 r. 1 Mikicin w powiecie brańskim
pozostawał w rękach rodziny Mańkowskich do połowy XVIII wieku, kiedy to „Michał
y Jakub synowie Konstantego wnukowie Woyciecha a prawnukowie Mateusza Jerzewicza prawem sukcesyii na nich spadły maiątek Mikicin z poddanymi wyprzedali
Kuczyńskim”.2

S. Uruski, Rodzina herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 198.
Dokumenty wywodowe rodziny Mańkowskich - Rossijskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Arhiv (dalej
jako: RGIA), Sankt Petersburg, zesp. 1343, inw. 25, sygn. 1454, 1450 i 1451.
1
2
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Jednym z prawnuków protoplasty rodziny Jakóba był rotmistrz W.X. Lit. Antoni
Mańkowski syn Macieja. W jego rękach do 1786 r. znajdował się odziedziczony po ojcu
majątek Wirpuny na Żmudzi, w powiecie brasławskim.
Syn rotmistrza Felix Mańkowski w 1814 roku nabył część ziemi dworskiej w Tokarach. Na marginesie należy wspomnieć, że córką Feliksa Mańkowskiego i Bogumiły z
Wołowickich była Karolina z Mańkowskich Wróblewska – żona Antoniego Atanazego
h. Ślepowron, matka uważanego za najwybitniejszego polskiego fizyka XIX wieku Zygmunta Florentego Wróblewskiego (1845-1888).
Stryjeczny brat rotmistrza Wojciech – syn Mateusza jest w tym okresie właścicielem sąsiadujących z Tokarami i pozostających w granicach współczesnej Polski majątków we wsiach Litwinowicze i Tołwin.
Drugi syn rotmistrza Adam Nestor Mańkowski (ur. 1791) stał się w marcu 1830
roku właścicielem Dorohowicy w powiecie słuckim w guberni mińskiej i w latach 30
XIX wieku pełnił urząd sędziego granicznego powiatu słuckiego.
Urodzona i zmarła w Dorohowicy córka Adama Nestora Mańkowskiego Zofia
Maria Mańkowska (1847-1911)3 była poetką i tłumaczką poezji. Była znana w literaturze
polskiej pod pseudonimem Adam M-ski, będącym skrótem nazwiska jej ojca urodziła
się w Dorohowicy. Według historyków literatury wpływ na Mańkowską jako poetkę
miały patriotyczne nastroje szlacheckiego dworu w okresie powstania listopadowego
i styczniowego.
Tradycja rodzinna mówi o udziale stryjecznego brata Zofii Mańkowskiej - Aleksandra Jakóba w Powstaniu Listopadowym, za co miał zostać zesłany na Sybir. Nie
jest to jednak spójne z drugą częścią przekazu rodzinnego o jego pracy w charakterze
buchaltera i inwestowaniu w nieruchomości w Tyflisie, a sam motyw zsyłki na Syberię
występuje zamiennie z zesłaniem do Ufy w europejskiej części Rosji (skąd zresztą wrócił, gdyż w 1841 roku był wzmiankowany jako archiwista bialsko-drohiczyńskiego sądu
powiatowego).
Należy jednocześnie zaznaczyć, że bratanek zesłańca – szlachcic Feliks Hilary
syn Ferdynanda Mańkowski, urodzony w 1844 r., był rotmistrzem 3. eskadry 8. husarskiego łubieńskowo pułku. Feliks Hilary Mańkowski był rzymskim katolikiem, kawalerem orderu Św. Anny 3 stopnia, św. Stanisława 3 stopnia i brązowego medalu pamiątkowego z wojny 1877-1878. Umarł 27 lutego 1881 r. w Kiszyniowie, zostawiając żonę
Eugenię prawosławną, (córkę prowizora Henryka Heinca) oraz syna Mikołaja ur. 1877
i córkę Wierę ur. 1873. 4
Zofia Mańkowska wyszła bardzo młodo za mąż za Polaka Wacława Trzeszczkowskiego, oficera w służbie rosyjskiej.
Główną wartość w dorobku pisarskim Zofii z Mańkowskich Trzeszczkowskiej
mają jej przekłady. Ukazało się siedem tomów przekładów Adama M-skiego: Ostatnia
3
Podstawowe dane biograficzne Zofii Trzeszkowskiej podano za W. Chojnicką-Sławińską [w:] Obraz
Literatury Polskiej, Literatura okresu Młodej Polski, IBL PAN, seria 5, t. 1, Warszawa 1968, na podst. Księgi wierszy
polskich XIX wieku, J. Tuwim, J. W. Gomulicki (red.), t. 3, s. 91-96, Warszawa 1954.; B. Olech, Samotność i Kresy,
Wokół biografii i twórczości Adama M-skiego (Zofii z Mańkowskich Trzeszczkowskiej) [w:] W kręgu literatury i sztuki,
red. E. Feliksiak i E. Sidoruk, Białystok 2000, s. 133-152.; J. Święch, Zofia Trzeszczkowska (Adam M-ski), „Annales
UMCS”, vol. 19, sec. F, Lublin 1967, s. 118-146.; J. Święch, Twórczość poetycka Zofii Trzeszczkowskiej (Adama Mskiego), pr. dok., mps. w IBL Warszawa, sygn. 834.
4
Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno-Istoriczeskij Archiw (dalej jako: RGWIA) zesp. 400, inw. 12, sygn.
9733, k. 3.
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pieśń Childe Harolda i Jocelyn Lamartine’a; pięknym, melodyjnym wierszem przetłumaczony poemat prowansalskiego poety Mistrala Mireio; Luzjady Camoesa, opiewające
przeszłą wielkość portugalskich żeglarzy-zdobywców; tłumaczone wespół z Antonim
Langem Kwiaty grzechu Baudelaire’a; Melodie hebrajskie Byrona oraz poemat czeskiego
poety Josefa Svatopluka Machara Magdalena.5 Poetka należy do równie zasłużonych i
nie mniej wszechstronnych tłumaczy, co Lange i Miriam, z tym, że chronologicznie jest
pierwsza. Zwłaszcza, po dzień dzisiejszy nieprzedawnioną wartość zachowały jej przekłady z Baudelaire’a, całkowicie wytrzymujące nowoczesną skalę wymagań translatorskich.6 Zdaniem Juliana Tuwima własne wiersza Adama M-skiego są na ogół wtórne,
nadmiernie zależne od rodzimych wzorców poetyckich w rodzaju Syrokomli i Asnyka.
Oryginalny natomiast charakter mają utwory, w których występują kresowo-białoruskie motywy folklorystyczne. Ujawniają się one m.in. w sferze języka i realiów, niejednokrotnie opatrywanych przez autorkę “etnograficznymi” przypisami.
Najciekawsze w dorobku artystycznym Trzeszczkowskiej są “Pieśni dorohowickie” – cykl o charakterze epickim. Impulsem do napisania wierszy było stulecie urodzin Adama Mickiewicza.
Według historyków literatury w Pieśniach zamierzała Trzeszczkowska odtworzyć polityczny i stanowy modus życia szlachty polskiej na terenach historycznej Litwy
po 1863 r. Działała więc z pobudek zbliżonych do tych, które kilkanaście lat wcześniej
określiły genezę “Nad Niemnem”. O ile jednak w roku 1887, pisząc z entuzjazmem o
dziele Orzeszkowej, podzielała jej wiarę w możliwość regeneracji ziemiaństwa polskiego na Litwie i w młodzież, o tyle w latach 1897-1908, tj. w okresie pisania “Pieśni”, wiarę
tę zastąpił, nie znający dróg wyjścia pesymizm, w ocenie katastrofy “białych dworów
litewskich”, która była dla niej jednoznaczna z katastrofą polskości.7
W liście do Miriama Przesmyskiego Trzeszczkowska opisuje tragiczną sytuację
“niedobitków całego zastępu synów szlacheckich, którzy zmarnowali się, gdyż dawne
drogi zamknęły się, a nowych wyrobić nie zdołali. (...) Nie zniżywszy się do żadnego
podłego czynu względem obcych ludzie ci gubili własne rodziny i w zaniedbywaniu
obowiązków dochodzili do nikczemności. Grzeszni oni zapewne – lecz mi się zdaje, że
zginęli, bo zginąć musieli, bo niełatwo rumakowi stepu zacząć chodzić w pługu”.8
Zofia z Mańkowskich Trzeszczkowska sprzedała Dorohowicę stryjecznemu bratankowi Adamowi Sewerynowi Mańkowskiemu około 1896 r. z prawem dożywocia we
dworze.
Wojna polsko - bolszewicka 1920 r. wytrzebiła Dorohowicę z inwentarza, najpierw koni, a później bydła i trzody. Traktat ryski z 1921 roku przesądził o losach tej posiadłości, która pozostała po stronie bolszewickiej w nieznacznej odległości od granicy.
Jeszcze przed zawarciem pokoju starano się część bydła przepędzić na zachód, ale nie
udało się – zwierzęta zostały odebrane przez wygłodzoną, cofającą się armię Michaiła Tuchaczewskiego. Brak zaprzęgu konnego uniemożliwił także wywiezienie choćby
części wyposażenia dworu. Uratowano jedynie fragmenty srebrnej zastawy stołowej i
osobiste precjoza.
5
Trzeszczkowska tłumaczyła też utwory Ackermannowej, A. Barbiera, Alfreda de Vigny, Leconte de
Lisle’a, R. Bertranda, A Theurieta i Maupassanta - por. Julian Tuwim, dz. cyt. s. 93.
6
Por. Wanda Chojnicka-Skawińska dz. cyt. s 366.
7
Jerzy Święch, maszynopis pracy doktorskiej, dz. cyt. s. 73.
8
Tamże, s. 19.
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W czasie rewolucji w majątku Dorohowica mieszkały z rodzicami dwie najmłodsze córki Adama i Karoliny Mańkowskich: Amelia (ur. w 1902 r.) i Wanda (ur. w 1904 r.)
W ich wspomnieniach zachował się zamożny dom, zwany dworem, piękna biblioteka,
duży ogród i sad, obszerne gospodarstwo rolne (około 1000 mórg), młyn oraz dużo
bydła i koni.
Po utracie tego pięknego i bogatego zakątka, życie rodziny przeniosło się do niewielkiej posiadłości Chodosy Dolne w powiecie brzeskim, będącego pierwotnie własnością rodziny Ropelewskich9. Po zaślubieniu ok. 1835 r. Aleksandra Jakuba Mańkowskiego, Józefina Ropelewska wniosła tę posiadłość do rodziny Mańkowskich.
W Chodosach osiadł Adam Seweryn Mańkowski. Wyjazd z Dorohowicy i tułaczka po kraju mocno nadwerężyły jego zdrowie. W Chodosach zamieszkał w czworakach,
gdzie spędził ostatnie dni swego życia. Zmarł w 1926 roku i został pochowany na cmentarzu w Kamieńcu Litewskim.
Jednego z synów Adama Mańkowskiego – Aleksandra Mańkowskiego wspomina Teresa z Jaczynowskich Roth będąc pełną uznania dla kompetencji „skromnego
brzeskiego lekarza”. Autorka jednocześnie wspomina o rodzinie Mańkowskich – „pod
Puszczą Białowieską była Wojnówka i Jodłówka rodziny Wołyncewiczów i inne drobne
folwarczki, jak i pod Kamieńcem Litewskim – Mańkowscy, Buchowieccy, Szmurłowie,
Podgórscy, Belczyńscy, ale były to już domy poważnie zubożałe, podupadłe, niestety
nie tylko majątkowo, ale i kulturalnie, a że przy tym z tradycjami i ambicją, jakby krępowały się demonstrować swój upadek przed zamożniejszymi sąsiadami, zamykały się
w sobie równym kółku.”10
Jak wspomina wnuk Adama Ryszard Mańkowski w Chodosach „podstawowym
zajęciem mężczyzn było uprawianie odziedziczonej ziemi. Sami nie stronili od pracy
fizycznej, jednak podstawowe zadania wykonywała najemna służba i okoliczni mieszkańcy pracujący dniówkowo. Nadwyżki produkcyjne były skupowane przez Żydów
z Kamieńca Litewskiego, bądź bezpośrednio dostarczane do najbliższej miejscowości
mającej komunikacją kolejową - Hajnówki. Brak elektryczności, łączności telefonicznej, dobrych szlaków komunikacyjnych, większych i bliższych ośrodków handlowych,
szkolnictwa ponadpodstawowego były uciążliwe. Jedyną łącznością ze światem było
tzw. radio kryształkowe ze słuchawkami. Mimo tych niedogodności ziemi poleskiej,
kwitło bujne życie towarzyskie wśród ziemian w licznie rozsianych posiadłościach, zamożniejszych i tych skromnych. Do tradycji należały wzajemne wizyty i bale towarzyskie z różnych okazji. Hucznie były organizowane polowania na drobną zwierzynę i
ptactwo. Uroczystości dożynkowe były imprezami zamkniętymi, prawie rodzinnymi,
właścicieli i lokalnej ludności, wyznania prawosławnego. Święcenie wielkanocnych pokarmów odbywało się w miejscu zamieszkania, przez proszonego księdza z parafii w
Kamieńcu Litewskim.
W zakresie zaopatrzenia pozaprzemysłowego majątki były samowystarczalne,
a w okresie przednówka były bazą zaopatrzenia w zboże i kartofle dla najuboższych
wieśniaków, którzy za otrzymane produkty pracowali w okresie prac polowych, bądź
spłacali obfitym runem puszczańskim. Zimą, w lasach będących przedsionkiem Pusz9
Nikolai Vasilevich Berg (Zapiski o powstaniu polskiem, 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce
demonstracyi od 1856 r.) wymienia Józefa Ropelewskiego z Chodosy (s. 473).
10
T. z Jaczynowskich Roth, Czasy, miejsca, ludzie, Kraków 2009, s. 453 i 454.
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czy Białowieskiej, organizowano kuligi i polowania na lisy, a nawet wilki. Polowania na
kaczki i szaraka były prawie codziennością.
Chodosy Dolne nie istnieją właściwie od połowy XX wieku. Całą posiadłość
zrównano z ziemią, łącznie z lasem, starym drzewostanem parkowym i studniami. W
tym miejscu w 1945 r. zbudowano nową wieś kolektywnej gospodarki. Chodosy Dolne,
z całą swą urodą kresowych dworków i gwarem licznych mieszkańców, pozostały wyłącznie w pamięci i wyobraźni kilku żyjących jeszcze starszych osób, oraz na rozproszonych, pożółkłych i coraz bardziej anonimowych fotografiach.11
Właścicielami części podzielonego majątku byli bracia Józef (1884-1956) i Stanisław (1887-1941) Mańkowscy, którzy otrzymali od ojca największe działy. Pozostałe
dzieci Adama Seweryna i Olgi Karoliny otrzymały skromne części, które dzierżawił
Stanisław spłacając rodzeństwo.
Stanisław Mańkowski ożenił się w 1927 roku z Bronisławą z Lorenców, urodzoną
w 1906 r. w Miejscu Piastowym w województwie lwowskim, absolwentką seminarium
nauczycielskiego w Krośnie, pracującą w publicznych szkołach powszechnych na Polesiu. Stanisławowie Mańkowscy mieli synów Ryszarda (1928-2008), bliźniaków: Zygmunta (1929-1990) i Henryka (1929-1948) oraz Edwarda (1932-1997).
Ryszard Mańkowski wspomina, że ojciec jadał potrawy dość proste. Gros pożywienia opierało się na spożywaniu produktów nabiałowych w różnych postaciach, mięsa prawie wyłącznie drobiowego, oprócz wędlin własnej produkcji. Lubił ojciec chłodnik litewski, ciężkostrawne kołduny, wiśniową zupę, świeże ogórki z miodem, cąberki
zajęcze w sosie, pieczone, faszerowane dzikie kaczki czy gęsi, bitki z suma i podobne
potrawy z kartoflami i mizerię ogórkową w śmietanie na kwaśno, bądź z buraczkami
przy cąberkach.
Były kłopoty z uśmierceniem kury, gdy służąca miała wolne, wówczas sięgał
Ojcie po dubeltówkę, trzeba było tylko odgonić kurę od stada. Kur nikt nie liczył, było
stado i kilkanaście gęsi, których puch wypełniał poduszki i pierzyny. Ciocia Marysia
zwana potocznie Manią hodowała kury i indyki, a stryjenka Helena kury, indyki i kaczki. Bywało, że stado kur powiększało się samodzielnie, gdy kwoki cichcem, gdzieś na
uboczu, w krzakach, wysiedziały młode pokolenie, które „objawiało” się opuszczając
gniazdo. Wtedy trzeba było kurczętami zająć się i dokarmiać gotowanymi żółtkami. Codziennie w kurniku było do podebrania kilkadziesiąt jaj, które z nadwyżką sera, masła,
śmietany, okresowo cieląt i prosiąt - zabierał obwoźny handlarz, Żyd Krawiecki, bałaguła z Kamieńca Litewskiego, przyjeżdżając do Chodos kilka razy w miesiącu. Sprzedawaliśmy nie tylko my. Mieliśmy tzw. centryfugę do odciągania z mleka śmietany.
Mleko chude szło do karmy prosiąt, cieląt, drobiu. Masło w bijance wyrabiała służąca.
Część masła była solona, kładziona w faski i przetrzymywana w piwnicy na własny
użytek, zwłaszcza gdy krowy przestawały być dojne przed wycieleniem. Smalec nie był
całkowicie w użyciu, słonina nieznacznie. Masło służyło do wszystkich potraw i wyrobu ciast. Chleb piekliśmy dwa razy w miesiącu i nie czerstwiał.
W obejściu gospodarczym stały: stodoła, świronek, stajnia z oborą, chlewnia z
ogrodzonym majdanem dla wybiegu trzody i parownikiem kartofli, kurnik, a ze sprzę11
Mańkowskich z Chodos wspomina Irena z Hołyńskich Lissowska - „Nasze życie od 1919 po 1939 r.”,
„Wspomnienia” i „Pensja nasza”. Życie kresowej rodziny ziemiańskiej w okolicach Kamieńca Litewskiego w latach
międzywojennych i podczas II wojny; msp., s. 25 ZNiO Wrocław, sygn. akc. 126/04/2.
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tu: wozy parokonne, bryka, pługi jedno i dwuskibowe, żniwiarka, siewnik, grabarka
siana, sprężynówki, brony, wialnia zboża i młocarnia poruszana kieratem.
Przy nasileniu prac okresowych w polu, przy żniwach zbóż i pasz strączkowych,
sianokosach i wykopkach, roztrzęsaniu nawozu po polu przed zimową podorywką
rżysk, jesienno- zimowych młockach, sadzeniu kartofli, korzystał Ojciec z najemnej,
dniówkowopłatnej pomocy kobiet i mężczyzn z okolicznych wsi, najczęściej podpuszczańskich, o lichej ziemi piaszczystej, ale nigdy z zaścianka Mickiewicze - ci się nie zgłaszali. Każdy rodzaj pracy dniówkowej był opłacany jednakowo dla każdego: 2 złote
dziennie, czyli równowartość 2 kg cukru w owym czasie, plus wyżywienie południowe
i dowolna ilość napoju, najczęściej zsiadłego mleka. Bywało, matki przychodziły z niemowlętami, a te drzemały w cieniu łaszek. Ludzi zgłaszało się więcej niż było zapotrzebowanie, ale Ojciec nigdy nie odsyłał do domu, każdemu znajdując zajęcie. Jedni
brali zapłatę po zejściu ze stanowiska, inni woleli otrzymać część zapłaty w naturze w
późniejszym terminie, na przednówku, tj. po zimie, gdy w komorze wieśniaka świeci
pustka. Był zapisany w kajecie, podliczony i wiosną wybierał równowartość w zbożu
lub kartoflach, a tych zawsze był nadmiar w kopcach. Wieśniacy poleszuccy to bardzo
sentymentalni ludzie, więc tak kosiarze jak i kobiety, z sierpem na ramieniu, zawsze
wracali z pól ze śpiewem dumek.
Często kobiety za kosz prawdziwków, borówek czy brusznic chciały tyleż samo
kartofli, na co Ojciec nigdy się nie godził i mawiał: „Kobieto, ileż was cały dzień zbiera to leśne runo, a ty chcesz kosz kartofli, czy trochę zboża? - sumienia bym nie miał,
przyślij chłopa swego z workiem na kartofle na jakiej podwodzie, a i zboża też dam ile
się należy”. Stąd miał Ojciec mir w całej okolicy człowieka sprawiedliwego i hojnego, i
do niego się garnęli na roboty dniówkowe, czego nie mogę powiedzieć o stryju Józefie.
Zwlekał i zalegał z opłatami. Traktował wieśniaków w stylu późnopańszczyźnianym.
Na ziemiach w naszej okolicy rodziły się piękne, wysokie zboża, ale była ona
kamienista, szybko tępiła narzędzia i trzeba było je zbierać z pól. W ten sposób dość
często sypano na polu gromady kamieni zwane kruszniami. Krusznia stała w lesie brzozowym na Kalitkach, na Podgaju, na Matowszczyźnie koło krzyża stojącego ku pamięci
jakiegoś, dawnego i tragicznego zdarzenia.
Ponoć pokazywała się tam przed świtem tajemna postać zastrzelonego. Krusznia
taka była usypana pod olbrzymią lipą u szczytu stodoły.
Podczas wakacji Mama, w olbrzymim mosiężnym rondlu, smażyła konfitury z
wiśni, mniej z malin i truskawek, ale całe mnóstwo powideł z bladoczerwonych, goryczkawych brusznic, z dodatkiem jabłek i gruszek, których ostrawy smak był wyśmienitą przystawką do wielu potraw, zwłaszcza mięs drobiowych i dziczyzny. Lubiliśmy
także pędzać z kromką chleba z masłem przykrytym brusznicami. Smakowite były też
do połasowania bez niczego. Słodycze i łomy dwukolorowej chałwy przywoził Tatuś z
Kamieńca, ale trzymał je w biurku pod kluczem i racjonował, inaczej zbankrutowałby.
Mama zarabiała miesięcznie 320 zł., jako nauczycielka szkoły jednoklasowej. Gospodarka wymagała dofinansowania, bo Ojciec odkupował dziesięciny od sióstr, których ziemię uprawiał jako dzierżawca. Sprzedaż dwuletniej jałówki przed zacieleniem dawała
tylko 50 zł., więc Mamy uposażenie było dużym filarem w budżecie.
Proboszczem w sąsiadujących z Chodowami Ogrodnikach i jedynym duchownym był przezacny ks. Piotr Samojłowicz, wdowiec, z którym serdecznie zaprzyjaźniliśmy się. Byliśmy dla siebie wzajemnie jedyną odskocznią towarzyską w tym jedno-
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rodnym morzu białoruszczyzny. Ksiądz Piotr był już dość wiekowym, miał córkę Irenę
i syna Wsiewołoda. Bywał u nas, kiedy tylko mógł, igrał z nami do tego stopnia, że
prosił byśmy siadali na plecach i woził nas jak koń. Z Ojcem moim przegawędzili wiele
sobotnich wieczorów, sącząc domowej roboty młodociane wino. To było jego jedyną
umiarkowaną słabostką. Sam powoził podwodę zaprzężoną w białego konia o imieniu
Kuzia. Kiedy sobie podchmielił, podczas podróży do Kamieńca Litewskiego, w drodze powrotnej nie potrzebował kierować koniem. Kuzia ukierunkowany, samodzielnie
rozpoznawał drogę i człapiąc kilkanaście kilometrów podwoził drzemiącego księdza
przed drzwi plebanii w Ogrodnikach, a pies Tuzik głośnym szczekaniem przywracał
pasażera do świadomości, że już koniec trasy. Gospodyni, p. Ola, księdza kuzynka „wypakowywała całą zawartość” podwody, układając ks. Piotra do spoczynku. Bardzo lubiliśmy ks. Piotra za jego bezpretensjonalność.
W ostatnich dniach września 1939 roku majątek Chodosy Dolne był zatłoczony
Białorusinami pod przywództwem samozwańczych czerwonych „milicjonierów”, rzezimieszków znanych z okresu poprzedniej wojny. Obecni są trzej Rosjanie - komisarze
w długich, czarnych, pseudoskórzanych płaszczach i takich czapkach o prostych, lekko
zadartych daszkach, przepasani przez oba ramiona mapnikiem na nadmiernie długich
rzemieniach, z naganem w kaburze ze zwisającym smyczem. Widok tak odległy w czasie, lecz nie do zapomnienia. Na okólnych płotach wsparte talerzowe rkmy „diechtiarewa” z krasnoarmiejcami w szarych strzępiących się szynelach. Każda czapa z krwawą
pięcioramienną.
Całej rodzinie polecono opuścić mieszkanie do czworaku, fornalom zająć „pańskie” pokoje. Po uczcie rozpoczęto grabienie wszystkiego. Chłopi uzyskali także zgodę
komisarzy na wycięcie kilkunastu hektarów lasu brzozowego. Stanisław z bratem Józefem, jako właściciele podzielonych części posiadłości, zostali aresztowani i odesłani
pod konwojem NKWD do Kamieńca Litewskiego. Dzięki staraniom matki o zwolnienie
męża z aresztu, do czego służyła lista z podpisami przyjaźnie usposobionych chłopów
białoruskich, potwierdzających dobre nastawienie oraz pomoc aresztowanego „pamieszczyka” Stanisława tutejszym ubogim wieśniakom, szczególnie w okresie przednówka, i jego „małą szkodliwość” - ojciec został po dwóch tygodniach zwolniony, zaś
stryj Józef pozostał w areszcie.
W końcu grudnia 1939 r., przy bardzo silnych mrozach i dużych śniegach, polecono ojcu opuścić niezwłocznie czworak, bez wskazania dokąd może się udać. Tych kilka miesięcy nowej władzy wystarczyło, że nikt ze znajomych białoruskich wieśniaków
nie chciał służyć saniami, z obawy przed osobistymi represjami za pomoc „wrogom
ludu”. Wśród „tutejszych” - jak siebie nazywali wieśniacy, bardzo szybko następowała
„edukacja” polityczna. Tuż po wejściu Sowietów pocieszali mamę słowami w swoim
dialekcie: „Ne płaczte paniulu, idut swoi, bude swoja szkoła, bude swój jazyk - jaksia to
bude, budete uczyty”. Ale dwa miesiące później ten sam wieśniak z Holończyc, zerkając
na boki mówi ściszonym głosem: „Paniulu, howoryw ja szczo bude swoja szkoła, swój
jazyk, ale pobaczyw szczo my teper sowsim bez jazyka”. Mówił to Maksym Paszkowicz,
którego wkrótce uznano za „kułaka” i zesłano z całą rodziną do Kazachstanu. Jednego
z wieśniaków udało się nakłonić, w zamian za jakiś drobiazg, by nocą zabrał nas z terenu najbliższej łąki i dowiózł do Kamieńca Litewskiego. Tu sytuacja zatrzymania się u
kogokolwiek była podobna - wszyscy byli pod presją strachu o bezpieczeństwo własnej
rodziny. Przyjął nas na kilka dni Żyd p. Motio, u którego w zajeździe zatrzymywaliśmy
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się każdej niedzieli, gdy przyjeżdżaliśmy do kościoła parafialnego. Tu konie wypoczywały, tu odbieraliśmy potrzebne zakupy. W tej sytuacji ojciec postanowił jechać dalej, aż
do Brześcia, gdzie mieszkali krewni. Znajomy Żyd, p. Krawiecki z którym ojciec do 1939
r. prowadził handel całą nadwyżką produkcyjną, znany „bałaguła” trudniący się w dalszym ciągu konnym transportem towarów między Kamieńcem, Hajnówką, Kobryniem
i Brześciem, chętnie przystał na odwiezienie nas do Brześcia Litewskiego.
Ojciec miał obiekcje, bo nie miał czym zapłacić, wówczas p. Krawiecki powiedział: “Aj, p. Mańkowski, znamy się nie od dziś, po co zaraz mówić o zapłacie? jak
wszystko minie, wiem że pan wywiąże się pszenicą z należności i nie będę na tym stratny”. Umowa została zawarta, lecz żadna ze stron nie przypuszczała, że nigdy już nie
będzie mogła być spełniona do końca. O tym pamiętam do dziś.
Zsiniali, pod zadaszeniem z brezentu, przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów,
by w Brześciu nie doznać choćby pozornego odprężenia. W mieszkaniu stryja Aleksandra zastaliśmy wiele ludzi - żon oficerów z rodzinami, które uciekały z centralnej Polski
na wschód przed Niemcami, aż dotarły do Bugu i tu zaległy nie wiedząc co począć
dalej. W mieszkaniu kuzynów - Zdzisława Ulasińskiego i Stanisławy z Buchowieckich
również pełno uciekinierów, ale już nie mieliśmy się gdzie podziać, więc naszą kwaterą
stał się korytarz. Ojciec niezwłocznie udał się do milicji uzyskać zameldowanie, by szukać jakiejś pracy. Na posterunku enkawudzista przeczytał „udostowierenije pamieszczyka” i powiedział: „wam tu przebywać nie wolno, macie na to trzy dni, a my przyjdziemy sprawdzić”. Ojciec pyta dokąd ma się udać, bo nigdzie nie może się zatrzymać,
wszędzie zabrania się zameldowania? Funkcjonariusz z satysfakcją odpowiada: „jesli
nie imiejetie kuda, tak ja wam sawietuju - priamo z mosta w wodu”. W tej „dolinie bez
wyjścia” ojciec następnego dnia odnajduje na rynku tego samego „bałagułę” - p. Krawieckiego, przedstawia sytuację i Żyd zabiera nas ponownie do Kamieńca Litewskiego.
Zrozpaczeni rodzice udają się do miejscowego proboszcza, ks. Ignacego Wierobieja – z prośbą o poradę, co robić, czy istotnie pozostaje tylko skorzystać z rady enkawudzisty? Ks. Ignacy, który wielokrotnie bywał w Chodosach Dolnych udzielił rodzicom ostrej reprymendy, ale wczuwając się w beznadziejność sytuacji powiedział:
„jestem księdzem, więc także wrogiem tego systemu, moja zakrystianka także. Ona ma
własny dwuizbowy domek, więc w jednej izbie będziecie mieszkać, a z kuchni korzystać zgodnie na raty.”
Kościelną była starsza już, samotna kobieta p. Franciszka Janczarek - Czeszka,
która od lat mieszkała w Polsce wraz z bratem o imieniu Franciszek - weterynarzem
z zawodu. Pan Janczarek z własną rodziną mieszkał w sąsiednim domu. Przed 1939
r. służył nam swą wiedzą przy hodowli inwentarza żywego, więc znał nas doskonale.
Żona Józefa Mańkowskiego - Helena wraz z dziećmi odbywała tę samą drogę udręk co i
my. Ich najstarszy syn Kazimierz (1919-1939) leśniczy w Zanowinach, nadleśnictwo Białowieża, zginął z rąk chłopów we wrześniu 1939 r. Oni zamieszkali u pana Janczarka.
Nauczeni doświadczeniem nigdzie nie zgłaszali swego pobytu, “zaginęli” dla władzy,
ale też i nie pracowali, co dawało się we znaki miernym odżywianiem, a w późniejszych
latach stanem zdrowia.
To “przyczajenie” się nie trwało długo. Ojciec nie chciał opuścić żony z czwórką małych chłopców, by przez „zieloną granicę” przeprawić się za Bug na stronę niemiecką, Mawiał: „ucieczka może zakończyć się również tragicznie, a tu dzieciom zawsze zdobędę jakiś pokarm, a może Sowieci dadzą mi wreszcie spokój, przecież mnie
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wypuścili.” W drugiej połowie maja 1940 r., po powrocie z majowego nabożeństwa,
skromnym posiłku, poszliśmy spać. Przed północą zbudziło nas łomotanie do drzwi
wejściowych. Gospodyni, p. Franciszka wyszła do sieni i pyta, kto stuka? Kiedy odpowiedź zabrzmiała po rosyjsku, wiedzieliśmy, że chodzi o nas, a stukanie w nasze drzwi
to potwierdziło. Ojciec w bieliźnie rzucił się ku oknu, ale zobaczył sylwetkę żołnierza,
podobnie przed drugim oknem. Wówczas drzwi otworzył, weszło dwóch żołnierzy i
oficer. Po drobiazgowej rewizji, oficer polecił ojcu ubrać się, celem udania się na posterunek NKWD “dla podpisania przez Stanisława Adamowicza” protokołu. Ojciec nie
wierzył, że chodzi tylko o chwilowe udanie się na posterunek, więc zaczął ubierać się,
ale w bieliznę i ubranie stosowne na jesienne chłody, aż oficer żartował sobie z tego,
ale widząc ojca opanowanie i determinację w doborze ciepłego okrycia, spoważniał i
zrozumiał, że ojciec wie co robi i dlaczego, bo powiedział: “da bieri, wsio prigaditsja”.
Oficer, naczelnik NKWD o nazwisku Dychlin, był spokojny i grzeczny do chwili wyjścia z pokoju, lecz gdy ojca otoczyło czterech konwojentów z nastawionymi karabinami
uzbrojonymi w długie bagnety, wówczas dowodzący w ostrych słowach przegonił nas
- i tak rodzinę rozerwano. Później okazało się, że na zawsze.
Posterunek NKWD mieścił się przy tej samej ulicy, w budynku byłej apteki. W
godzinach przedpołudniowych podjechał “gruzowik”, cały wypełniony aresztowanymi mężczyznami i konwojentami, siedzącymi przemiennie na poprzecznie zamocowanych deskach, na skrzyni ciężarówki. Ojca wyprowadzono i wówczas podbiegliśmy,
nie zważając na ostrzegawcze “uchadi atsiuda”. Wspiął się i stojąc w skrzyni pożegnał
nas kilku słowami, byśmy pilnowali mamy i kochali, wzajemnie się wspierając. Były to
jego ostatnie słyszane słowa.
Kilka dni później przyszedł czekista nowej generacji i kazał mamie „niemiedlenno” wyprowadzić się z Kamieńca Litewskiego. Nie było kłopotu z dobytkiem, bo po
prostu niewiele zostało z rzeczy osobistych, kłopotem byliśmy my sami. Mama rozpoczęła poszukiwanie ojca, początkowo bezskutecznie, wreszcie w Brześciu powiedziano,
że w więzieniu przebywa Mańkowski Józef. Kiedy mama wyjaśniła, że Józef to szwagier, powiedziano, że jest i Stanisław. Tym sposobem, przez przypadek, znany był los
obu braci. Powiedziano, że raz w miesiącu więzień może otrzymać paczkę żywnościową o wadze do 2 kg. w dni, gdy przyjmują paczki dla więźniów, których nazwisko
zaczyna się na literę „M”. Wypadało to każdego 13-go dnia miesiąca. Jeżeli nie uda
się dostarczyć paczki w godzinach przyjęć, a podających było bardzo wielu, wówczas
trzeba czekać do 13-go następnego miesiąca. Trzeba więc było ustawić się przed okienkiem bramy więziennej jeszcze nad ranem, by się docisnąć, a jeszcze przedtem pokonać
trasę 42 km. z Kamieńca do Brześcia, bez względu na porę roku. Połączeń komunikacyjnych nie było, więc pozostawał rower lub okazyjna podwoda. Jechała więc mama
dzień wcześniej razem z córką Józefa Mańkowskiego - Zofią. Więzień paczkę kwitował
na załączonej karteczce, którą strażnik odnosił. W lutym 1941 paczki przyjęto, ale brak
było znanych podpisów. Figurowało słowo „ubył”. Na pytania i płacz krzyknął: „stupaj, sledujuszczij”.
Na przełomie kwietnia i maja 1941 r. nadeszła od ojca karta pocztowa z wiadomością, że pracuje w tajdze przy budowie żelaznej kolei i prośbą o przysłanie okularów,
tytoniu (a wiedzieliśmy, że nie palił i mogliśmy się jedynie domyślać, że tytoń pełnił
w łagrze funkcję środka płatniczego), cebuli, słoniny i „jaśka” pod głowę, - wszystko
do 2 kg. na adres: Suchobiezwodnaja Żeleznaja Doroga, pocztowyj jaszczik 242, gor-
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kowskaja obłast [niżnonowogrodzki obwód]. Paczkę mama wysłała, lecz był to ostatni kontakt pośredni z ojcem, w związku z konfliktem dotychczasowych sojuszników.
Przybycie wojsk niemieckich na Zamosty, przedmieście Kamieńca Litewskiego, gdzie
ukryliśmy się u zaufanego gospodarza p. Wiktora Hryniewicza, dnia 22 czerwca 1941
r. w godzinach wczesnego przedpołudnia, wyzwoliło nas od ogromnej presji strachu
przed wywózką, gdyż od kilku tygodni, każdego dnia dowiadywaliśmy się, kogo nocą
aresztowano. Spaliśmy w ubraniach, by być gotowym, gdy „gruzowik” zatrzyma się
przed domem, a ciszę przerwie łomot w drzwi. Paraliż strachu był powszechny, odbierał sprawność myślenia i działania. Znikały najczęściej rodziny już wcześniej aresztowanych ojców.
Po rozbiciu kamienieckiej placówki NKWD odkryto tasiemcowe spisy osób przewidzianych do przesiedlenia do ZSRR. Tym razem zachodni agresor z 1939 r. nam, kandydatom do zasiedlenia Syberii, swoim wtargnięciem za Bug, bardzo pomógł. Niemcy
polecili wszystkim wysiedlonym powrócić do swoich domów. Majątek Chodosy Dolne,
po postawieniu niezbędnych budynków gospodarczych (bo chłopi i budynki rozebrali),
przekształcono we wzorowe niemieckie gospodarstwo rolne, a my pracowaliśmy jako
niemieccy pracownicy.
Jesienią 1944 r., żywy inwentarz został rozgrabiony przez sowieckie wojska frontowe jako “wojennyje giermanskije trofieji”. Kilkadziesiąt sztuk trzody chlewnej i zarodowego buhaja wybito z pepeszy z marszu, opalono słomą ze szczeciny i rozerwano nożami
i bagnetami. Szkielety zostały zabrane później przez tabory kuchenne. Krowy żywcem
zabrano z pastwisk po przemarszu pierwszych oddziałów wojsk i przycichnięciu salw z
katiusz. Nie obeszło się bez nocnych włamań do domu i rabunku, gdy my kryliśmy się
przed pociskami w ziemnych, podwórkowych piwnicach.
Zaraz wkroczyły wojska pograniczne NKWD i poleciły nam wszystkim opuścić
niezwłocznie posiadłość. Byliśmy pilnowani i nie udało się wydostać z ziemi tego, co
ukryliśmy przed nadejściem frontu. Uczynili to w późniejszym czasie żołnierze i miejscowi kołchoźnicy.
Naczelnikiem pogranicznego punktu NKWD w Chodosach Dolnych był kpt. Zielencew. Z jego polecenia musieliśmy opuścić dom, zatrzymując się na Zamostach w izbie
domu felczera med. p. Stefana Stasiuka znanego nam od dawna
Tam, w nocy, przy śnieżnej zadymce, zastukał ktoś do okna. Po zapaleniu lampy
Mama rozpoznała sylwetkę wojskowego, który gestem prosił o wpuszczenie. Gdy wszedł,
Mama z zaskoczeniem rozpoznała NKWDzistę kpt. Zielencewa. Ten gestem nakazał milczenie i odezwał się sciszonym głosem “atkrojtie”. W szarudze u płotu stał osiodłany koń.
Gdy wszedł odezwał się: “nie bojtieś”, ja priwioz wam waszu dworianskuju gramotu.
Moi bojcy dobyli jejo iż ziemli, no duraki niemnogo isportili. Do rewolucji ja widieł takuju
u mojewo otca. Eto wsio”. Sięgnął w głąb szynela i podał owinięty w gazetę, pergaminowy patent szlachectwa, z uszkodzoną puszką lakowej pieczęci. “Spokojnoj Wam noczi i
pomnitie – mienia zdzieś nie było”. Gdyby nie stukot kopyt wierzchowca, pergamin w
ręku i mokra plama na podłodze, możnaby mniemać, że to przywidzenie.
Około 23 stycznia 1945 roku przed dom zajechała podwoda. Woźnica Jakowuk
polecił pakować tobołki, a że byliśmy uprzedzeni o formującym się transporcie, więc nie
zajęło to nam wiele czasu. Krówkę łaciatą na postronek za rogi i w drogę, w nieznane. Ale
nie byliśmy specjalne przygnębieni. Przeszliśmy już tyle przesiedleń, że jeszcze ta jedna…
przecież nie ostatnia, bo i nie na stałe wyjeżdżamy, ale chwilowo uciekamy przed wielu
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zagrożeniami, których od tej czerwonej władzy można doznać. Zbyt żywe było wszystko w pamięci, zbyt dotkliwe, poniżające i trzymające w nieustannym lęku. W tej chwili
najdotkliwszy był mróz. W Kamieńcu Litewskim już długi sznur zaprzęgów konnych.
Konwojenci ponaglają do odjazdu.
Po opuszczeniu miasteczka ulicą Kobryńską, bierzemy kierunek do stacji kolejowej w Żabince. Wszyscy idą przy podwodach. Tak nawet cieplej, tylko Babcia okryta
chustami jedzie. Krowa uwiązana do drabinki wozu. Mijają godziny i krowa pokaleczyła
sobie kopyta na grudzie, pada na kolana i nie może się dźwignąć. Woźnica klnie, opóźnia
się, wreszcie odwiązuje postronek i dogania kolumnę. Przy krowie pozostaję ja z bratem Henrykiem. Szarpiemy za postronek bezskutecznie. Zaczynają nam marznąć nogi.
Wreszcie krowa dźwignęła się. Idziemy wolno, jak na to pozwalają chore kopyta zwierzęcia. Nogi nam marzną coraz bardziej, w końcu przestajemy je czuć. Zapada wczesny,
zimowy zmierzch. Transport dawno zniknął za horyzontem. Wkoło pustka, ani drzewa,
krzaczka, czy słupa telefonicznego, tylko jak okiem sięgnąć, równina śniegowej bieli. Nic
nie wytycza drogi, czujemy ją tylko po twardziźnie. Każdy fałszywy krok i zapadamy
się w przydrożnym rowie, wyrównanym śnieżnym puchem. Henryk uspokoił się i już
nie pochlipuje, że mu zmarzły nogi. Idzie jak manekin zobojętniałym krokiem. Nie wiem
po jakim czasie i którym postoju, zauważamy na horyzoncie światełko. Nowy bodziec.
Światło, to ludzkie siedziby i ciepło. Jeszcze pół godziny i klucząc pomiędzy hurbami
śniegu, dochodzimy do oświetlonego okna. Stukamy. Bojąc się, aby nam kto nie odebrał
krowy, gdyby zorientował się kim jesteśmy, umawiam się z bratem udawać Białorusinów
spod Mińska, których wtedy wielu wędrowało z zakupionym bydlęciem. Front oczyścił
bardzo rozległe tereny z inwentarza, więc wędrówki z krowami nie były rzadkim zjawiskiem.
Na nasze stukanie uchylają się drzwi. Bucha kłąb pary i struga światła nas omiata. Okutany w baranicę chłop, widząc pokrytą szronem krowę i dwóch wyrostków, sam
komentuje w tutejszym narzeczu: „Takij chołod, a wy noczju s korowkoju idete, a kudy?”
„Seło pod Mińskom” - odpowiadam. „A de bat’ki ?” -”Ne znajem” mówię. „Zawydu
was do predsiedatiela sielsowieta, on wam skaże kotora chata, de perenoczujete, idemo”.
Kluczymy między zaspami. Po chwili rozbudzona „władza” wymienia jakieś nazwisko i
wskazuje kolejny dom. Tam też jeszcze błyszczy okno. Gospodarz odbiera od nas krowę
do obory. Gospodyni pytaniem retorycznym stwierdza: „Wy hołodny, jisty choczete?” - i
już wyciąga z pieca gar z resztą kolacyjnej zacierki. My tylko skinęliśmy potwierdzająco
głowami. Przejście z ostrego chłodu do wygrzanej izby i widok parującej zupy, sparaliżował nam mięśnie krtani, więc tylko siorbiemy zacierkę, przygryzając tęgimi kęsami,
grubej skibki razowca. Ach, cóż to był za posiłek. Zmęczenie, a teraz gorąco i jedzenie
zupełnie rozkleiło nas. Jeszcze jak przez sen przyjęliśmy do wiadomości, że gospodarz
„czut’ swit” nas zbudzi, da coś krowie do zjedzenia, a teraz mamy się kłaść spać na rozesłanej na podłodze wiązce słomy.
Zdejmując tylko płaszcze, jeszcze nigdy tak szybko nie zasnęliśmy, i reszta nocy
nie była tak krótka. O brzasku, z wiązką koniczyny pod pachą i słowami: „diakujem welmi”, przy odpowiedzi „s Bohom”, wprawdzie bez posiłku, z nową energią ruszyliśmy
w dalszą wędrówkę ku stacji Żabinka. Wiązka koniczyny wielokrotnie kusiła i zmuszała
krowę do powstawania na nogi. Zziajani, ale szczęśliwi odnaleźliśmy swoich w pobliskim
domku kolejarza. Cała społeczność była uświadomiona o naszym zaginięciu, więc witano
nas serdecznie, dopytując co, gdzie i jak? Cała rampa pokryta pakami i tobołami, tęgo
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przysypanymi śniegiem, spadłym minionej nocy. Nie widzimy konwojentów, ale wagonów też brak. Tak upłynął czas do zmierzchu. Wreszcie podstawiają wagony, naturalnie
towarowe. Następuje przydział wagonów większym lub mniejszym grupom rodzin, w
zależności od ilości osób. Do późnych godzin następuje załadunek. Krówka głodna i nie
napojona, bo woda zamarznięta, też już jest w wagonie. Całą noc wagony stoją otwarte,
zimno i nie ma żadnych „tiepłuszek. Rano sprawdzenie osób zgodnie ze spisem. Drżymy
o Stanisława za tobołami, ale konwojenci nie zadają sobie trudu wchodzenia do wagonów. Wywołują osoby stojąc na zewnątrz. Wagony zostają zaryglowane i rozpoczyna się
exodus, niestety, tym razem ostatni i ostateczny.
Po trzech dniach oczekiwania w zimnie na ośnieżonych torach stacji w Żabince
koło Kobrynia i kolejnych trzech dobach jazdy zamkniętymi towarowymi wagonami
kilkadziesiąt kilometrów (długie postoje i żądanie złota na rzekomy zakup opału do lokomotywy) w ostatnich dniach stycznia 1945 r. przejechaliśmy w Terespolu granicę na
Bugu. Poszukiwania ojca w latach 1945-1956 były bezowocne. W grudniu 1957 r. Zarząd
Główny PCK w Warszawie powiadomił mamę, że Stanisław Mańkowski syn Adama ur.
14.12.1887 w Tokarach, zmarł 5.12.1941 w jednym z obozów w ZSRR. Od tego czasu nic
więcej o ojcu nie udało się ustalić.
Po wieloletnich poszukiwaniach dla ustalenia bliższych danych o ojcu, na ile był
skazany, gdzie i dlaczego stracił życie, już po śmierci całej mojej najbliższej rodziny, otrzymałem w listopadzie 1999 r. z brzeskiej prokuratury pismo, że w maju 1940 r. Mańkowski S.A. został aresztowany przez organy NKWD i obwiniony za to że będąc polskim
“pomieszczykiem” eksploatował wieśniaków, a po ustanowieniu sowieckiej władzy na
terenie Zachodniej Białorusi “prowodił antysowieckuju agitacju” za co postanowieniem
OSO przy NKWD ZSSR z 24 XII 1940 został skazany na 8 lat łagrów. W marcu 1989 r.
Mańkowski Stanisław Adamowicz został zrehabilitowany.12
Jesienią 1944 r. przyfrontowe formacje NKWD, powoływały wszystkich mężczyzn
w sile wieku, niezależnie od narodowości do Armii Czerwonej. Z rodziny Józefa Mańkowskiego zabrano syna Tadeusza na punkt zborny, gdzie grupowano kandydatów narodowości polskiej do armii. Po „wyłowieniu” Polaków na tych terenach Polesia, odesłano
ich na tyły frontu na wstępne przeszkolenie wojskowe do Kaługi i wkrótce zaczęto wcielać
ich do jednostek sowieckich.
Podczas tej procedury Tadeusz Mańkowski postulował u sowieckiego oficera, aby
go zwolnił ze względu na młodociany wiek, i o dziwo, ten uległ prośbie i dał mu przepustkę na powrót do rodziny na własny koszt. Tadeusz, dzięki życzliwości kolejarzy, po wielu
dniach dotarł na zachodnią stronę Bugu i zatrzymał się w Białej Podlaskiej. Do Chodos
Dolnych bał się wrócić, aby nie wpaść ponownie w ręce władz sowieckich.
Spotkanie Tadeusza z rodziną nastąpiło w Białej Podlaskiej, gdzie przed 1939 r.
mieszkała ciotka Amelia Stankiewicz, siostra ojca. Po paru miesiącach wahań, w początkach maja 1945 r. rodzina zdecydowała się na wyjazd i osiedlenie na Ziemiach Odzyskanych. Helenie, matce Tadeusza, Państwowy Urząd Repatriacyjny w Krzyżu przydzielił gospodarstwo pod numerem 24-tym w Lubczu Małym, którego nazwa poprzednio
brzmiała: Kleine Lubs.
12
Te informacje Ryszarda Mańkowskiego znajdują potwierdzenie na stronie internetowej białoruskiego
stowarzyszenia Memoriał; Kolegium Specjalne NKWD (ros. Особое Совещание при НКВД СССР –tzw. OSO)
– kolegialny organ w strukturach policji politycznej ZSRR w latach 1922–1953.
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W obszernym, murowanym domu pod dachówką, zamieszkiwali jeszcze poprzedni właściciele, Niemcy o nazwisku Gize vel Gise - matka z dorosłą córką. Mężczyzn nie było. Stosunki obu rodzin, polskiej i niemieckiej pod wspólnym dachem, układały się bezkonfliktowo i trwały do późnej jesieni 1945 roku, do czasu przesiedlenia
miejscowej ludności do Niemiec.
Nim doszło do wyjazdu Niemek, po pewnym czasie dało się zauważyć Mańkowskim, że są one apatyczne i dokucza im jakaś dolegliwość. Za ich zgodą Tadeusz
dotarł w Krzyżu do lekarza, Polaka, który został przywieziony do Lubcza i po przebadaniu obu Niemek stwierdził, że cierpią i gorączkują z powodu rozwijającej się choroby
wenerycznej. Na prośbę Tadeusza podał obu chorym penicylinę, co w krótkim czasie
postawiło obie Niemki na nogi.
Obu kobietom chorobę zaaplikowała, w powtarzających się gwałtach, falanga
nacierającej Armii Czerwonej, traktując panie jako zdobycz wojenną. Było to zjawisko
nader powszechne. Nić sympatii i zrozumienia dla doli Niemek opuszczających rodzinne gniazdo, poprzez analogię losów własnych, skłoniła Tadeusza do dotarcia na perony
kolejowe w Krzyżu, do zziębniętych kobiet z chlebem i workiem kartofli, bowiem oczekiwanie na wagony przedłużało się z doby na dobę. Nie obeszło się też bez incydentu
z wartownikami, którzy wzbraniali kontaktów z wyjeżdżającymi, ale przy stanowczej
jego postawie zezwolili na doręczenie płodów ich własnej ziemi.
Moja najbliższa rodzina zadomowiła się w Białej Podlaskiej, jak się później okazało na wiele lat, także i z tego powodu, że stąd do rodzinnego gniazda w Chodosach
Dolnych było bliżej, niż z Ziem Zachodnich. Trwała jeszcze wojna i byliśmy przekonani,
że wszystko jest tymczasowe, a więc i powrót był brany pod uwagę. Ponadto mama, po
usilnych poszukiwaniach, podjęła pracę w Powiatowym Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym, gdyż rozumowała, iż tym kanałem płynąca rzeka, powracających z sowieckich łagrów i miejsc zesłania, wyniszczonych ludzi, ułatwi jej „wyłowienie” męża.
Los chciał, że nigdy to nie nastąpiło, ale wtedy, i wiele lat później, nikt z nas jeszcze nie
znał okrutnej prawdy i żył nadzieją. Po likwidacji urzędu, do 1961 r. mama pracowała
w NBP. Ze względu na przekonania światopoglądowe i polityczne nie podjęła pracy w
szkolnictwie.
Siostra ojca Amelia z Mańkowskich-Stankiewicz urodziła się 6 sierpnia 1901 r. w
majątku rodziców w Chodosach Dolnych. Początkowo nauki pobierała w Nieświeżu,
po ukończeniu w Warszawie Kursów Handlowych i Języków Obcych zamieszkała w
Białej Podlaskiej. Tam spędziła okupację. Była w AK. W wózku dziecięcym przechowała sztandar 47 Pułku Piechoty WP. Po latach jej dzieci spierały się, które z nich sypiało na
tym sztandarze. W latach 60. przeprowadziła się do Gorzowa Wielkopolskiego. Amelia
Mańkowska-Stankiewicz była najstarszą, honorową działaczką „Solidarności” w lubuskiem. Do „Solidarności” zapisała się, jak tylko powstały struktury związku. - Skoro jest
szansa, że może nas doprowadzić do niepodległości, to trzeba się zgłosić - tłumaczyła
dzieciom wówczas ponad 80-letnia kobieta.13
W lutym 1941 Józef Mańkowski został zesłany na 8 lat do łagru w ZSRR. W 1944
znajdował się w łagrze Żana-Arka, wchodzącym w skład systemu ITŁ Karłag (Isprawitielno Trudowoj Łagier) w obwodzie Karagandy w Kazachstanie, w pobliżu sowieckiej

13

Por. Najstarsza działaczka, „Gazeta Wyborcza” Zielona Góra nr 179, 02/08/2001.
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granicy z Chinami.14 Wtedy i w ówczesnych warunkach, posiadane przez niego wykształcenie i dobrą znajomość rosyjskiego postanowiły władze łagru wykorzystać mianując go kontrolerem młynów na terenie obwodu. Starania o powrót do kraju władze
zbywały, namawiając do przyjęcia sowieckiego obywatelstwa i zajęcia odpowiedniego
stanowiska w obwodzie. Korzystając ze względnej swobody przemieszczania się konno
w różne rejony obwodu, postanowił samowolnie opuścić miejsce zsyłki, wsiadając do
pociągu towarowego z najdalej wysuniętego ku zachodowi terenu. Po paru tygodniach
dotarł na Polesie, a w ostatnich dniach stycznia 1946 r. do Kamieńca Litewskiego. Otrzymawszy informację, że rodzina expatriowała się do Polski - ponownie nielegalnie, dzięki polskim kolejarzom, przekroczył Bug i znalazł się w Białej Podlaskiej, gdzie od swojej
bratowej Bronisławy dowiedział się o losie żony i dzieci. Zastał ich w Lubczu Małym.
Jego wyniszczone zdrowie pozwoliło mu jeszcze dożyć do 1956 roku. Zmarł na atak
serca w wieku 72 lat. Poczucie tymczasowości skłoniło stryjenkę Helenę do pochowania
męża na ziemi polskiej do 1939 r. w Wieleniu, przedzielonym graniczną rzeką Notecią
na Wieleń Północny i Południowy.
Podczas naszych wielokrotnych bytności, zwłaszcza wakacyjnych w Lubczu, a
także w dobie grzybobrania, zauważyliśmy, że na ścianie nieużytkowanego pokoju wisi
oprawiony, znacznych rozmiarów portret mężczyzny w niemieckim mundurze wojskowym. Kiedy parę dziesiątków lat później, gdy Lubcz Mały odwiedziły osoby z rodziny
Gizów, które w 1945 r. opuściły tę siedzibę, były niepomiernie zdumione i zaskoczone
faktem, a jednocześnie uradowane, że do tej pory nikt nie zdjął, a nawet nie stłukł oprawy portretu członka ich rodziny. Z wielkim rozrzewnieniem goście zabrali ze sobą nie
tylko portret, ale także album ze zdjęciami, który zachował się w jednej z szuflad starej
komody.
Historia potomków Jakóba Mańkowskiego z Mikicina - rodziny Mańkowskich
z Chodos Dolnych, Tokar i Dorohowicy jest stosunkowo dobrze udokumentowana, co
jest w dużej mierze zasługą Ryszarda Mańkowskiego. Druga gałąź potomków protoplasty Jakóba – jest mniej znana, ale warta przypomnienia – tym bardziej, że wydaje się,
że wygasła po mieczu albo – utraciła swoją świadomość genealogiczną.
Wydaje się, że w historii rodziny dochodzi nie tylko do utraty pamięci genealogicznej, ale występują również osoby, które odrywają się od polskości – co wydaje się
być tym bardziej bolesnym zjawiskiem, ponieważ do tej gałęzi należeli co najmniej dwaj
bohaterscy „rycerze spod kresowych stanic”.
Seweryn Uruski pisze: Andrzej rotmistrz królewski 1666 r., dzierżawca królewszczyzny Kalno, w ekonomii grodzieńskiej, pozostawił syna Władysława Jana pułkownika królewskiego, głośnego z ekspedycyi przeciwko Moskwie i Kozakom 1680 i córki
Marcybellę i Teresę.15 Nie jest to do końca ścisłe, niemniej Andrzeja i Władysława Jana
Mańkowskich łączyły bliskie więzy krwi:

14
Według informacji białoruskiego stowarzyszenia Memoriał – Józef Adamowicz, aresztowany 20 maja
1940 r. skazany na 8 lat łagru za antysowiecką agitację odbywał karę w łagrze Krabas omskiej żeleznoj dorogi;
rehabilitowany 14 kwietnia 1989 roku przez prokuraturę obwodu brzeskiego. Krzysztof Jasiewicz w opracowaniu Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją
sowiecką 1939-1941 jako miejsce urodzenia Józefa podaje Kopry (w dokumentach Memoriału - Pokry) – w rzeczywistości urodził się on w Tokarach.
15
S. Uruski, Rodzina herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s. 198.
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Kacper Niesiecki pisał: „Władysław za Króla Jana, przeciw Turkom w różnych
expedycyach Moskiewskich, Kozackich, kapitanem bywszy, odważnie stawał, miał za
sobą Zofią z Owadowa Głębocką.”16
Władysław Jan Mańkowski był synem Jana i wnukiem Jakuba Jerzego. Na jego
temat zachowały się 2 interesujące dokumenty:
Skarga pana Kurowskiego i Pani Mańkowskiej „małżonki iey mości pana Iana
Władysława Mańkowskiego, protunc na usłudze Rzeczypospolitey na Ukrainie za
Dnieprem zostającego” na chłopów zbuntowanych, którzy zbili i poranili jej sługę i napadli na samą właścicielkę z dnia 22 stycznia 1664 roku:17
Żona Władysława Mańkowskiego obwinionym poddanym rozkazała „żeby
owies na targ do Dubna […] dla przedania Onego, y żeby pieniędzy wołoskich nie brali,
ale dobrą monetą odbierali, posłała – tedy pomienieni poddani obwinieni […] zbutowawszy się, y rebellią przeciwko paniey swey {odpowiedzieli} „nie poiedziemy, y pani
nabierze się strachu, ale tam poiedziemy, gdzie nam potrzeba”; którzy wyprowadziszy
się w drogę na Ukrainę […].”
Dogonieni przez Zofię Mańkowską buntownicy „słowami uszczypliwemi,
chłopskiemi, samę iey mość protestującą inoneste sromocili, łaiali i dishonorowali.”18
Druga wzmianka na temat Władysława Mańkowskiego znajduje się w Instrukcji
od Woyska JKM Rzeczpospolitej tak polskiego jako i cudzoziemskiego zaciągu Posłom
na sejm walny koronny w kole generalnem w obozie pod Koźlinem zgodnie obranym i
posłanym dana d 10 Novembris 1666 i dotyczy tego, że on wraz innymi żołnierzami „na
Ukrainie w służbie Rzpltej zostawając” został wzięty „w niewolę do Moskwy” i autorzy
instrukcji apelują „aby o onych pamiętać […], starać się o ich wyswobodzenie; bo jako
dobrzy żołnierze znidą się na usługę Rzpltej.”19
Jeśli zaś chodzi będącego bratankiem Władysława Jana - rotmistrza królewskiego 1666 r. Andrzeja Mańkowskiego - syna Stanisława, wnuka Jakuba, prawnuka Jakuba
Jerzego, to – poza spisami wojskowymi - znane są 3 dokumenty:
1) list podwojewodziego smoleńskiego porucznika Samuela Druckiego Sokolińskiego z 14 czerwca 1633 roku do Ks. Krzysztofa Radziwiłła opisujący jeden z epizodów
obrony Smoleńska z udziałem Mańkowskiego:
„14 Juni rano […] Pan Mańkowski z moją kompanią […] napadłszy na nieprzyjaciela, wzięli więźniów dziewiętnastu, tych pobrawszy, długo się z tymi, którzy na posiłek
przypadli ścierali, a było już ich potym do półtoru tysięcy, że ich legło do kilkadziesiąt
nastrzelanych i posieczonych oprócz tych 19 żywcem wziętych, a naszych ledwo pod
dziesiątek postrzelanych i ci azali za łaską Bożą wszyscy będą zdrowi.”20
2) List króla Władysława IV do kapitana Andrzeja Mańkowskiego z 1633 r. i dotyczący wysłania więźniów moskiewskich (rosyjskich) ze Smoleńska do Mohylowa.21
K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, tom 6, s. 340.
Archiw Jugo-Zapadnoj Rosji, cz. VI, t. 1 s. 52-54; Komissia dlia razbora drewnikh aktov izdawajemyj Kommissijeju pri Kijewskom, Podolskom i Wołynskom Gienierał-Gubiernatorie, Kijów 1868.
18
Archiw Jugo-Zapadnoj Rosji, dz.cyt. Księga grodzka łucka, pomocnicza rok 1664, nr 2506, list 152.
19
Metryka Koronna 206 f. 687, por. L. Hubert, Pamiętniki historyczne, t. 1 s. 70 Warszawa 1861.
20
Chorąży roty husarskiej JKMci Andrzej Mańkowski dowodził rotą husarską w zastępstwie Samuela
Stanisława Sokolińskiego por. rejestr obywateli pod chorągwią Króla JMc, AGAD, AR dz. II, nr 1098. por. M.
Nagielski, Szyfrowane depesze Samuela Stanisława Sokolińskiego ze Smoleńska z 1633 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 11 (2000), s. 299.
21
Rękopis oznaczony w Katalogu rękopisów (W. Kętrzyński, tom 1., Lwów 1881) nrem 214 („kodeks pa16
17
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3) List Andrzeja Mańkowskiego do starosty płoskirowskiego Marcina Zamoyskiego,
dotyczący 8. pułku smoleńskiego, a także poruszający sprawę futer sobolich i popielic.22
Mężem siostry Władysława Jana Mańkowskiego Marcybelli był Jan Todwen
podkomorzy derpski, starosta rajgrodzki - właściciel sąsiadującego z Mikicinem Dzięciołowa. Kasper Niesiecki wspomina, że Marcybella z Mańkowskich była wprzód za
Czarnieckim bratem wojewody ruskiego, druga siostra Teresa za Michałem Ciechanowieckim wojewodzicem mścisławskim. 23
Dwa stulecia później, należący do tej samej gałęzi Mańkowskich, synowie Karola
Kasprowicza Mańkowskiego: Włodzimierz (ur. 1871) – absolwent gimnazjum w Kownie24, urzędnik komory celnej w Libawie żonaty z córką szlachcica Wierą Augustowną
Hofman, z którą miał córkę Tatianę (ur. 1899) i Aleksander tytularny radca, w 1900 roku,
jako synowie jednodworca25, uzyskali wpis do pierwszej części ksiąg szlacheckich!26
Wiele wskazuje na to, iż po 1837 roku, w wyniku rewizji ksiąg szlacheckich, tenże Karol Mańkowski został pozbawiony praw szlacheckich. Zapewne nie przez przypadek
jeden z jego synów został celnikiem - w rodzinę zdegradowanej szlachty najdotkliwiej
godził obowiązek 15-letniej służby wojskowej, a służbę w straży celnej (również 15 lat)
traktowano jako ekwiwalent wojska.27 Być może brak wpisu do księgi szlacheckiej wynikał z faktu, że Włodzimierz Karłow został osierocony w dzieciństwie. W 1879 roku
zajmowała się nim Grodzieńska Dworianska Opieka. 20 lutego 1901 roku Włodzimierz
Mańkowski zwrócił się do Heroldmajstra Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu z
prośbą o przyspieszenie sprawy potwierdzenia szlachectwa, argumentując, że przedłużający się brak potwierdzenia niekorzystnie wpływa na jego służbę, gdyż Urząd Celny
nie może wnioskować o nadanie mu rangi, co ma wielkie dla niego znaczenie. I dlatego
postanowił zwrócić się z najpokorniejszą prośbą o zarządzenie przyspieszenia decyzji.28
Karierę w służbie państwowej w Rosji do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości robił również inny przedstawiciel rodziny Wiktor Julianowicz Mańkowski,
autor referatu “Polacy w Tomsku w latach 1910-1921” który przyjechał z rodziną na pobyt stały do Tomska, gdzie otrzymał posadę naczelnika I-go Wydziału Izby Skarbowej
w ostatnich dniach listopada 1909 roku, dokąd został przeniesiony z Bijska w guberni
tomskiej.29
Wiktor Mańkowski tak opisuje opuszczenie Rosji Sowieckiej: “W końcu stycznia
1922 roku dojechaliśmy do Niegorełowa. Przebyliśmy tam jeszcze ostatnią już rewizję,
pierowy, pisany różnemi rękami w XVII wieku”), Biblioteka Narodowa im. Stefanyka we Lwowie odpis listu
KJMć do urodz. kapitana smoleńskiego Andrzeja Mańkowskiego. (zesp. 5 sygn. 214, k. 135 v.).
22
AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 491, listy do Marcina Zamoyskiego podskarbiego koronnego od
różnych osób, list 102 – 104.
23
K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1842, tom 9, s. 76. porównaj również: rejestr pogłównego w Dzięciołowie z 1663 r. [w:] J. Maroszek, Jaświły dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku, Białystok 2004.
24
RGIA, zesp. 1343, inw. 36, sygn. 15235, k. 11.
25
Słowo odnodworiec oznaczało w Rosji bardzo nieliczną grupę wolnych chłopów, z początku właścicieli dworu czyli chałupy i nie zmuszanych do odrabiania pańszczyzny. por. T. Perkowski, Legitymacje szlachty
polskiej w prowincjach zabranych przez Rosję, MH 1938 XVII oraz Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Warszawa 1895 hasło: Deputacje wywodowe szlacheckie.
26
RGIA, zesp. 1343, inw. 36, sygn. 15235 oraz spis stanu służby kancelisty libawskiego składu celnego RGIA, zesp. 1343, inw. 1, sygn. 2683, k. 53-56
27
J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX w., Pruszków 1995, s 51.
28
RGIA, zesp. 1343, inw. 36, sygn. 15235, k. 6-15.
29
Spis stanu służby Wiktora Julianowicza Mańkowskiego, RGIA, zesp. 1349, inw. 3, sygn. 2683.
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ostatnie rekwizycje, ostatnie godziny niepewności. Wreszcie odwieziono nas do Kołosowa, gdzie wkrótce ujrzeliśmy przybywający po nas polski pociąg. Zrozumieć uczucie
naszej ulgi i szczęścia na widok uniformów naszych żołnierzy i służby kolejowej może
tylko ten, kto chwile takie przeżył. [...] Prawie wszyscy pozostali po nas w Tomsku
Polacy wyjechali latem 1922 roku do kraju. [...] Zostawili ci Polacy tułacze po sobie w
obcym kraju dobre imię, co w stosunkach narodów trwałą posiada wartość. Następnie
zastęp inteligencji, wyrobionej w sumiennej pracy, doświadczonej w najtrudniejszych
okolicznościach, miłującej kraj i zawsze tęskniącej do niego, z zapałem stanął do pracy,
szczęśliwy, że może być użyteczny w radosnej chwili wyzwolenia z niewoli i budowy
własnego państwa. W owych czasach, kiedy brak był dotkliwy ludzi fachowych, a warunki pracy niezmiernie trudne, przynieśli Polacy z Syberii istotną pomoc dla kraju.”30
Do tej gałęzi Mańkowskich z Mikicina należał urodzony w 1811 roku Erazm Fryderyk Mańkowski syn Józefa, mający 29 lat i będący właścicielem majątku Kościeniewicze31, nabył sąsiadujący z Kościeniewiczami majątek Piszczac (gubernia lubelska). W
skład tych dóbr wchodziły jeszcze ziemie Chotyłowa, Dąbrowicy Dużej i Małej, Dobrynki i części Wyczółek.32 Starszy brat Antoniego Józef w 1819 roku 46-letni posesor
folwarku Krzywowólka.
O Mańkowskich z Piszczaca - bliskich krewnych swojego przyjaciela Seweryna Mańkowskiego33, wspomina Kajetan Kraszewski34 na łamach swojego dziennika:
„przyjechał tu J. Korzeniowski (autor), który jako kurator naukowego okręgu był w tych
stronach więc wstąpił; nadjechał też i Seweryn Mańkowski; owoż zebrało się dwóch
ludzi w całym kraju znanych z dowcipu, toteż prawdziwie mogliśmy się pochorować
ze śmiechu.”35
Kraszewski pisze dużo o sytuacji majątkowej Mańkowskich i wspomina: “Pan
Antoni Mańkowski staruszek, był niegdyś Romanowa niedalekim sąsiadem, trzymał
bowiem z dóbr włodawskich hr. Zamoyskiego folwark Wyryki. [...] Stary Mańkowski
był szlachcicem dawnego autoramentu, gospodarz dobry, konie lubił i miał je dobre, a
żadnego łęczniańskiego nie opuścił jarmarku, jak również i innych w okolicy, jeździł
zawsze krytą bryką w trzy kapitalne konie.36
Jakoś podobno w tym czasie lub mało później tak Mańkowscy jak Koryccy opuścili dzierżawy folwarków z dóbr Zamoyskich. Mańkowski kupił w Chełmskiem majątek Kamień przy szosie ku Raciborowicom, 9 wiorst za Chełmem […]. Dzierżawy w
dobrach hrabiego Augusta Zamoyskiego były dobre i przedtem dzierżawcy, jako też
i Koryccy i Mańkowscy, po kilkadziesiąt lat siedzieli wypłacając się regularnie, więc
30
W. Mańkowski, Polacy w Tomsku w latach 1910-1921, „Sybirak, organ Związku Sybiraków”, Warszawa,
nr 3 (15) październik 1938, ss. 41 - 54.
31
Józef wraz z bratem Antonim zostali wymienieni przez herbarz Uruskiego: “Z tej linii Józef, dziedzic
dóbr Rościeniewo (błędnie – przyp. AEM), w pow. bialskim, i Antoni, synowie Stanisława, wylegitymowani w
Cesarstwie 1837 r., a w Królestwie 1844 r.”, por. Seweryn Uruski, dz. cyt. s. 200
32
Por. Katalog Zabytków Sztuki, województwo lubelskie, powiat Biała Podlaska, red. K. Kolendo Korczak, A.
Oleńska i M. Zgliński, Warszawa 2006.
33
Seweryn Mańkowski syn Antoniego był stryjecznym bratem Erazma Fryderyka, syna Józefa.
34
K. Kraszewski, Kronika Domowa Silva Rerum wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830 – 1881, Warszawa
2000. K. Kraszewski (1827-1896) był najmłodszym bratem powieściopisarza Józefa Ignacego. Tekst pamiętnika
jest niejednolity – łączy zapis pamiętnikarski z zapiskami dziennymi, bieżącymi.
35
2 czerwca 1855 r., Kajetan Kraszewski, dz. cyt. s. 73.
36
Kajetan Kraszewski, dz. cyt. ss. 311-319. W Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, w zbiorze Adama
Moczulskiego (sygn. 5, s. 1-3v.) znajduje się opracowanie genealogii Mańkowskich.
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i skarb Zamoyskich miał dochód i majątki w dzierżawie będąc w dobrym były stanie,
bo na długie terminy oddawane były, rzeczy te się jednak zmieniły.37 […] starzy Mańkowscy trzymali się czas jakiś w Kamieniu, lecz że mieli nieco majątkowych ciężarów,
przemiany ekonomiczno-państwowe 1864 roku zrujnowały ich całkiem, jak i wielu innych, tak iż obecnie oboje staruszkowie wegetują w Lublinie, resztek dni dożywając.”38
Również brat Kajetana - Józef Ignacy Kraszewski wzmiankuje Mańkowskich w
jednym z listów do ojca: prosząc o przysłanie koni: „Tylko, Kochany Papo, konie albo
Romanowskie, albo najęte, żeby ani Mańkowskich, ani nikogo po drodze nie zaczepiać,
nikomu nie dziękować, i do nikogo nie wstępować było potrzeba, bo dla mnie to wielki
kłopot i rzecz nieznośna.”39
Bliskim krewnym Seweryna Mańkowskiego był rosyjski oficer Wiktor Sebastian
Nikodem Michajłowicz Mańkowski – stryjeczny brat Erazma Fryderyka Mańkowskiego z Piszczaca. Major Wiktor Mańkowski był dowódcą 3-go batalionu 110-go kamskiego pułku piechoty, urodził się w 1819 roku. Formularny spis o przebiegu jego służby
zawiera informację, iż pochodził ze szlachty guberni grodzieńskiej i był rzymskim katolikiem. Za okazaną odwagę i trudy poniesione przeciw węgierskim buntownikom w
1849 r. awansował na stopień sztabs-kapitana i został odznaczony srebrnym medalem
za usmierienjie Wengrii i Transylwanii w 1849 r. Otrzymał również medal za usmierienjie polskowo miatieża w 1863 i 1864.40
Tak więc drogi życiowe potomków dworzanina królewskiego z końca XVI wieku
rozeszły się tak bardzo. Niejednokrotnie rodziny o ewidentnie szlacheckich korzeniach
przestawały dokładać starań aby przed urzędnikami udowadniać swoje pochodzenie
i potwierdzać praw szlacheckie. Czasami brak środków do życia zmuszał do wyboru
karier wojskowych i urzędniczych w Imperium Carów. Często łączyło się to z depolonizacją. Można mieć nadzieję, że w dobie społeczeństwa informacyjnego niniejsza publikacja może dla kogoś z potomków rodziny, próbującemu badać swoje pochodzenie
– okaże się pomocna by odzyskać spory zasób pamięci.
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Resume
Andrzej Emeryk Mańkowski
The Mańkowski family of Podlasie district, the family crest of Jastrzębiec.
The genealogical pieces and memoirs.
This article presents a synthetic view of the Mańkowski family’s history. The article
was written based on many different sources. It is mostly dedicated to the family roots
in the beginning of 16th century and the forgotten heroes of 17th century’s wars between
Polish-Lithuanian Commonwealth and Russia. On the other hand, the article describes
the transformations of life under authority of the tsars and the family’s fate determined
by searching for the sources of income in the Tsar Empire. This monograph includes
genealogical details, mentions the translation and poetic works of Sofia Trzeszczkowska (née Mankowska), describes the cases of service in the Russian administration and
army, provides a key to the details of everyday life in the small landed estate in between
the wars period in the Brest district and the family tragedy after 17th September, 1939.
The final date analysed in this article is 1980 when a family member becomes a member
of Solidarity in the Lubusz district.

Аннотация
Анджей Эмерык Маньковски
Маньковские герба Ястжембец из Подляшья.
Генеалогические очерки и воспоминания
Статья представляет в синтетическом виде историю семьи Маньковских герба
Ястжембец, происходящую с северного Подлящия. Работа основана на очень разнообразных источниках. Немало внимания Автор уделяет корням семьи в начале
XVI века а также забытым героям воен Речи Посполитой с Москвой в XVII веке.
Притом текст указывает перемены связанные с жизней под властей царей, в эпохе
разделов и характерные для тех времен поиски средств содержания. В статье читатель нейдет много генеалогических информацией, описание переводов и поэзии
Зофии с Маньковских Тжещковской, службы в императорской администрации
и армии. Тщательно описана повседневность в имении в межвоенном периоде,
в брестском уезде, а также трагедия семьи после советской агрессии 17 сентября
1939 года. Статью кончает рок 1980-й когда представитель семьи вступает в ряды
Солидарности Любуской Земли.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM XIII 2016

Федор Кузьмич Ярмолич
(Санкт-Петербургский Институт Истории РАН)

Религия в жизни советского гражданина в 1950-е – 1960-е гг.
Słowa kluczowe: ZSRR, komunizm, ateizm, walka religią
Keywords: USSR, communism, atheism, religion

Советское общество строилось на отрицании религии. Антирелигиозная
пропаганда каждый день доказывала человеку, что религия это пережиток
прошлых времен и в новой социальной реальности ей нет места. Однако
повседневные практики показали несколько иную картину. С одной стороны,
религию отрицали, всевозможными средствами показывали ее несостоятельность,
а с другой в 1950-е – 1960-е гг. определенная часть советского общества находилась
в религиозной системе координат.
Государством социальная реальность формировалась так, чтобы человек на
каждом шагу соприкасался с антирелигиозной пропагандой. Например, во время
досуга обыватель, посещая садово-парковые зоны, погружался в информационную
среду, демонстрирующую несостоятельность религиозной трактовки картины
мира. В частности, в ленинградских парках вниманию посетителей предлагалась
соответствующая стендовая информация, читались лекции, проводились
семинары и тематические вечера. В парке культуры и отдыха им. Бабушкина
организовывались тематические вечера на тему: “Наука в борьбе с религией”1.
Отдых ленинградца проходил в клубах, дворцах культуры, библиотеках
и других учреждениях культуры. Поэтому каждый элемент культурнопросветительной системы транслировал идею ошибочности религиозной
системы координат. В клубе Литопонного завода им. Воровского читались лекции
по теме “Религиозные предрассудки в сознании людей”2. В доме культуры им.
1
О новом в работе садов и парков. О работе отдела Культпросветработы. 1953 – 1954 г. - Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (далее ЦГАЛИ СПб), zesp. 105,
inw.1, sygn. 146, k. 6.
2
Справка о работе клуба Литопонного завода имени Воровского (среди молодежи) - Центральный
государственный архив Санкт-Петербурга (далее ЦГА СПб), zesp. р-6276, inw. 273, sygn. 406, k. 21.
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С.М. Кирова 24 апреля 1959 г. для молодежи проводился вечер «Социализм и
христианство», на котором рассматривались такие аспекты как – совместима ли
мораль коммунистическая и христианская; о чем говорят святки «мертвого» моря;
в чем сущность пасхи и т.п. На вечере выступали ученые и бывший протоиерей
Владимирского собора Кузин. А ДК имени А.М. Горького с января 1959 г. провел
три цикла лекций. Первые цикл имел общее название «Что такое религия?»
состоял из десяти лекций и был рассчитан на пенсионеров; второй – включал
в себя восемь лекций для молодежи, проживающей в общежитии Кировского
Ремстройтреста, и назывался «Всегда ли будет существовать религия?»; последний
цикл также состоял из восьми лекций под общим названием «Наука и суеверия»,
он был рассчитан на учащихся строительного училища.
В Выборгском дворце культуры был организован кабинет атеиста. В
нем работали научные работники музеев, кафедр медицинских институтов и
культурного актива предприятий3.
На рубеже 1950-х – 1960-х гг. в антирелигиозной пропаганде появляются
новые формы работы с населением. При дворцах культуры создаются
Университеты атеизма. Их главная задача состояла в усилении, как она называлась
в то время, научно-атеистической пропаганды4.
Особое внимание антирелигиозная пропаганда уделяла работе с
руководителями культурных учреждений, поскольку от них зависело многое в
деле популяризации среди населения антирелигиозной картины мира.
Проводились специальные учебно-методические занятия. Одним из
примером служит однодневный семинар по научно-атеистической пропаганде
для заведующих культурно-массовыми отделами обкомов профсоюзов,
председателей правлений и заведующих культурно-массовых отделов обкомов
профсоюзов, председателей правлений и заведующих массовыми отделами
домов и дворцов культуры, организованный Ленинградским областным Советом
профсоюзов 15 декабря 1958 года.
На нем читались доклады на такие темы как «Решение ноябрьского
пленума ЦК КПСС и задачи идеологической работы на современном этапе»,
«Новейшие достижения советской науки и их значение в борьбе против религии»,
«Содержание, формы и методы научно-атеистической пропаганды». Участникам
семинара демонстрировался фильм «Звезды служат людям», проводилась
обзорная экскурсия по музею Истории религии и атеизма Академии наук СССР.
В фойе помещения, где проходил семинар, экспонировались выставки:
«Наука и религия», «Из опыта работы Одесского дома атеистов». Для участников
мероприятия продавались альбомы «Наука и религия» для организации выставок
и антирелигиозной литературы.
Подобные мероприятия требовали колоссальных организационных и
финансовых затрат, поэтому проводились редко. Более регулярно проходились
другие формы работы с работниками учреждений культуры. Например, в
3
Справка о состоянии научно-атеистической пропаганды в дворцах и домах культуры Ленинграда - ЦГА СПб., zesp. р-6276, inw. 273, sygn. 604, k. 1.
4
Справка о работе профсоюзных культучреждений по выполнению постановления центрального
комитета КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» (1960 г.) - ЦГА СПб., zesp.
р-6276, inw. 273, sygn. 816, k. 3.
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доме культуры имени С.М. Кирова вниманию пропагандистов предприятий,
культурного актива и воспитателей молодежных организаций предлагалось
двадцать лекции под общим названием «Передовая наука о вреде религии
и религиозных суеверий». Они проходили с демонстрацией кинофильмов и
экскурсиями в музеи города. Это мероприятие посетило 140 человек5.

Несмотря на работу с управляющим составом и сотрудниками учреждений
культуры определенная часть этой категории людей даже во второй половине
1960-х гг. не в полной мере усвоила основы атеистической системы взглядов
и неэффективно использовала их в своей работе: «в Управлении культуры…
антирелигиозная пропаганда не находит отражения в нашей работе с той точки
зрения, что нас надо самих просвещать как правильно разъяснять трудящимся
основы марксистско-ленинского понимания вопросов религии»6.
Более того, несмотря на комплекс мер по антирелигиозной пропаганде,
проводимых властью, население пассивно воспринимало посылаемые импульсы.
Одной из демонстраций достаточно прохладного отношения обывателей к
развернутой системе атеистической пропаганды служат жалобы работников
5
Справка о состоянии научно-атеистической пропаганды в дворцах и домах культуры Ленинграда
- ЦГА СПб., zesp. р-6276, inw. 273, sygn. 604, k. 1.
6
Протокол №2 закрытого партийного собрания п/о областного Управления культуры 13 мая 1967
года - Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
(далее ЦГАИПД СПб), zesp. 6539, inw. 2, sygn. 19, k. 33, 34.
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библиотек о том, что читатели проявляют очень низкий интерес к атеистической
литературе, а подавляющий процент выданной печатной продукции относится к
категории художественная7.
Но это оказалась не самой серьезной проблемой работников
«антирелигиозного фронта». На совещании сотрудников Управления культуры
Ленинградского исполнительного комитета 31 августа 1954 г. отмечалось, что за
последнее время «деятели церкви» активизировали свою работу, они создают
хорошие условия для прихожан: церкви в порядке, в них чисто и тепло. И на фоне
этого благополучия в учреждениях культуры противоположенная ситуация –
грязно, неуютно и холодно. Призывалось исправить эту небрежность и устранить
все недочеты.
Вызывало
у
работников
культурно-просветительных
учреждений
озабоченность еще и то, что служители культа очень хорошо выстроили
коммуникативные каналы с населением, понимали психологию народа и благодаря
этому увлекали его. Противоположенную картину демонстрировали сотрудники
домов и дворцов культуры, парков, работники библиотек.
Например, лекторы не старались адаптировать свои лекции к аудитории,
поэтому антирелигиозные лекции, читаемые, в частности, для колхозников,
оказывались по своему уровню рассчитаны для слушателей университетов. Понятно,
что такая интеллектуальная планка была не досягаема для представителей колхозов,
в силу этого лекционная информация ими не воспринималась.
Можно привести и другой пример, когда делались попытки привлекать
к антирелигиозной пропаганде очень неоднозначную и сложную категорию
людей как сельская интеллигенция. С ней необходимо было работать очень
деликатно, поскольку она в большей степени, чем представители города, тяготели к
религиозному мировоззрению. А пропагандисты в этих психологических тонкостях
не разбирались и не всегда адекватно выстраивали с ней свою работу.
Еще одной особенностью работы служителей церкви с людьми становится
постоянный личный контакт, что со стороны работников культурно-массовых
учреждений встречалось очень редко. Например, в рыболовецких колхозах (к
сожалению, в источниках не дается более конкретной информации о подобных
колхозах) представитель церкви объяснял основы христианского учения даже
тогда, когда рыбаки чинили сети, в то же время заведующий клубом к ним так и не
подходил, а ждал пока они придут к нему на беседу.
Интерес к любому социальному явлению, в том числе и религиозным
практикам, возникает у человека в период праздников. Появляются вопросы, почему
событие празднуется, в чем его смысл и т.д. Это время становится благодатной
почвой для популяризации среди обывателей определенных идей. Не исключением
были религиозные праздники. В период пасхи или крещения у жителей СССР
возникал интерес к истории и смыслу подобных торжеств. Служители церкви
стремились объяснить значение празднеств. И именно в это время культурнопросветительные организации совершали ошибку – они не работали. Тем самым
7
Заседание библиотечной секции конференции работников профсоюзных клубов, домов и дворцов культуры г. Ленинграда и Ленинградской области 19 декабря 1956 г. - ЦГА СПб., zesp. р-6276, inw.
273, sygn. 76, k. 7.
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они отдавали информационное и коммуникативное пространство полностью
церковным организация. И последние этим пользовались достаточно успешно,
поскольку отмечались случаи, что даже комсомольцы и коммунисты ходили в
церковь и проводили церковные обряды8.
В 1960-е гг. Советский Союз становится более открытым для внешнего мира, чем
в предыдущие десятилетия. Это способствовало тому, что, как отмечали представители
органов культуры – «буржуазия забрасывает в нашу страну литературу по вопросам
как вести религиозникам диспуты с коммунистами против нашей идеологии. Это
прежде всего книжка Леоля. Иезуиты интересуются постановкой антирелигиозной
пропаганды в нашей стране. Некоторые неопытные козыряют нашими цифрами
сколько было церквей при царе и сколько сейчас, сколько закрыто из них, а эти цифры
иезуиты используют в своей антисоветской пропаганде. Научно-методическому
Совету надо усилить свою пропаганду в связи с предстоящими визитами иностранных
туристов»9.
Отмеченная выше книга дала о себе знать через пару месяцев. На одном
из заседаний ленинградского отделения общества «Знание» отмечалось, что «по
Ленинграду шумит книжка “Решение проблемы жизни”, изданная в Брюсселе.
Материалами из этой книги провоцируют наших лекторов, ставят их в затруднительное
положение»10.
Ревностное и довольно часто жесткое отношение к религии со стороны
советской власти объясняется тем, что она представляла другую систему моральнонравственных координат, которые противостояли советской системе ценностей.
Религиозные представления выстраивались на основе идеалистического построения
мира, советская же зиждилась на материалистической. Драматизм ситуации
заключался в том, что, и это всегда подчеркивалось на собраниях сотрудников
культурно-просветительных учреждений, только церковные организации в СССР
становились единственными учреждениями, которые транслировали в общество
иную, отличную от официальной, систему ценностей.
Более того, представители различных конфессий популяризировали среди
населения не только идеалистическую систему мировосприятия, но они, по мнению
советских чиновников, становились и трансляторами еще и буржуазной идеологии11.
Несмотря на все противоречия и разность «идеологических» основ советская
власть и церковные организации, желая или не желая этого, должны были принять тот
факт, что они являются неотъемлемой частью социальной реальности. В силу этого,
даже не желая этого, обе стороны должны были идти на определенные компромиссы.
Например, в Ленинграде дьяконы церкви (к сожалению, в источнике не указанно
какой именно) среди прихожан проводили пропаганду основ марксизма-ленинизма12.
8
Протокол №9 открытого партийного собрания партийной организации Областного Управления
культуры Леноблисполкома от 31 августа 1954 г - ЦГАИПД СПб., zesp. 6539, inw. 1, sygn. 4, k. 29 – 32.
9
Протокол №3 открытого партийного собрания цеховой парторганизации Ленинградского
отделения Общества по распространению политических и научных знаний РСФСР от 26 февраля 1963
г. - ЦГАИПД СПб., zesp. 5274, inw. 5, sygn. 26, k. 4.
10
Протокол №3 закрытого партийного собрания цеховой парторганизации Ленинградского
отделения Общества “Знание” от 12 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб., zesp. 5274, inw. 5, sygn. 26, k. 50,51.
11
ЦГА СПб., zesp. р-6276, inw. 273, sygn. 82, k. 6 – 10.
12
Протокол №3 закрытого партийного собрания цеховой парторганизации Ленинградского отделения Общества “Знание” от 12 июля 1963 г. - ЦГАИПД СПб., zesp. 5274, inw. 5, sygn. 26, k. 50, 51.
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Конечно, организационно и информационно в антирелигиозной пропаганде
1950-х – 1960-х гг. оказывалось очень много шероховатостей и оплошностей.
Религиозные учреждения использовали эти недочеты, и через свои институты
доносили до человека свою систему морально-нравственных координат и
философию.
В тоже время атеистическая пропаганда, строящаяся на отрицании
религиозного мировоззрения, должна была предложить нечто свое. Поскольку
без этого рассчитывать на какой-либо успех не приходилось бы. Поэтому, с
помощью институтов, проводивших антирелигиозную пропаганду, до сознания
человека доносилась научная картина мира, коммунистическая система моральнонравственных координат. Наука и новая мораль должна была придти на смену
религии.
Каждый аспект жизни человека получал научную трактовку. Например,
в Ленинграде музей Зоологии экспонировались выставки о дарвинизме, о
происхождении человека; Лекционное бюро и Общество по распространению
политических и научных знаний проводили лекции по вопросам истории
развития человеческого общества13; в доме культуры имени Газа, проводились
кино-лекционные вечера на тему: «Мозг и его работа», «Развитие жизни на земле»,
«Строение вселенной» и другие14.
Через систему клубов, парков, дворцов культуры, музеи, библиотеки человеку
объяснялось, что такое общество, как оно функционирует, значение и место каждого
гражданина в этой большой и сложной системе; говорилось о поведении человека в
социуме и дома; объяснялось, как необходимо выстраивать межличностное общение
и много другое.
Так какое место занимала религия в жизни советского человека? Ответ
на этот вопрос парадоксальный, он требует еще значительного и самое главное
лишенного какой-либо эмоциональности изучения. Религия в советском обществе
занимала значительное место. Несмотря на всю огромную систему антирелигиозной
пропаганды, упоминание, даже отрицательное, стимулировало у определенной
категории советских людей интерес к религиозным основам, желание изучить (пусть
и с рациональных позиций) этот феномен культуры. Было и другое влияние религии
на социум – основываясь на отрицании религиозной картины мира, советская власть
выстраивала научную систему взглядов у своих граждан.
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Streszczenie
Fiodor Kuźmicz Jarmolicz
Religia w życiu swieckiego obywatela w latach 50-ch i 60-ch XX wieku.
Autor podejmuje próbę pokazania paradoksalnych zjawisk społecznych zachodzących
w społeczeństwie ZSRR w stosunku do religii. Państwo tak kształtowało rzeczywistość
– codzienność, kulturę, informacje – żeby człowiek na każdym kroku wchłaniał
propagandę antyreligijną. Podobnie jak współczesne społeczeństwa Zachodu,
społeczeństwo sowieckie wychowywano na odrzuceniu lub przemilczeniu problemów
wiary. Szkoła, sztuka, środki masowego przekazu dowodziły, że religia to przeżytek,
zabobon i nie ma dla niej miejsca w życiu nowoczesnego człowieka. Mimo to, począwszy
od drugiej połowy lat 50-ch i początku lat 60-ch XX wieku określona część sowieckiego
społeczeństwa, także intelektualiści, szukała i znajdowała w religii brakujące do życia
wskazówki.

Summary
Fedor Kuz’mich Yarmolich
Religion in the life of a soviet citizen in 1950s and 1960s.
The author attempts to describe paradoxes in social phenomena in USSR with regards
to religion. The state created the reality – the current events, culture, information in
such a way that a person was bombarded with anti-religious propaganda every step
of the way. Education, Art, mass media conveyed the message that religion is a relic,
superstition and should not play any part in a modern man’s life. Even so, beginning of
the 1950s and 1960s, a specific part of the soviet society was searching for missing lifemeaning answers and found it in religious concepts.
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Wiele idei i koncepcji Kołłontaj było zaskakująco nowatorskich, kiedy powstały
podczas jej życia – w latach 1872-1952. Odważnie podchodziła do kwestii relacji płci,
krytykować w środowisku socjaldemokratów takie tematy jak np. macierzyństwo, ojcostwo, dyskryminacja kobiet. Rewolucjonistka, znana później jako działaczka partii bolszewickiej, a także dyplomata ZSRR, zajmowała się przede wszystkim sytuacją kobiet
w swojej twórczości publicystycznej i literackiej. W swoich tekstach propagowała ich
emancypację. Pisała także o sytuacji mężczyzn, choć zdecydowanie rzadziej.
Artykuł kreśli obraz mężczyzny i jego przemiany na przestrzeni lat w dorobku Kołłontaj. Ukazuje także rolę mężczyzny według rewolucjonistki na następujących
płaszczyznach: społeczeństwa, rodziny oraz pracy. Należy podkreślić, iż celem artykułu jest przedstawienie jak przebiegała ewolucja tych koncepcji, przejście od umiarkowanych do radykalnych, wręcz totalitarnych wizji zburzenia wszelkich, przedrewolucyjnych form relacji międzypłciowych dawnego kapitalistycznego świata.
Niniejszy tekst odnosi się do badań nad dorobkiem Kołłontaj w zakresie gender studies. Prac dotyczących tej tematyki powstało niewiele. Większość biografów oraz
naukowców zajmujących się jej życiem rozpatrywała je poprzez pryzmat działalności
politycznej, dyplomatycznej bądź relacji z ruchem feministycznym. Jedynie w kilku
pracach pojawiły się w pełni rozwinięte aspekty dotyczące postrzegania płci przez
rewolucjonistkę. Były to prace włoskiego uczonego Claudio Fracassiego oraz artykuł
Anny Borodiny. W niektórych monografiach dotyczących życia seksualnego i rodzinnego pióra Gregory’ego Carletona oraz Jakuba Sadowskiego pojawiły się także takie
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wątki. Należy jednak zaznaczyć, iż także wspomniani badacze odnosili się jedynie do
kwestii kobiecej w poglądach Kołłontaj1.
Artykuł prezentuje stopniową ewolucję roli mężczyzny w społeczeństwie zawartą w twórczości Kołłontaj. Przyjęty zakres chronologiczny wynika wprost z jej
ówczesnej twórczości publicystycznej. Pierwszą jej publikacją, gdzie pojawiły się koncepcje rewolucjonistki dotyczące roli mężczyzn w ówczesnym świecie była książka
Социальные основы женского вопроса z 1909 roku. Natomiast ostatni raz nawiązała do
omawianej tematyki w artykułach Брак и быт oraz Брак, женщина и алименты opublikowanych w 1926 na łamach pism „Рабочий суд” i „Экран”2. W późniejszych latach
skoncentrowała się na działalności dyplomatycznej. Jej nieliczne opublikowane teksty
nie dotyczyły aspektów płci3.
Omawiany problem badawczy zostanie zaprezentowany w układzie problemowo - chronologicznym, gdyż umożliwia on pełniejsze przedstawienie zagadnień związanych z ewolucją roli mężczyzny w twórczości Aleksandry Kołłontaj.
Tekst został oparty na artykułach publicystycznych, archiwaliach oraz twórczości literackiej Kołłontaj. Materiały w językach rosyjskim, angielskim i szwedzkim
zostały przetłumaczone przez autora. Natomiast utwory w języku niemieckim zostały
przełożone przez mgr Beatę Waszczuk.
***
Wybierając spośród ówczesnych prądów ideowych poglądy socjalistyczne
młodziutka Kołłontaj kierowała się zapewne – przynajmniej początkowo – względami emocjonalnymi. Dużą rolę odegrały tutaj jej pierwsze kontakty z robotnikami
i fińskimi rolnikami, mające miejsce już w dzieciństwie i będąca ich efektem świadomość warunków życia tej warstwy społecznej. W kolejnych latach rewolucjonistka
precyzowała swe poglądy w oparciu o lekturę książek4. W opinii biografów Kołłontaj, podstawę jej samokształcenia stanowiły prace Karola Marksa5. Pogląd ten należy
poddać korekcie. Na pewno popierała marksistowską teorię walki klas oraz postulat
poprawy losu robotników. Wiele wypowiedzi rewolucjonistki wskazywało też na jej
niechęć wobec zwolenników idei rewizji marksizmu w duchu porzucenia koncepcji
rewolucji na rzecz modelu ewolucyjnego6. Z drugiej strony należy podkreślić, iż przed
wybuchem I Wojny Światowej rewolucjonistka współpracowała z przedstawicielami
1
C. Fracassi, Aleksandra Kollontaj e la rivoluzione sessuale : il dibattito sul rapporto uomo-donna nell’URSS degli
anni venti, Rzym 1977; A. Бородина, Беллетристика А.М. Коллонтай: попытка гендерного анализа [w:] Александра Коллонтай: теория женской эмансипации в контексте российской гендерной политики”, Тверь, 2003; G.
Carleton, Sexual Revolution in Bolshevik Russia, Pittsburgh 2005; J. Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów.
Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź 2005.
2
„Рабочий суд” – Radziecki tygodnik ukazujący się w latach 20. XX wieku; „Экран” – Radziecki kolorowy, ilustrowany magazyn. Ukazywał się w latach 1925 -1998 ( w okresie 1930-1957 zawieszono jego wydawanie).
3
А. М. Коллонтай, Социальные основы женского вопроса, Sankt Petersburg 1909; taż, Брак и быт, „Рабочий суд”, 1926, nr 5; А. М Коллонтай; Брак, женщина и алименты, „Экран” 1926, nr 5.
4
J. Ratuszniak, Nowa kobieta? Życie, osobowość i działalność Aleksandry Kołłontaj (1872-1952), Łódź 2016
(nieopublikowana rozprawa doktorska), s. 104.
5
T. Ebert, Aleksandra Kołłontaj i czerwona miłość, „Lewą nogą”, nr 16, 2004, s. 326-339.
6
A. Коллонтай, К вопросу о классовой борбе, Sankt Petersburg 1905, s. 5; I. Berlin, Karol Marks. Jego życie
i środowisko, Warszawa 1999, s. 199; P.N. Zyrianow, Г.Д. Петров, Вопросы истории Финландии в трудах А.М.
Коллонтай, „История и историки”, 1975, s. 8-9.
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rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej lewicy niemarksistowskiej. O nieortodoksyjnym podejściu Kołłontaj świadczyło również jej odwoływanie się do autorów spoza ideologii
socjalistycznej. Gdy krytykowała poglądy Fryderyka Nietschego na temat moralności,
inspirowała się również pracami Zygmunta Freunda, Grete Meisel-Hess7 czy Havlocka
Ellisa8. W swych pracach na temat kwestii kobiecej sięgała po badania statystyków i lekarzy, wprowadzała też wprowadzone do obiegu przez brytyjskie sufrażystki pojęcie
„nowej kobiety” 9
Wbrew sugestiom amerykańskiej badaczki, Barbary Evans Clements, poglądy
Kołłontaj nie były niezmienne, wraz z upływem lat otwierała się na nowe idee, które
pojawiały się w jej życiu. Odchodziła od wyłącznie socjalistycznej interpretacji otaczającej ją rzeczywistości. Swoje pomysły opierała na pracach oraz koncepcjach ludzi
nauki, a także kultury. Rewolucjonistka nie podchodziła bezkrytycznie do nowych pojęć. Wiele z nich interpretowała w odmienny sposób, tworząc inną jakość. Powyższe
zmiany były widoczne, zwłaszcza w kontekście opisu relacji pomiędzy płciami przez
zwolenniczkę emancypacji kobiet. Należy jednak podkreślić, iż niektóre wizje Kołłontaj ulegały radykalnym zmianom na przestrzeni lat, zaś inne stosunkowo niewielkim.
Ten proces był efektem nie tylko przeżyć osobistych, lecz również przejścia podczas I
Wojny Światowej rewolucjonistki ze środowiska umiarkowanych socjalistów, mienszewików do grupy radykalnych fanatyków skupionych w partii bolszewickiej wokół
Lenina10.
Ewolucja poglądów Kołłontaj dotyczyła również szeroko rozumianej roli mężczyzn w ówczesnym świecie. W jej twórczości literackiej i publicystycznej możemy
wyróżnić pojawiające się kolejno następujące typy mężczyzn – oprawców, ofiar, przyjaciół, członków społeczeństwa, rodziny oraz ideałów z przyszłości. Oczywiście, ta typologia nie została stworzona przez nią, jednak pozwala odzwierciedlić oraz uważniej
przeanalizować wizje mężczyzn rewolucjonistki, a także ukazać ich stopniową ewolucję.
W artykule ewolucja roli mężczyzny w społeczeństwie zostanie jednak ukazana
stopniowo, od obecności od najmniejszej komórki społecznej, czyli rodziny do bardziej
złożonych i skomplikowanych struktur. Opisana zostanie także aktywność brzydszej
płci w korelacjach z innymi członkami cywilizacja, przede wszystkim kobietami.
Po raz pierwszy Kołłontaj podjęła kwestię miejsca mężczyzny w ówczesnej rodzinie na kartach swojej książki Социальные основы женского вопроса. Motywami podjęcia przez rewolucjonistkę tego tematu były prace austriackiej pisarki Grete Meisel
– Hess prognozującej kryzys płci w burżuazyjnym świecie oraz polemika z pracami
uznanej szwedzkiej pedagog Ellen Key11. Ta ostatnia była zwolenniczką radykalnego
rozdziału ról rodzinnych przez obie płcie. Uważała, że kobiety przede wszystkim powinny zajmować się macierzyństwem, zaś przedstawiciele brzydszej płci innymi po7
Grete Meisel-Hess (1879-1922)- Austriacka pisarka, zwolenniczka wolnej miłości. Była pacyfistką. Propagowała feminizm oraz walczyła z antysemityzmem.
8
Havelock Ellis (1859-1939) – Angielski lekarz, zwolennik emancypacji kobiet. Badał seksualność człowieka.
9
J. Ratuszniak, dz.cyt., s. 104-105; I. Berlin, dz.cyt., s. 7.
10
B. E. Clements, Emancipation Through Communism: The Ideology of Alexandra Kollontai, “Slavic Reviev”,
1973, vol. 32, nr 2, s. 325.
11
Ellen Key (1849-1926) – Szwedzka pedagog, publicystka i działaczka ruchu kobiecego. Postulowała
wychowanie dzieci bez przemocy z uwzględnieniem ich potrzeb emocjonalnych.
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lami aktywności życiowej, gdyż różnice pomiędzy zdolnościami oraz umiejętnościami
pomiędzy nimi są nie do przekroczenia większości kobiet. Skandynawka twierdziła
także, iż ojcowie w ogóle nie powinny zajmować się wychowaniem dzieci12.
Kołłontaj ostro polemizowała z ówczesnymi koncepcjami Key. Rewolucjonistka
sformułowała wtedy koncepcję, którą stała się podstawą jej późniejszej ideologii. W odróżnieniu od szwedzkiej pedagog doszła do wniosku, że relacje pomiędzy płciami powinny we wszystkich sferach życia opierać się na zasadzie pełnej równości – prawnej,
społecznej i mentalnej13.
Krytyka Key ze strony Kołłontaj dotyczyła również jej spojrzenia na mężczyzn.
Zgadzała się z prognozą kryzysu płci Sprzeciwiła się jednak ówczesnym koncepcjom
szwedzkiej pedagog dotyczącej życia rodzinnego. Według rosyjskiej rewolucjonistki, ta
ostatnia tak naprawdę nie wiedziała czego potrzebują obie płcie14.
Kołłontaj podkreślała, że kobieta wcale nie potrzebuje męża dążącego jedynie do
samorealizacji, lecz w związku chce: самоистельности, независтимости, [...] она хочеть
быть его [мужа] пелноправнымь товарищемь, другом. Tak samo mężczyźni potrzebują
w związku bardziej przyjaciółki, partnerki a nie niewiasty skoncentrowanej wyłącznie
na życiu rodzinnym. Oboje mieliby prawo do samorealizacji, pracy, wyboru drogi życiowej15.
Dużo silniejsza była jednak krytyka ze strony Kołłontaj podziału ról płciowych
w kontekście wychowania dzieci, zaproponowanego przez Key. Choć Kołłontaj podkreślała autonomiczność kobiety jako matki, zwracała uwagę, iż brak zainteresowania
dzieckiem ze strony ojca, zwłaszcza aspektami wychowawczymi: oтношение къ мужчине - мужу, отцу ея ребенка, она не несетъ никакихъ обязанностей; что касается общества.
Nawet jeżeli małżeństwo bądź związek uległo by rozpadowi, rodzice powinni brać
udział w procesie wychowawczym. Oczywiście rosyjska socjalistka miała świadomość,
że wszyscy mężczyźni byliby zainteresowani opieką nad swoim dzieckiem16.
Kołłontaj uważała, że Key propagująca państwową pomoc jedynie dla matek popełnia błąd. Dla Rosjanki wsparcie w postaci żłobków, szkół, zasiłków czy darmowych
obiadów dotyczy całej rodziny. W efekcie także ojcowie mogliby skorzystać na tych
rozwiązaniach17.
Jeszcze w 1909 roku Kołłontaj zwracała uwagę, iż niekoniecznie związki mężczyzn z kobietami musi być usankcjonowany prawnie. Jako zwolenniczka wolnej miłości uważała, że różnie typy relacji są dozwolone, zaś państwo i społeczeństwo nie
powinny w nie ingerować. Nie oznaczało to, iż pochwalała częste zmiany partnerów
seksualnych czy bardzo szeroką swobodę obyczajową. Rewolucjonistka stała jednak na
stanowisku, że przeciętna rodzina składa się matki, ojca oraz potomstwa. Natomiast
państwo powinno ich wspierać18.
12
А.М. Коллонтай, Любовь и новая мораль, http://az.lib.ru/k/kollontaj _a_m/text_1912_lubov_i_novaya_moral.shtml (15.10.2014); E. Key, Matka i dziecko, Warszawa 1909, s. 27; taż, Trwonienie sił kobiecych, Warszawa 1905 s, 6, 41.
13
J. Riser, Four socialist reformers of socialism: Alexandra Kollontai, Andrei Platonov, Robert Havemann, and
Stefan Heym, New York 2009, s. 12.
14
А. М. Коллонтай, Социальные основы женского вопроса…, s. 199-200.
15
Tamże, s. 199.
16
Tamże.
17
Tamże, s. 204.
18
J. Riser, Four socialist reformers of socialism…., s. 18; А. М. Коллонтай, Социальные основы женского во-
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Ówczesne poglądy Kołłontaj na rolę mężczyzny w rodzinie mogły wynikać z jej
doświadczeń osobistych. Rewolucjonistka była bardzo silnie związana emocjonalnie ze
swoim ojcem, identyfikowała się z nim. Natomiast nie znosiła swojej matki. Po swojej emigracji w 1908 roku, zostawiła swojego jedynego syna pod opieką byłego męża,
Michała Kołłontaja. Stąd prawdopodobnie chciała uwypuklić znaczenie mężczyzny w
wychowaniu dziecka19.
Poglądy Kołłontaj na rolę mężczyzny w rodzinie uległy jednak radykalizacji po
rewolucji październikowej 1917 roku. Jak zauważył polski uczony Jakub Sadowski,
rewolucjonistka poddała się ówczesnym koncepcjom stworzenia nowego człowieka
w ZSRR. Warto też zaznaczyć, że rewolucjonistka widziała w przejęciu władzy przez
możliwość realizacji swojej koncepcji powszechnej równości, także w sferze rodzinnej:
Koniec rodziny monogamicznej, opartej na własności prywatnej. Z jednej strony
większa płynność w relacjach między osobami odmiennych płci stanowiłaby […]
skutek realizacji, jednego z najważniejszych zadań proletariatu20.

Kołłontaj w swoich tekstach publicystycznych napisanych po 1917 roku uważała,
że tradycyjna wielopokoleniowa rodzina niedługo zniknie. Według niej ta odwieczna
podstawowa komórka społeczna została zbytnio zniszczona przez kapitalizm. Rewolucjonistka przyjmowała za oczywiste, że ta forma współżycia płci dyskryminuje kobiety, więc nie będzie dla niej miejsca w bolszewickiej Rosji. Po trwającym kilkadziesiąt
lat okresie przejściowym pozostaną jedynie związki niewiasty z mężczyzną, natomiast
dzieci byłyby wychowywane kolektywnie w państwowych instytucjach21.
Jak według Kołłontaj powyższe zmiany wpłynęłyby na mężczyzn? Jak wyglądały na tle jej poglądów z początku XX wieku?
Zmiany na tle obyczajowym paradoksalnie byłyby stosunkowo niewielkie. Wystarczyło rozszerzyć katalog praw i obowiązków mężczyzn na kobiety, jak również pozwolić tym ostatnim na zachowania dotychczas zarezerwowane dla brzydszej płci. W
powieści Miłość trzech pokoleń opublikowanej w 1923 roku jedna z bohaterek, Gienia tak
odpowiadała matce oskarżającej ją o niemoralne prowadzenie:
Doprowadzam Ciebie do rozpaczy […], ale powiedz mi szczerze, gdybyś tak miała
dwudziestoletniego syna […] Prowadzi samodzielne życie, czy przemawiałoby to do
Ciebie tak samo, gdyby on obcował płciowo z kobietami, które mu się podobają. Nie
[…] z prostytutkami, ale z kobietami, którym również się podoba. Czy przerażałaby
Ciebie również jego „moralność”? […] Zapewniam Ciebie, że jestem zupełnie takim
samym człowiekiem jak mój brat22.

W tym samym utworze Kołłontaj postulowała również, by nie narażać na ostracyzm społeczny kobiet ani mężczyzn różniących się znacznie wiekiem. Być może
проса…, s. 204.
19
Российский государственный архив социально-политической истории, zesp. 134, inw. 1, k. 4-6.
20
A. Kołłontaj, Stosunki między płciami …, s. 9; J. Sadowski, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina,
prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź 2005, s. 11-12.
21
А.М. Коллонтай, Крест материнства, „Коммунистка”, 1921, nr 8-9; taż, Rodzina w ustroju robotniczym,
Warszawa 2006, s. 4.
22
A. Kołłontaj, Miłość trzech pokoleń, Lwów 1929, s. 63.
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wpływ na to miało też to, iż jej ówczesny mąż, Paweł Dybienko był od niej o kilkanaście
lat młodszy, co wzbudzało powszechne zgorszenie23.
Dużo większe zmiany Kołłontaj prognozowała na tle życia rodzinnego mężczyzn. Opieka nad dziećmi z ich strony właściwie miała zaniknąć. Reminiscencją jej
dawnych poglądów był wątek rozwodnika Fiedoszewa z Wasylissy uczestniczącego
w wychowaniu swojego potomstwa. Pokazywała jednak przejście do nowych form ojcostwa. Ojciec głównej bohaterki Wasylissy uczył ją czytać i pisać, a także wychowywał.
Jego córka jednak zdecydowała się wychowywać swoje dziecko praktycznie sama bez
udziału mężczyzn:
Pokaże innym kobietom, jak należy dziecko komunistki wychowywać. Nie potrzeba do tego kuchni, rodziny i innych rupieci. Urządzi żłobek dziecięcy we wspólnym domu, tam będzie dziecko wychowywać. Na żywym przykładzie innych
uczyć24.

Jeszcze dokładniej Kołłontaj zaakcentowała wizje tych przemian w Miłości trzech
pokoleń. Jedna z kobiet przedstawionych w powieści, Gienia miała dziecko jeszcze z poprzednim partnerem, wychowywała je razem z mężem. Ojciec dziecka przyjaźnił się z
nimi i pomagał w wychowaniu dziecka. Relacje w tej rodzinie były doskonałe, co zresztą
podkreślała autorka wszyscy będą mogli pozostać przyjaciółmi i nikt nie będzie drugim pogardzał. Pomimo tego bohaterka decydowała się odejść od swoich bliskich do kolektywu25.
W twórczości z lat 20. XX wieku Kołłontaj podkreślała jeszcze jeden aspekt związany z życiem rodzinnym oraz społecznym. Według niej, jeśli mężczyźni będą mogli
odejść od niekochanych żon bądź partnerek, by związać z lepiej pasującymi im kobietami, zaniknie przynajmniej częściowo problem prostytucji. Wydaje się to dosyć naiwne
i utopijne, jednak rewolucjonistka utrzymywała, że nie ma sensu walczyć z niestałą
ludzką naturą26.
Kołłontaj uważała w tamtym czasie, że dawne funkcje ekonomiczne i nadzorcze
pełnione w rodzinie przez męża może przejąć kolektyw robotniczy, a także państwo
finansujące jej życie. Poglądy rewolucjonistki można więc uznać za totalitarne. Mężczyźni mogliby jedynie zajmować się pracą, natomiast relacje z kobietami opierałyby się
jedynie na przyjaźni i seksualności27.
Rewolucjonistka zwracała uwagę na pełne zdjęcie z rodziców odpowiedzialności
za wychowania dzieci. Przykładem rażącej nierówności w tej kwestii były według Kołłontaj alimenty płacone wyłącznie przez mężczyzn. W połowie lat 20. XX wieku, kiedy
w ZSRR toczyła się dyskusja na temat prawa rodzinnego, zwłaszcza rozwodów, radziecka przedstawicielka dyplomatyczna zabrała w tej sprawie głos na łamach prasy. Było
to zaskakujące, gdyż od 1922 roku była przedstawicielem dyplomatycznym Moskwy
w Norwegii. Prawdopodobnie chciała się przeciwstawić wprowadzeniu konserwatywnych przepisów przez otoczenie Stalina28.
Tamże, s. 9; М. Иткина, Александра Коллонтай…, s. 72.
Taż, Wasylisa…, s. 197.
25
A. Kołłontaj, Miłość trzech pokoleń…, s. 76, 86.
26
Taż, Письмо третье, „Молодая гвардия”, 1923, nr 3.
27
А. М. Коллонтай, Общество и материнство, Moskwa 1921, s. 12, 408; taż, Положение женщины в связи
с эволюцией хозяйства, Piotrogród 1921.
28
C. Fracassi, Aleksandra Kollontaj e la rivoluzione sessuale...., s. 66.
23
24
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W artykułach Брак и быт i Брак, женщина и алимент Kołłontaj zwracała uwagę
na dyskryminację mężczyzn je płacących. Według niej wielu postrzegało je jako karę
za niemoralne życie: некоторые думают, что выплата алиментов, являющаяся как бы
штрафом, налагаемым на мужчину, сократит безответственные похождения с женщинами. Rewolucjonistka broniła ich jednak, zwracając uwagę, że tak naprawdę alimenty
nie rozwiązują większości problemów związanych z nieślubnymi dziećmi. Zwracała
uwagę, że większość mężczyzn to biedni ludzie nie mogący przekazywać wystarczających środków finansowych:
Если бы все отцы были обеспеченные люди, то этим вопрос разрешить не
трудно; судами взыскивать с купца, […] с служащего с большим окладом, но
чго взять с крестьянина-батрака, рабочего, едва-едва сводящего концы с концами? 29

Według Kołłontaj pieniądze na utrzymanie dzieci z samotnych rodzin w okresie
przejściowym, przynajmniej w czasie, gdy takie tradycyjne formy życia ludzi jeszcze
istniałyby, powinno wykładać społeczeństwo. Dzięki temu można byłoby uniknąć nierówności w życiu dzieci samotnych matek, a także uniknąć dyskryminacji mężczyzn30.
Następnie w twórczości rosyjskiej rewolucjonistki pojawił się motyw mężczyzny – oprawcy. Był to kapitalista wykorzystujący zarówno kobiety, jak i przedstawicieli
swojej płci. Bez skrupułów żerował on na ich pracy. Kołłontaj tak opisywała to zjawisko
w broszurze Robotnica – matką z 1914 roku: najwięcej drą z nich [kobiet] pasy właściciele,
gdy widzą, że przyszła bieda, że wyjścia nie ma, że ciężar jest już ponad siły, a jednak trza iść na
pracę zarobkową...31
Obraz mężczyzny – oprawcy pojawiał się w większości artykułów oraz książek
Kołłontaj. Widoczny był tutaj silny wpływ czołowych działaczy ruchu socjalistycznego, jak Fryderyka Engelsa i Klary Zetkin. Warto też podkreślić, iż motyw wyzyskiwacza
właściwie nie uległ w późniejszych okres twórczości Aleksandry transformacji, jednak
doświadczona socjalistka zaczęła dodawać do niego nowe elementy32.
Za wzorem niemieckiego socjalisty, Augusta Bebela, zajmującego się kwestią kobiecą Kołłontaj zaczęła rozważać związek pomiędzy pozycją społeczną mężczyzny a
szeroko rozumianą przemocą wobec niewiast. Warto podkreślić, iż w odróżnieniu od
członka SPD rewolucjonistka miała dużo większe doświadczenie w omawianych kwestiach. Współpracowała z wieloma rosyjskimi organizacjami skupiającymi robotnice,
miała bezpośredni kontakt z ich członkiniami. Jednak oboje zgadzali się, że przemoc
wobec kobiet miała charakter nie tylko ekonomiczny, ale również seksualny33.
А. М Коллонтай, Брак и быт…; taż; Брак, женщина и алименты….
Taż, Брак, женщина и алименты…
31
A. Kołłontaj, Matka - robotnica, Warszawa 2007, s. 4.
32
F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności, państwa. W związku z badaniami Lewisa H. Morgana, 2002, [w:]
http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1884/pochodzenie/index.htm (29.10.2014); К. Цеткин, Женский вопрос и социализм, [w:] А. М. Коллонтай, К. Цеткин, Чего хотят женщины? (сборник), Moskwa 2014,
s. 21-34; А. М. Коллонтай, Социальные основы женского вопроса…, s. 116; G. Carleton, Sexual Revolution in Bolshevik Russia…, s. 41.
33
August Bebel opisywał kwestię przemocy uprzywilejowanych klas wobec kobiet w oparciu o zachowanie szlachty w I Rzeczpospolitej. Według niemieckiego socjalisty polscy panowie dopuszczali się masowych
gwałtów na poddanych im niewiastom. Aleksandra Kołłontaj w swoich rozważaniach odnosiła się jednak do
aktualnej rzeczywistości. A. Bebel, Kobieta i socjalizm, Kraków 1907, s. А. М. Коллонтай, Великий Борец за права
29
30
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Według Kołłontaj bogaci i wpływowi mężczyźni wykorzystywali swoją pozycję
w kontaktach z kobietami. W przytaczanym już artykule Matka - robotnica z 1914 roku
rewolucjonistka opisała często powtarzającą się sytuację w bogatych rodzinach. Po zajściu w ciążę żony pana domu przyjęto do pracy dodatkową pokojówkę. Pochodziła ze
wsi, była pracowita, sumienna. Jak zaznaczała autorka: była to złota dziewczyna, która
starała dogodzić każdemu. Wkrótce ta ostatnia skłonność i młodzieńczą naiwność wykorzystał jej pracodawca:
Sam „pan”, pan dyrektor fabryki, zaczął się jej przypatrywać. Coraz częściej, z coraz to większą uwagą. Nie przeczuwa złego dziewczyna […] Pan dla niej się staje
coraz łaskawszy i łaskawszy... Lekarz kazał „panią” oszczędzać: […] A młodsza
ciągle się panu na oczy nawija. I ją również zwą Manią... Łatwo się pomylić... […] I
zaszła w ciążę Mania-pokojówka34.

Po ujawnieniu stanu Mani, pan wyrzucił ją z domu za niemoralne prowadzenie
się. Wkrótce przyjęto nową ofiarę, natomiast jej poprzedniczka popełniła samobójstwo.
Jej oprawca nie stracił twarzy, wciąż cieszył się szacunkiem społeczeństwa35.
Koncepcja mężczyzny – oprawcy Kołłontaj wciąż jednak ewoluowała. W artykule Die ökonomishche Lage der russichen Arbeterinnen opublikowanym w piśmie „Die
Gleichheit”36 autorka zauważyła, że robotnicy zarabiają o 1/3 więcej niż kobiety zatrudnione na analogicznych stanowiskach pracy. Według rewolucjonistki nie wszyscy działacze związków zawodowych byli chętni do zmiany tej sytuacji i walki o prawa kobiet37.
W późniejszych latach, zwłaszcza po I Wojnie Światowej i rewolucji rosyjskiej
1917 roku Kołłontaj nadal rozważała kwestię mężczyzny – oprawcy. Doprowadziło to
do bardzo mocnego przewartościowania omawianej koncepcji. Rewolucjonistka zaczęła patrzeć na kwestię przemocy wobec kobiet także przez pryzmat uwarunkowań kulturowych czy tradycji. Najbardziej zaskakującą zmianą było odejście od krytyki jedynie
burżuazji. Przemocy wobec kobiet dopuszczali się mężczyźni z różnych klas społecznych.
Należy podkreślić, iż rewolucjonistka zrezygnowała również z rozpatrywania
mężczyzn - oprawców w kontekście seksualnym bądź ekonomicznym. Przemoc wobec kobiet miała różnoraki charakter, także psychiczny. Prawdopodobnie na zmianę
poglądów Kołłontaj wpłynęło jej życie zawodowe i osobiste. Gdy została Komisarzem
Ludowym opieki społecznej. Stała się pierwszą kobietą pełniącą funkcję ministra. To
stanowisko dała jej możliwość realizacji własnego programu. Zaczęła propagować swoje koncepcje, w tym ideę równouprawnienia kobiet, także w aspekcie seksualnym. Organizowała liczne konferencje i spotkania socjalistek z całej Europy. Wkrótce jednak
straciła swoje stanowisko. Paradoksalnie, odwołanie ze stanowiska, wzmogło jej aktywność i umożliwiło zapoznanie się z problemami radzieckich kobiet. Pod koniec 1918 r.
powstał Żenotdieł, pierwszy na świecie urząd do spraw niewiast. Organ prowadził akcje
и свободы (Памяти Августа Бебеля), [w:] А.М. Коллонтай, Избранние стати и речи, Moskwa 1972, s. 110-124;
А. М. Иткина, Александра Коллонтай, Moskwa 1964, s.49-53.
34
A. Kołłontaj, Matka - robotnica, Warszawa 2007, s. 4.
35
Tamże, s.4-5.
36
„Die Gleichheit” (równość), organu niemieckiej socjaldemokracji w latach 1892-1923, którego redaktorką była m.in. Klara Zetkin.
37
A. Kollontay, Die ökonomishche Lage der russichen Arbeterinnen, ”Die Gleichheit”, 1910, nr 24.
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oświatowe oraz walczył z dyskryminacją. Lewicowa działaczka spotykała się z proletariuszkami, ofiarami wojny i prostytutkami38.
Życie osobiste Kołłontaj w tym okresie również miało wpływ na jej poglądy. W
burzliwych latach po rewolucji październikowej 1917 roku jej mężem był Paweł Dybienka39, lewicujący żołnierz i generał armii czerwonej. Był on od niej młodszy o siedemnaście lat, co wywołało liczne kontrowersje. Ten związek jednak nie wytrzymał próby
czasu. Jak wynika z prywatnych zapisków ludowej komisarz, jej partner dopuszczał się
zdrad. Dużo bardziej bolało ją jednak jego zachowanie. Nie dopuszczał rewolucjonistki
do swojego życia. Zdecydowanie wolał spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi na hulankach i spożywaniu alkoholu niż z nią. Wydaje się, iż wolałby, aby Kołłontaj spędzała
cały czas w domu niczym kobiety z jego chłopskiej rodziny40.
Zmiany nastawienia wobec sprawców przemocy wobec kobiet były mocno widoczne w twórczości literackiej Kołłontaj z pierwszej połowy lat 20. XX wieku. W książce Wasylisa z 1923 roku jednym z głównych bohaterów był Włodzimierz, prosty robotnik, który po rewolucji awansował na kierownika fabryki. Bardzo szybko zaczął on
wykorzystywać swoją pozycję. Podobnie jak jego poprzednicy, kapitaliści, dopuszczał
się przemocy wobec kobiet. Wynikało z próby powielenia przez niego ich stylu życia.
W pewnym momencie próbuje niczym pan domu w Robotnicy – matce zgwałcić swoją
gosposię, jednak tym razem ta ostatnia stawiła mu skuteczny opór: dałam mu po gębie,
aż pluł krwią. 41
Włodzimierz był dosyć nieudolnym oprawcą, a później wskutek swoich własnych działań i mentalnych ograniczeń, stał się ofiarą. Kołłontaj opisywała jednak dużo
gorsze rodzaje przemocy. Miała charakter psychologiczny. Bohater opowiadania Sióstry
koszmarnie traktował swoją żonę, choć nie był kierownikiem fabryki, ani byłym kapitalistą. Zdradzał swoją żonę. W pewnym momencie, nie bacząc na obecność malutkiej
córki ani swojej partnerki, sprowadzał kochanki i prostytutki do domu, by uprawiać z
nimi seks w sypialni. Największym szokiem było jednak odkrycie przez bezimienną
bohaterkę, że jedna z nich była ich dawną koleżanką z pracy. Stan kobiety był koszmarny: podniosła na mnie oczy, a jest w tych źrenicach tyle cierpienia, że aż mnie zabolało. Jednak
mężczyzna – oprawca się tym nie przejmował: zamiast pomóc bezrobotnej koleżance z pracy,
kupuje ją! Wykorzystuje jej ciało dla zaspokojenia chuci42!
Mężczyzna – oprawca z Sióstr dopuszczał się jednak również jeszcze jednej formy przemocy wobec kobiet. Jak wielu mężczyzn według Kołłontaj wyznaczał niewiastom jedyną dozwoloną dla nich sferę życia – dom.
Kołłontaj w twórczości podkreślała, że mężczyźni używali wielu podstępów, aby
powstrzymać kobiety ze swojego otoczenia przed wyborem własnej drogi życiowej. W
38
Żenotdieł – utworzony w 1919 r. przez Aleksandrę Kołłontaj i Inessę Armand pierwszy na świecie
urząd do spraw kobiet. Miał na celu dbanie o prawa rosyjskich niewiast. W 1930 roku zlikwidował go Stalin;
R. Stites, Zhendotel: Bolshevism and Russian Women, 1917-1930, “Russian History. Special Section Revolutionary
Russian Women”, 1976, vol. 3, part 2, s.175-193; B. E. Clements., Bolshevik Women, Ohio 1997, s. 206-207; А. М.
Иткина, Александра Коллонтай…, s. 164.
39
Paweł Dybienko (1889-1938) – jeden z dowódców Armii Czerwonej podczas wojny domowej w Rosji.
Podczas I Wojny Światowej był marynarzem chłopskiego pochodzenia. Jeszcze przed rewolucją październikową 1917 r. poparł bolszewików.
40
Российский государственный архив социально-политической истории, zesp. 134, inw. 4, sygn. 15.
41
A. Kołłontaj, Wasylisa, Lwów 1928, s. 60-61.
42
Taż, Siostry, [w:] A. Kołłontaj, Miłość trzech pokoleń, Lwów 1929, s. 103-104.
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opowiadaniu Тридцать две страницы z 1923 roku bohater wymuszał szantażem, aby
jego partnerka porzuciła studia i zajęła się domem. Warto podkreślić, iż nie wywodził
się on z uprzywilejowanych klas, lecz był zwykłym robotnikiem pracującym na kilka
zmian w fabryce. Nie mógł jednak pogodzić się z tym, że jego kobieta ma swoje pasje i
zainteresowania. Stawiał on ją przed wyborem: klasyczne życie rodzinne albo samorealizacja: Ты решила топать „ученой” женщиной, не мне тебе мешать. Autorka podkreślała, że jego postawa wynikała z przyzwyczajenia do dawnych form funkcjonowania płci,
gdzie role społeczne były wyraźnie: Любишь. […] Когда любят, живут вместе, желают
быть вместе... Так мы, не «ученые» люди, понимаем любовь�.
Kolejny typ mężczyzny, jaki pojawił się na kartach tekstów Kołłontaj można
określić jako ofiarę. Był to człowiek pokrzywdzony zarówno przez realia ekonomiczno
– społeczne, jak też przez, przebrzmiałe według niej, dawne formy kulturowe, określające normy społeczne.
Jeszcze w 1912 roku Kołłontaj na łamach „Die Gleihait” sformułowała niezwykle
zaskakującą ideę. Według niej mężczyźni także padali ofiarą ekonomicznej dyskryminacji kobiet:
W Sankt Petersburgu, gdzie płace kobiet i mężczyzn są najbardziej wyrównane,
tkaczka zarabia zaledwie 86% rocznej pensji mężczyzny na analogicznym stanowisku. […] Również w branży metalurgicznej zauważyć można znaczną różnicę w
wysokości zarobków mężczyzn i kobiet. […] Nie powinno więc dziwić, iż fabryki
zaczęły chętniej zatrudniać kobiety niż mężczyzn43.

Kołłontaj podkreślała, że mężczyźni pracujący w fabrykach, mający na utrzymaniu dzieci i żony, nie mogli w takiej sytuacji opierać się pracodawcom. Pracowali za żeńskie stawki, wobec czego kapitaliści obniżali pensje kobietom. Tak powstawało błędne
koło prowadzące do obniżenia poziomu życiu przedstawicieli obojga płci z niższych
warstw społecznych.
Kolejnym problemem zauważonym przez Kołłontaj już podczas I Wojny Światowej było zaskakujące dla niej wtłaczanie mężczyzn w role życiowe, uniemożliwiające
im samorealizację. W artykule I försvaret av fosterlandet eller internationell solidaritet (W
obronie ojczyzny i międzynarodowej solidarności) z 1914 roku opublikowanym na łamach
szwedzkiego pisma „Stormklockan44” rewolucjonistka zauważała: I do obrony wspaniałych państw, stolic, które nie są w stanie zaspokoić interesów ekonomicznych ani kulturalnych
mas, wzywa się robotników, by ci poświęcili swoje najcenniejsze wartości45.
Według słynnej rewolucjonistki mężczyźni – robotnicy dla kulturowych nakazów odeszli od swoich rodzin i porzucili swoje interesy klasowe. Ówczesne normy kulturowe w hierarchii wartości wyżej stawiały walkę za kraj niż inne aspekty życia. Robotnicy włączyli się w ten sposób do walki kapitalistów i imperialistów. Dla Kołłontaj
było to szczególnie bolesne, gdyż była pacyfistką, a wybuch I Wojny Światowa był dla
niej traumatycznym wydarzeniem oraz przeżyciem46.
Taż, Тридцать две страницы, http://az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_0100.shtml (9.11.2014).
A. Kollontay, Die ökonomishche Lage der russichen Arbeterinnen, ”Die Gleichheit”, 1910, nr 25. Tłum. z
języka niemieckiego Beata Waszczuk.
45
”Stormklockan” (Czas burzy) – Pismo szwedzkiego ruchu socjalistycznego wydawane od 1908 roku do
lat 1985 roku. Po 1917 roku stał się organem prasowym szwedzkich komunistów.
46
A. Kollontay, I försvaret av fosterlandet eller internationell solidaritet, ”Stormklockan”, 1914, nr 51. Tłum. z
43
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W pierwszej połowie lat XX wieku Kołłontaj powróciła do tych rozważań na
kartach powieści Wasylissa. rewolucjonistka zwracała uwagę, że ówczesne normy kulturowe praktycznie nie tyle zmuszały, co zachęcały mężczyzn do hołubienia wojny i
akceptacji jej potworności: Kiedy Wasylisa spotykała na ulicy oddziały żołnierzy w pełnym
rynsztunku bojowym, odwracała głowę. Szli naprzeciw śmierci, a krzyczeli i śpiewali na całe
gardło. Co zmusza ich do tego?47
Należy zaznaczyć, iż Kołłontaj nie rozpatrywała kwestii mężczyzny – ofiary w
kontekście rosyjskiej wojny domowej, która wybuchła po rewolucji październikowej.
Widoczna była nawet pewna sprzeczność w jej poglądach, gdyż w swoim fantastycznym opowiadaniu Скоро (Через 48 лет) gloryfikowała wojowników – rewolucjonistów
walczących z bronią w ręką o prawa robotników po 1917 roku. Wobec interesu partii
bolszewickiej zawieszała swój pacyfizm48.
Mężczyźni, według Kołłontaj, nie byli jednak tylko ofiarami państwa. Normy
kulturowe wykorzystywały przeciwko nim też kobiety. Rewolucjonistka zwracała uwagę, że wiele niewiast bardzo chętnie zgadzało się na układ, w którym jej partner lub
mąż je utrzymuje. W swoich tekstach publicystycznych z początku XX wieku rewolucjonistka oskarżała o takie zachowanie jedynie damy z wyższych sfer. Po rewolucji październikowej zniuansowała swoje poglądy. Stwierdziła, że przedstawicielki środowiska
robotniczego także uciekały się do negatywnych zachowań wobec silniejszej płci. Za
pomocą psychologicznej presji sprawiały, że mężowie/opiekunowie spełniali wszelkie
zachcianki zarówno swoich żon jak i kochanek49. Kołłontaj zdecydowanie potępiała takie zachowanie, sugerowała zresztą na początku lat 20. XX wieku, że kobiety żyjące na
koszt mężów bądź partnerów były szkodliwe dla społeczeństwa:
Nie możemy wykazać różnicy pomiędzy prostytutką, a prawowitą żoną utrzymywaną przez męża, kimkolwiek on jest – nawet jeśli to „komisarz [partyjny]” […]
Kolektyw robotniczy potępia prostytutki, nie z tego powodu, że oddają swoje ciało
wielu mężczyznom, lecz dlatego, iż podobnie jak prawowite żony przebywają w
domu, pozostając bezużytecznymi dla społeczeństwa50.

Kołłontaj stopniowo zaczęła także zwracać uwagę nie tylko na kwestie ekonomiczne związków, ale również na aspekty psychologiczne. Choć podkreślała, że w efekcie gry na uczuciach to kobiety były bardziej pokrzywdzone, jednak również mężczyźni
stawali się często ofiarami. W broszurze Stosunki między płciami, a walka klas z 1913 roku
pisała:
Nie ma znaczenia, czy partner jest mężem lub żoną, nieważne, co ta osoba sama
odczuwa – liczą się tylko własne procesy emocjonalne i psychiczne. […] Myślimy,
że możemy osiągnąć stan […] trwania w „wielkiej miłości” dzięki tym, którzy są
nam bliscy, bez konieczności dawania im czegokolwiek od siebie. Nie jesteśmy w

języka szwedzkiego Jan Ratuszniak.
47
А. М. Коллонтай, Летопись моей жизни, Moskwa 2004, s. 215-217.
48
Taż, Wasylisa…, s. 5.
49
А. М. Коллонтай, Скоро (Через 48 лет), http://az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_0080.shtml (10.11.
2014).
50
A. Kołłontaj, Matka - robotnica, Warszawa 2007, s. 2-3; taż, Stosunki między płciami, a walka klas, Warszawa
2007, s. 5.
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stanie podążać według prostej reguły miłości – mówiącej o tym, że powinniśmy
zawsze się troszczyć o drugą osobę51.

O ile w swojej przedrewolucyjnej twórczości Kołłontaj oskarżała przede wszystkim mężczyzn o wykorzystywanie emocji kobiet, ich psychiki to później zrozumiała, że
ten problem był dużo bardziej skomplikowany. Także mężczyźni mogli stać się ofiarą
szantażu czy pomówienia ze strony kobiet. Jedna z bohaterek Wasyliny określiła to jasno: kobieta jest wszystkim, co ona myśli i to co mężczyźnie zasugeruje, to ten zrobi. Zresztą autorka podkreślała, że takie zachowanie niewiast wobec mężczyzn było nawet pożądane,
gdyż: m kobieta gorsza, tym bardziej kochana52.
Warto podkreślić, iż główny bohate Wasylissy, Włodzimierz robił wszystko, by
zaspokoić materialne potrzeby zarówno żony jak i kochanki. Prowadziło to sytuacji,
że obie panie otrzymywały taką samą batystową bieliznę oraz ubrania na suknie. Kiedy zaś cała sprawa wyszła na jaw, żadna nie chciała opuścić wiarołomnego partnera,
szantażowały go emocjonalnie. W końcu mężczyzna – ofiara podjął próbę samobójczą53.
Bardziej interesujący w omawianym kontekście był jednak inny wątek podjęty przez autorkę Wasylissy. Pokazywała ona jak łatwo było kobietom w sprzyjających
okolicznościach oczernić mężczyznę i zniszczyć jego reputację. W powieści pojawia się
postać Fiedoszewa. Przez część książki Kołłontaj opisywała jak znające go kobiety z
otoczenia głównej bohaterki przedstawiały go w jak najgorszym świetle - jako łajdaka,
który opuścił swoją żonę i dzieci dla kochanki. Co gorsza, ową konkubiną była Żydówka Dora, co ostatecznie pogrążało go w oczach ludzi wywodzących się z dawnego
rosyjskiego, carskiego przesiąkniętego antysemityzmem społeczeństwa. Do tego ponoć poniżał on swoją prawną partnerkę, gdyż nie zamierzał nawet płacić argumentów.
Ostatecznie jednak, po krótkim śledztwie Wasylissa odkryła, że większość tych pogłosek była rozpuszczana przez poirytowaną Fiedoszewową. Jej mąż rzeczywiście odszedł
do Dory, jednak dawał duże środki finansowe na utrzymanie dawnej rodziny, a także
starał się, na miarę swoich możliwości wspierać dzieci. Autorka określała go jako przyzwoitego człowieka54.
W swojej twórczości na niwie publicystycznej oraz literackiej Kołłontaj nie ograniczyła jedynie się do nakreślenia koncepcji mężczyzn oprawców i ofiar. Pisała również
o przedstawicielach brzydszej płci wspierających kobiety walczące o różne formy ich
emancypacji. Można ich nazwać mężczyznami – przyjaciółmi.
Kołłontaj uważała, że o prawa kobiet walczyli przede wszystkim socjaliści, choć
nie wszyscy. Część działaczy angażowała się po stronie niewiast zarówno publicystycznie jak i czynnie, prowadząc wśród robotnic działania o charakterze oświatowym czy
prawnym. Rewolucjonistka nie lekceważyła tej działalności propagandowej, gdyż służyła ona przełamywaniu stereotypów na temat słabszej płci, np. na rynku pracy55.
Warto zaznaczyć, iż w twórczości Kołłontaj mężczyźni - przyjaciele byli wyłącznie socjalistami. Mogło to wynikać z kilku czynników. Według Aleksandry większość
51
A. Kollontai, Prostitution and Ways of Fighting it, http://www.marxists.org/archive/kollonta/1921/
prostitution.htm (9.11.2014). Tłum. z języka angielskiego Jan Ratuszniak
52
Taż, Stosunki między płciami, a walka klas…, s. 5.
53
Taż, Wasylisa…, s. 7; 130.
54
Tamże, s. 127; 140-142.
55
Tamże, s. 188-193.
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przedstawicieli silniejszej płci posiadała tradycyjną mentalność dyskryminującą kobiety. Być może uważała, że jedynie marksiści byli w stanie ją odrzucić. Istnieje także
ewentualność, że rewolucjonistka odwoływała się do swoich osobistych doświadczeń.
Przyjaźniła się przecież z wieloma działaczami ówczesnej europejskiej lewicy, m.in. Jerzym Plechanowem czy Augustem Beblem56.
Warto podkreślić, iż Kołłontaj nie postrzegała jako archetyp socjalisty – bojownika o prawa kobiet nestorów lewicy, choć uważała, że jedyna droga wiodąca do ich pełnej emancypacji to socjalizm. Wzorem przyjaciela kobiet nie byli Karol Marks i Fryderyk Engels, lecz August Bebel. Rewolucjonistka uważała, że niemiecki socjaldemokrata
jako pierwszy walczył o kompleksowe wyzwolenie niewiast. Wielokrotnie odwoływała
się w swoich tekstach się do jego myśli oraz idei. Po jego śmierci w 1913 roku napisała
we wspomnieniowym artykule:
Если смерть Бебеля является незаменимой потерей для всего рабочего класса,
то для наиболее угнетенной […]— для женщин, для работниц, боль потери
удваивается. Женщины-работницы потеряли в нем не только вождя, не только великого оратора, но и лишились бесстрашнейшего борца за идею всестороннего освобождения женщины57.

Według Kołłontaj Bebel walczył zarówno o poprawę losu kobiet na gruncie
prawnym, poprzez zniesienie dyskryminujących przepisów, przyznanie pełnych praw
wyborczych oraz zdobycie nowych uprawnień pracowniczych. W odróżnieniu od wielu działaczy na rzecz feminizmu nie popadał w skrajność, lecz krytykował dążenia do
przyznania robotnicom większym praw niż mężczyznom. Rewolucjonistka sądziła, że
udało mu się znaleźć naśladowców wśród działaczy ruchu socjalistycznego58.
Wizerunek mężczyzny – przyjaciela nie ulegał zmianom w twórczości Kołłontaj.
Właściwie starała się jedynie dodawać drobne elementy do jego obrazu. W twórczości
literackiej starała się scharakteryzować jego codzienne zachowanie.
W powieści Wasylissa Kołłontaj zwracała uwagę na zachowanie mężczyzn z otoczenia głównej bohaterki. Określani przez Wasję jako jej przyjaciele, traktowali ją jako
równorzędną osobę. Działacz partii, Stefan Aleksejewicz krytykował także burżuazyjne
rytuały, dyskryminujące w jego mniemaniu kobiety, jak np. całowanie w rękę. Autorka podkreślała również, iż przekładali oni koleżeństwo i własne zasady moralne nad
solidarność z własną płcią. To oni informowali tytułową postać o zdradach jej męża.
Oczywiście potępiając takie zachowanie59.
Kołłontaj starała się również określić miejsce mężczyzny w społeczeństwie. Początkowo zastanawiała się nad tym problemem w kontekście otaczającej ją rzeczywi56
А.М. Коллонтай, Женский день февраль 1913, [w:] А.М. Коллонтай, Избранние стати и речи, Moskwa
1972, s. 110.
57
A. Kołłontaj, Stosunki między płciami, a walka klas…, s. 6; А.М. Коллонтай, „Riewoljucija-wielikja mjatieżnica…” Izbrannoje pisma 1901-1952 Револиоция – великя мятежница”, Изьранное письма 1901-1952, Moskwa
1988, s. 48.
58
А.М. Коллонтай, Великий борец за права и свободы женщины (Памяти Августа Бебеля), [w:] taż, Избрание стати и речи…, s. 114; В. Успенская, А.Коллонтай: радикальный проект женской эмансипации, [w:]
Александра Коллонтай: теория женской эмансипации в контексте российской гендерной политики”…, http://
tvergenderstudies.ru/43
59
А.М. Коллонтай, Великий борец…, s. 114-115.
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stości. Aleksandra w 1909 roku sformułowała koncepcję, iż мир женщин, как мужском
мире, делится на два лагеря. Rewolucjonistka postrzegała świat jako miejsce walki pomiędzy proletariatem, a kapitalistami. W obu obozach mogli znajdować się przedstawiciele dwóch płci. Do rewolucji październikowej 1917 roku ani nie rozwijała tej koncepcji, ani nie dodawała nowych elementów60.
Po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików Kołłontaj zaczęła tworzyć swoją wizję społeczeństwa przyszłości oraz nowego człowieka, przede wszystkim kobiety,
jednak odwoływała się do mężczyzn. Swoją koncepcję oparła o całkowitą równość pomiędzy płciami, a także totalitarną ideę życia w kolektywie. Swoje nowe wizje zmiany
roli płci Kołłontaj zawarła w artykule Женщина в будущем. Aleksandra uważała, iż w
idealnym radzieckim świecie przyszłości zapanuje pełna równość pomiędzy płciami.
Dzięki temu nie będzie już mężczyzn – oprawców ani ofiar. Wszyscy ludzie skorzystają
na tej zmianie, gdyż: Мужчины и женщины будущего общества будут обладать в гораздо
большей степени самовоспитанием и знанием собственного существа, чем мужчины и
женщины современного общества61.
Tej utopijna wizja została rozwinięta przez Kołłontaj w opowiadaniu Скоро (Через 48 лет), gdzie żyjące w idealnej równowadze kolektywne społeczeństwo było w
stanie rozwijać się harmonijnie, a nawet wysłać ludzi w kosmos62.
Należy zaznaczyć, iż powyższe poglądy Kołłontaj na rolę mężczyzn w tym czasie były niezwykle utopijne i dogmatyczne. Przed 1917 rokiem jej koncepcje były wyważone oraz nastawione na realne rozwiązywanie problemów. W bolszewickiej Rosji
rewolucjonistka odeszła od rzeczywistości w świat swoich marzeń i wizji.
***
Ewolucja roli mężczyzny w twórczości Kołłontaj była długim procesem. Trwała
kilkanaście lat. Należy zaznaczyć, iż niektóre jej koncepcje rozwijały się przez cały ten
okres, inne zaś nie ulegały większym zmianom, czasem radykalnym. Przełomami były
rewolucja październikowa 1917 roku i późniejsze zwycięstwo w wojnie domowej bolszewików. Słynna rewolucjonistka jako ich zwolenniczka uzyskała pewien wpływ na
kształtowanie rzeczywistości radzieckiej Rosji. Jej ówczesne poglądy uległy radykalizacji, właściwie stały się totalitarne, gdyż zaakceptowała ona ingerencję państwa w życie
osobiste ludzi.
Warto podkreślić, że często poglądy Kołłontaj oraz ich ewolucja wynikała z przyczyn osobistych.
Rosyjska rewolucjonistka początkowo zajmowała dosyć realistyczne stanowisko
jak swoje czasy. Uważała, że państwo powinno wspierać całą rodzinę zarówno poprzez
budowę sieci żłobków jak i zasiłków.
Istotnym elementem była polemika Kołłontaj z Ellen Key. Ta ostatnia uważała, że wychowaniem potomstwa powinny zajmować się wyłącznie matki. Natomiast
mężczyźni mieli koncentrować się pracy. Rosyjska rewolucjonistka była przeciwna tym
koncepcjom. Pisała, iż obecność ojca w życiu była bardzo ważna dla dziecka. Postulowała, aby oboje rodziców mieli możliwość opiekowanie się nim.
60
61
62

A.M. Kołłontaj, Wasylisa…, s. 65, 75, 100.
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Po rewolucji październikowej poglądy Kołłontaj na rolę mężczyzny w rodzinie
zaczęły się radykalizować. Sądziła, iż w niedługim okresie ta burżuazyjna forma życia
zaniknie. Rewolucjonistka uważała, że państwo oraz robotniczy kolektyw mogą zastąpić rolę męża. Rodzina ostatnia miała składać się zaledwie z dwóch osób. Natomiast
wychowaniem dzieci miały zajmować się wyłącznie instytucje państwowe.
Wszelka nierówność płci miała zostać zlikwidowana. Co ciekawe Kołłontaj postrzegała tak również obowiązek alimentacyjny. Według Aleksandry była to forma dyskryminacji mężczyzn. Zamiast tego proponowała powołanie państwowego funduszu,
który przekazywałby środki dla samotnych matek w okresie przejściowym, gdy jeszcze
istniały tradycyjne rodziny.
Aleksandra Kołlątaj na znaczku pocztowym

Znaczek pocztowy z serii Деятели Коммунистической
партии и Советского государства, ZSRR 1972.

W twórczości Kołłontaj możemy wyróżnić następujące typy mężczyzn – oprawców, ofiar oraz przyjaciół, choć to podział topologiczny. Na przestrzeni lat Aleksandra
dodawała nowe elementy do obrazu mężczyzny, rozwijała swoje koncepcje w tym zakresie.
Aleksandra zwracała uwagę, że przemoc wobec kobiet ze strony brzydszej płci
może mieć również wymiar psychiczny i ekonomiczny, a nie tyko fizyczny. Początkowo uważała, że oprawcami są jedynie mężczyźni z wyższych klas, jednak we wczesnym
ZSRR zauważyła, że wszystkie grupy społeczne mogą krzywdzić niewiasty. Często ich
opresyjne traktowanie wywodziło się z ówczesnej mentalności.
Kołłontaj zauważała również, iż mężczyźni mogą być ofiarami. Początkowo
wychodziła z założenia, że ich prześladowcami są jedynie kapitaliści. W późniejszych
latach, wskutek swoich własnych przeżyć, Aleksandra stwierdziła, iż także ówczesna
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mentalność działała opresyjnie na mężczyzn. Burżuazyjne normy kulturowe powodowały, iż mężczyźni podejmowali się rzeczy, które były dla nich szkodliwe, np. służąc
w wojsku. W okresie I Wojny Światowej rewolucjonistka zauważyła, iż oddziaływanie
toposów tak silnie wpływało na nich, że poświęcali oni dla abstrakcyjnej idei służby
państwu wszystko, co najcenniejsze.
Burżuazyjne normy kulturowe według Kołłontaj wykorzystywały przeciwko
mężczyznom również niektóre kobiety. Chętnie korzystały one z efektów ich pracy,
niewiele dając w zamian.
Mężczyźni mogli być w opinii Kołłontaj także przyjaciółmi, sojusznikami kobiet w walce o równouprawnienie. W twórczości Aleksandry przykładem tego typu
człowieka był August Bebel. Czynnie wspierał on niewiasty dążące do emancypacji.
Właściwie inne mężczyzn-przyjaciół pojawiające się na kartach książek bądź artykułów
rosyjskiej rewolucjonistki były wzorowane na nim.
Kołłontaj nie starała się w swoich tekstach jedynie przedstawić wizerunku, typów i zachowania otaczających ją przedstawicieli silniejszej płci. Analizowała także rolę
mężczyzny pod względem jego miejsca w złożonych strukturach, takich jak rodzina, a
także społeczeństwo na kartach swoich artykułów, opowiadań. W przypadku aspektów można było zauważyć ewolucję poglądów rewolucjonistki na kwestie roli i miejsca
mężczyzn w ówczesnym świecie.
Rewolucjonistka sądziła, iż w przyszłym, kapitalistycznym świecie nastąpi powszechna równość. Wskutek tego nie będzie już ani mężczyzn oprawców, ani ofiar.
Ludzie będą żyli w harmonii, zaś społeczeństwo dynamicznie się rozwijać.
Koncepcje Kołłontaj przedstawiane przez nią po 1917 roku stały się dogmatyczne
i utopijne. Aleksandra uciekła od totalitarnej rzeczywistości ZSRR w działalność dyplomatyczną oraz świat swoich marzeń i wizji o powszechnym szczęściu dla każdego.
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Резюме
Ян Ратушняк
Эволюция взглядов Александры Коллонтай на роль мущины в обществе
(1909-1926)
Целью данной работы является представление эволюции взглядов Александры
Коллонтай на роль мужчины в обществе в период 1909-1926 гг. Эволюция роли
мужчины в работах Коллонтай была длительным процессом. Переломом в
этом процессе становилась Октябрьская революция и победа большевиков
в гражданской войне. Взгляды Коллонтай стали более радикальными,
догматическими, даже тоталитарными, поскольку она допускала вмешательство
государства в личную жизнь людей. Коллонтай писала тоже о роли мужчины в
семье. Обратила внимание на присутствие отца в процессе воспитания детей.
Постулировала, чтоб оба родителя должны иметь возможность заботиться о своем
потомстве. В работах Коллонтай, мы можем выделить следующие типы мужчин угнетатель, жертва и друг. Однако, это лишь топологическое деление. В течение
времени, Коллонтай добавляла новые элементы в ее образе мужчины. Коллонтай
пыталась представить не только изображения, типы и поведение мужчин, но
она проанализировала мужчину с точки зрения его места в сложных структурах,
таких как семья или общество.

Summary
Jan Ratuszniak
The evolution of views Alexandra Kollontai views on the role of man in society (19091926)
The aim of the paper is to present the evolution of Alexandra Kollontai’s views on the
role of a man in society (1909-1926). The evolution of the role of a man in the works of
Kollontai was a long process. The breakthrough of this process was the October Revolution and the victory of the Bolsheviks in the Civil War. Kollontai’s views radicalized.
They became dogmatic, even totalitarian since Alexandra accepted the interference of
the state in people’s personal lives. Kollontai wrote about the man’s role in the family.
She paid attention to the father’s presence in the process of bringing up children. Alexandra postulated that both parents should have the opportunity to take care of their
offspring. In Kollontai’s works, we may distinguish the following types of men - oppressors, victims and friends; however, it is only a topological division. In the course of time,
Alexandra was adding new elements to the image of a man. Kollontai did not try to
present only the image, types and behaviors of men. She analyzed a man in terms of his
place in complex structures, such as the family or the society.
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Wojska samochodowe i pancerne w Lublinie w latach 1918-1939
Słowa kluczowe: wojska pancerne, wojska samochodowe, Lublin, okres międzywojenny, Polska
Keywords: armored troops, automobile divisions, Lublin interwar period, Poland

Jedną z nowych broni wyrosłych z pól bitew I wojny światowej były tanki, nazwane później czołgami. Posiadało je również odzyskujące niepodległość po latach
niewoli państwo polskie. Były to wozy bojowe typu Renault FT. Wraz z samochodami pancernymi, w latach 20-ych poprzedniego wieku wchodziły one w skład formacji
samochodowych. Dopiero z rokiem 1930 rozpoczęto proces usamodzielniania się nowej broni. W efekcie, od 1935 r. do chwili wybuchu wojny w Wojsku Polskim istniało
jedenaście batalionów pancernych i jedna kadra batalionu pancernego. Były one jednostkami wojskowymi „czasu P” i spełniały zadania mobilizacyjne wobec oddziałów i
pododdziałów broni pancernej „czasu W”.
Większości z tychże jednostek poświęcono już monografie, czy to w ramach serii
„Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej”1, czy też w formie
artykułów2. Spośród tych, które nie doczekały się własnych publikacji wymienić można
7. Batalion Pancerny z Grodna, 11. Batalion Pancerny z Modlina czy też Kadrę 9. Batalionu Pancernego z Lublina. Niniejszy artykuł ma za zadanie wypełnić lukę odnośnie tej
ostatniej jednostki. Opisuje przemiany organizacyjne w niej zachodzące, a także kwestie
związane z życiem kulturalnym żołnierzy i z mobilizacją. Przebieg wyszkolenia obsady personalnej, jednak nie był przedmiotem rozważań. Z kolei podkreślić należy, że
1
J. Skalski, 1 Batalion Pancerny, Warszawa 1991; A. Nawrocki, 2 Batalion Pancerny, Pruszków 1992; R. Szubański, 3 Batalion Pancerny, Pruszków 1995; A. Nawrocki, 5 Batalion Pancerny, Pruszków 2003; tenże, 6 Batalion
Pancerny, Pruszków 2001; J. Tarczyński, 8 Batalion Pancerny, Pruszków 1996; tenże, 12 Batalion Pancerny, Pruszków 1995. Poza serią wydano także: A. Nawrocki, 2. Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939), Pruszków 2006; M.
Żebrowski, 4 Batalion Pancerny, Londyn 1980.
2
Między innymi: L. Fac, Jednostki pancerne garnizonu przemyskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys
organizacji, [w:] 85 lat garnizonu WP w Przemyślu, Przemyśl 2003, s. 141-169; W. Kozłowski, Łódzko-zgierski 10
batalion pancerny (1935-1939), „Rocznik Łódzki” 1985, T. XXXV, s. 139-162.
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monografia nie byłaby pełna, gdyby nie uwzględniono w niej szczególnie interesującej
historii formacji samochodowych, z którymi broń pancerna ściśle się łączyła.
Pierwsze lubelskie oddziały samochodowe:
Park Samochodowy, Autonaczelnictwo i Dowództwo Wojsk Automobilowych
W okresie I wojny światowej, w okupowanym przez Austriaków Lublinie działał
oddział samochodowy – Kraftfartdetachement (Detaszowany Oddział Samochodowy),
który obsługiwał pod względem transportowym całą dzielnicę, podlegając Głównemu
Dowództwu Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. Technicznie zaopatrywany był
w Kraftfarttruppen (Wojska Samochodowe) w Wiedniu, zaś składał się z warsztatów,
składów oraz dziewięciu kolumn samochodowych, stacjonujących w różnych ośrodkach kraju3.
Z dniem 2 listopada 1918 r. generalny gubernator gen. Anton Lipoščak przyjął
lubelskich delegatów żołnierskich i oznajmił im, że ich przysięga na wierność cesarzowi Austro-Węgier przestała ich obowiązywać. Następstwem tego władza wojskowa w
Lublinie została przejęta przez Polaków. Oficerowie i szeregowi służący dotychczas w
armii austro-węgierskiej, w towarzystwie licznie przybyłych mieszkańców, zgromadzili się na placu katedralnym, gdzie około godz. 16.00 odbyło się ich zaprzysiężenie4.
Wkrótce przystąpiono również do tworzenia polskich urzędów i formacji wojskowych.
Jednocześnie zlikwidowano Kraftfartdetachement, w związku z czym przejęto:
- rezerwę samochodową w postaci 17 samochodów osobowych (5 z nich wkrótce
odesłano do Warszawy, 3 znajdowało się w naprawie, zaś 1 oddano do dyspozycji lotników), 20 samochodów ciężarowych i pojazdu gospodarczego,
- warsztat reperacyjny wraz ze składem części zapasowych i ogumienia, w którym
jednak praca była bardzo utrudniona z uwagi na odejście z pracy większości mechaników i innego personelu,
- skład materiałów pędnych5.
Poza Lublinem znajdowało się osiem kolumn samochodów ciężarowych, jak
można przypuszczać, podległych niegdyś oddziałowi austriackiemu. Były to: kolumna
nr 34 w Krasnymstawie, nr 116 w Jędrzejowie, nr 119 w Busku, nr 164 w Końskich, nr
224 w Piotrkowie, nr 360 w Opatowie, nr 386 w Noworadomsku i Wien II w Radomiu.
Dodatkowo w Kielcach ulokowany był filialny skład materiałów pędnych. Uruchomienie wspomnianych kolumn wiązało się z uzupełnieniem brakującego personelu: 6
oficerów i 100 kierowców, zaś do warsztatów kolejnych 10 mechaników i spawaczy6.
Przejęty sprzęt, składy i warsztat, połączone zostały w tak zwany Park Samochodowy. Dowództwo nad nim, a następnie także nad całym garnizonem „Bronowice”, gdzie
3
„Głos Lubelski”, nr 246 z 7.09.1924 r., s. 4; Krótki rys historyczny powstania i pracy formacyj samochodowych,
oprac.: mjr Rudzki, kpt. Kulesza, kpt. Jeszka, „Przegląd Wojskowo-Techniczny” 1928, T. IV, z. 6, s. 263. Według
dokumentacji archiwalnej K.u.K. Kreiskommando Lublin, w mieście stacjonowały: Autogruppen Kommando,
Autoreserve, Benzinfelddepot, Behelfsautowerksstätte. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), C. i K.
Komenda Powiatowa w Lublinie, jedn. 39.
4
„Głos Lubelski”, nr 303 z 3.11.1918 r., s. 2.
5
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), I.300.41.51, Organizacja referatu automobilowego w Lublinie, L.218/18, 21.11.1918 r.
6
Tamże. Część kolumn przejęła służba samochodowa OG Kielce. Były to kolumny w: Jędrzejowie, Końskich, Busku, Opatowie, Radomiu i Radomsku (Noworadomsku). W. Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego Nr
III Kielce w latach 1918-1921, Łódź 2003, s. 69.
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znajdowały się garaże, objął por. Mieczysław Wolski, natomiast stanowisko referenta
samochodowego otrzymał por. inż. Leon Silberman – obaj służący wcześniej w wojsku
austriackim, dodatkowo do parku automobilowego przydzielono ppor. Feliksa Mieszkowskiego i ppor. Mieczysława Wąsowicza. Zalążek oddziału stanowiło również 13
szeregowych Polaków pozostałych z formacji austriackiej7.
Tymczasem, w związku z restaurowaniem polskiej władzy wojskowej w odzyskiwanych terenach, po przekazaniu przez Radę Regencyjną w dniu 11 listopada 1918
r. naczelnego dowództwa nad powstającym Wojskiem Polskim oraz całkowitej władzy
w 3 dni później Józefowi Piłsudskiemu, ten przystąpił do działań mających na celu zorganizowania dotychczas w dużej mierze improwizowanych oddziałów wojskowych w
jednolite dowództwo i scalenia ich w większe jednostki. W dniu 17 listopada podzielił
kraj na nowe wojskowe jednostki terytorialne (w miejsce dotychczas istniejących inspektoratów), zwane okręgami generalnymi. Jako pierwsze powstały OG I w Warszawie, OG II w Lublinie, OG III w Kielcach, OG IV w Łodzi i OG V w Krakowie8.
Wraz z utworzeniem okręgów generalnych, w grudniu tego samego roku przystąpiono do formowania przy każdym z nich służb samochodowych. W ten sposób
w Lublinie zostało utworzone Autonaczelnictwo Okręgu Generalnego Lubelskiego
z dowództwem przy ul. Niecałej 6. Do obowiązków autonaczelników należały: nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem samochodów przez wojsko i instytucje państwowe, ustalenie zapotrzebowania państwa w kwestii samochodów w danym okręgu
generalnym, prowadzenie wykazów personelu służby automobilowej oraz samochodów rządowych i prywatnych, kontrola nad utrzymaniem pojazdów państwowych w
odpowiednim stanie technicznym, a w przypadku samochodów uszkodzonych – w
sprawnej ich naprawie, zaopatrywanie pododdziałów i instytucji państwowych posiadających samochody w części zamienne i paliwo, czy też zbieranie wiadomości o stanie
dróg w okręgu9.
Organizacja Autonaczelnictwa wyglądała następująco: autonaczelnik podlegający w kwestiach wojskowych, administracyjnych i lokalnych dowódcy OG, zaś w gospodarczo-technicznych i innych - Szefowi Sekcji Automobilowej MSWojsk., zastępca,
kierownik autoruchu, oficer do zleceń, 4 oficerów starszych, adiutant, kierownik autotechniki oraz 19 innych żołnierzy i pracowników służby cywilnej10. Pierwszym autonaczelnikiem został pochodzący z armii rosyjskiej płk Tadeusz Gałecki, który objął stanowisko 12 grudnia 1918 r. Prócz tego w omawianym okresie w jednostce znajdowali się:
- ppor. Kazimierz Wallmoden – adiutant,
- por. Mieczysław Wolski - dowódca parku samochodowego,
- por. Leon Silberman - referat automobilowy przy Okręgu Generalnym,
- ppor. Mieczysław Wąsowicz - dowódca autokolumny „Lublin I”,
- ppor. Jan Pudelek - zastępca dowódcy autokolumny „Lublin I”,
- chor. Ryszard Clotk (nazwisko nieczytelne - MK) - oficer broni i oficer gospodarczy,
- inż. Roman Niklewski - kierownik autotechniki.

„Głos Lubelski”, nr 246 z 7.09.1924 r., s. 4; Krótki rys historyczny, s. 263.
„Dziennik Rozporządzeń MSWojsk.”, nr 6 z 27.11.1918, poz. 89.
9
„Dziennik Rozkazów Wojskowych”, nr 14 z 30.12.1918, poz. 442; J. Fedoruk, Automobilizm wojskowy –
czyli początki służby samochodowej WP, „Żołnierz Rzeczypospolitej” 1990, nr 84, s. 6.
10
„Dziennik Rozkazów Wojskowych”, nr 14 z 30.12.1918, poz. 442; Tamże, nr 52 z 12.05.1919, poz. 1637.
7
8
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Pozostałe stanowiska oficerskie obsadzali: ppor. Konstanty Chełmowski, ppor.
Aleksander Nikoliszyn oraz urzędnicy wojskowi: Tomasz Lacke (tymczasowo buchalter w komisji wojskowej), Józef Stachyra, Bolesław Korczo i Jan Wróblewski.
Autonaczelnictwu podlegały: autokolumny, autowarsztaty i autoskłady w danym okręgu generalnym. Autokolumny były jednostkami wojskowo-gospodarczymi i
jako takie miały obsługiwać jednostki wojskowe i urzędy państwowe. Dzieliły się one
na:
- autokolumny garażowe (zasadniczo jedna na OG, ale w miarę potrzeby mogło być
ich więcej), dokonujące we własnych warsztatach i przy pomocy własnego składu części zapasowych naprawy pojazdów, jednak o terminie nie dłuższym niż 5 dni. Składały
się z: dowódcy, starszego oficera, 2 młodszych oficerów oraz 107 szeregowych, kierowców i personelu pomocniczego, a także 36 samochodów z szoferami i 8 zapasowymi
bez kierowców. W marcu 1919 r. etat autokolumny uzupełniono o Skład Rozchodowy
w składzie 3 podoficerów;
- autokolumny polowe, w czasie pokoju standardowo przeznaczone dla jednostek
wojskowych i instytucji państwowych, natomiast w czasie wojny obsługiwać miały
większe jednostki (armie, korpusy lub dywizje);
- autokolumna zapasowa (po jednej w każdym OG). Miała ona obejmować wszystkie państwowe i miejskie samochody, nie włączone do kolumn innego typu, zaś jej zadaniem była opieka nad wszystkimi autami znajdującymi się na jej terenie - wojskowymi i państwowymi. Organizacja autokolumny miała wyglądać następująco: dowódca,
2 starszych oficerów, 3 oficerów młodszych, oficer rachunkowy, oficer prowiantowy,
457 szeregowych, żołnierzy funkcyjnych, kierowców i personelu cywilnego. Przy każdej takiej autokolumnie miała działać szkoła kierowców samochodowych prowadząca
skrócone kursy prowadzenia i obsługi automobili;
- autowarsztaty, miały znajdować się w miejscu postoju autokolumny zapasowej.
Inaczej niż w przypadku autokolumny garażowej, warsztaty były wykorzystanie w
celu poważniejszych i długotrwałych napraw czy remontów generalnych. Wstępnie zakładano następujący skład warsztatów: kierownik, zastępca, zarządzający warsztatem
oraz 14 innych żołnierzy i pracowników cywilnych;
- autoskłady, przeznaczone do zaopatrywania częściami zamiennymi i materiałem
pędnym poszczególnych kolumn i warsztatów. Skład etatowy: naczelnik, pomocnik
naczelnika (zastępca), oficer rachunkowy, po 2 podoficerów i zastępowych, po 6 kierowców i ich pomocników, wreszcie 44 szeregowych i pracowników różnych funkcji,
również cywilnych11.
Jeśli w OG znajdowałoby się więcej autokolumn, istniała możliwość łączenia ich
w autobrygadę. W dostępnych źródłach brak informacji o istnieniu w Lublinie autobrygady, z uwagi jednak na małą ilość utworzonych kolumn spowodowanych brakami
w sprzęcie samochodowym i bojowym - w lubelskim Autonaczelnictwie ostatecznie
utworzono autokolumny: garażową (prawdopodobnie nazywała się również autokolumną lubelską, być może tożsama z autokolumną „Lublin I”, dowodzoną przez ppor.
Wąsowicza) i zapasową „Bronowice” (dowódca NN) oraz polową „Chełm I” (dowódca
NN) - można założyć, że takowa nie powstała.
11
Tamże, nr 14 z 30.12.1918, poz. 442; tamże, nr 24 z 4.03.1919 r., poz. 789; tamże, nr 33 z 25.03.1919 r., poz.
1104; tamże, nr 52 z 12.05.1919, poz. 1637.
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Lata 1918-1921 to w historii odradzającego się państwa polskiego okres wojen
o ukształtowanie granic, zarówno zachodnich jak i wschodnich. W przypadku omawianych kwestii, siłą rzeczy najbardziej interesujące są te ostatnie. Z uwagi na toczące
się walki, stan osobowy lubelskiego Autonaczelnictwa był bardzo płynny, gdyż personel co kilka tygodni wysyłany był na front jako uzupełnienie. Dotyczyło to zwłaszcza
nowo wyszkolonych kierowców - z uwagi na potrzeby, odbywali oni niejednokrotnie
tylko 2-4-tygodniowe kursy. Sytuacja ustabilizowała się nieco dopiero jesienią 1920 r.,
po podpisaniu zawieszenia broni. Pracom organizacyjnym nie sprzyjały również realia
w samym państwie, którego obywatele podatni byli na wpływy komunistycznej propagandy. Szczególnie widać to było w przypadku kierowców i robotników warsztatów
Autonaczelnictwa OG Lublin. Przez pewien czas jego oficerowie wespół z szeregowcami pełnili warty przy najważniejszych budynkach nie dopuszczając na przykład do
podpalenia składu paliw12.
Tym niemniej w walkach na froncie wschodnim udział brały autokolumny „Lublin I” i „Chełm I”. Ta pierwsza została włączona w styczniu 1919 r. do „Grupy Bug” dowodzonej przez gen. Jana Romera i w walkach z Ukraińcami pod Rawą Ruską i Żółkwią
została rozbita, tracąc część personelu oraz 6 samochodów z posiadanych 10, z czego 3
marki Gräf & Stift, 2 Fiaty i 1 typu Praga13. Z kolei kolumna „Chełm I” weszła w lutym
1919 r. w skład Grupy gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Niestety o jej działaniach nic
więcej nie wiadomo.
W kwietniu 1919 r., zmieniono numerację istniejących autokolumn. I autokolumna lubelska („Lublin I”) została autokolumną garażową nr 4, zaś autokolumna „Bronowice” - autokolumną zapasową nr 414. Przy tej ostatniej utworzono również z dniem 9
kwietnia szkołę szoferską, której kierownikiem i wykładowcą został urzędnik wojskowy – Zdzisław Węgrzecki. Sytuacja szkoły kierowców nie była najlepsza. Przejęła ona
drewniane baraki po okupancie austriackim, będące w niezbyt dobrym stanie, dodatkowo naukę utrudniały niezbyt dobre (niebrukowane, gliniaste) drogi w rejonie stacjonowania kolumny zapasowej oraz mała ilość sprzętu potrzebnego do szkolenia. Dodać
należy, że sztuki kierowania uczyli się początkowo byli uczniowie lubelskiej Szkoły
Rzemieślniczej, uczęszczając na zajęcia zamiennie z pełnieniem innych funkcji w Autonaczelnictwie.
W dniu 9 maja 1919 r. Autonaczelnictwo w Lublinie zostało przemianowane na
Dowództwo Wojsk Automobilowych Okręgu Generalnego Lubelskiego15, z płk. Henrykiem Buczyńskim na czele, w składzie:
- por. Michał Kamieński - dowódca kolumny samochodowej zapasowej nr 2,
- por. Władysław Kłodziński - dowódca kolumny samochodowej lokalnej nr 1,
- urzędnik wojskowy Bolesław Korczo - kierownik okręgowych warsztatów samochodowych nr 2,
- por. Józef Matus - naczelnik okręgowych składów samochodowych nr 2.
Oprócz wyżej wspomnianych w służbie samochodowej znaleźli się wówczas:
por. Józef Maculewicz, por. Stanisław Mosiej, ppor. Albin Jerzy Kulesza, ppor. Stani-
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Krótki rys historyczny, s. 264-265.
Tamże, s. 263; „Głos Lubelski”, nr 246 z 7.09.1924 r., s. 4.
„Dziennik Rozkazów Wojskowych” , nr 37 z 3.04.1919 r., poz. 1199.
Tamże, nr 53 z 15.05.1919 r., poz. 1658.
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sław Szydelski, ppor. Piotr Rząśnicki, ppor. Władysław Więckowski i chor. Władysław
Wolski16. W styczniu 1920 r. zastępcą dowódcy został mianowany ppłk Sawicki, zaś w
ciągu kilku kolejnych miesięcy dołączyli do jednostki również ppor. Gustaw Cypryszewski i ppor. Józef Mrozowski.
Wobec zagrożenia ze strony bolszewików, latem 1920 r. lubelska jednostka automobilowa została ewakuowana w głąb kraju: dowództwo i kolumny samochodowe do
Radomia, zaś warsztaty i składy do Częstochowy. We wrześniu, już po zażegnaniu niebezpieczeństwa, powróciła do Lublina. Niedługo potem dowództwo przejął Mieczysław
Wolski, wówczas już w stopniu majora, odeszli natomiast płk Buczyński i ppłk Sawicki.
W tym czasie zmarł tragicznie oficer jednostki - por. Piotr Rząśnicki.
Jesienią 1920 r. Dowództwo Wojsk Automobilowych przeprowadziło się z ul. Niecałej na Bronowice. Ponieważ również tam dawała się we znaki zbyt mała ilość miejsca,
kolumna zapasowa i szkoła kierowców zastały przeniesione do Obozu Południowego17.
Miały również miejsce kolejne zmiany w obsadzie oficerskiej - do jednostki przydzieleni
zostali: kpt. Stanisław Targowski i por. Wiktor Timme.
Od wojsk samochodowych do pancernych:
2. Dywizjon Samochodowy i Kadra 9. Batalionu Pancernego
W dniu 18 marca 1921 r. w Rydze został podpisany pokój kończący wojnę polsko-bolszewicką. Niedługo potem ustanowiono również nowy podział wojskowo-administracyjny kraju. Mianowicie w miejsce dotychczasowych Okręgów Generalnych obszar
Polski został podzielony na dziesięć Okręgów Korpusów, zaś utworzony wówczas lubelski OK otrzymał numer II18. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 22 sierpnia
1921 r., korzystając z istniejącego zaplecza technicznego i personalnego, utworzono tyle
samo dywizjonów samochodowych, po jednym dla każdego okręgu. Dywizjon składał
się z następujących pododdziałów:
- dowództwo dywizjonu (sztab dowódcy i sekcja administracyjna),
- kolumna samochodów osobowych i sanitarnych (dowództwo kolumny, samochody
i ich obsługa, podręczny warsztat kolumny, magazyn techniczny i sekcja administracyjna),
- kolumna samochodów ciężarowych i półciężarowych (dowództwo kolumny, cztery
plutony, podręczny warsztat kolumny, magazyn techniczny, sekcja administracyjna),
- kolumna szkolna dywizjonu samochodowego (dowództwo kolumny, cztery plutony
szkolne, podręczny warsztat kolumny, magazyn techniczny, sekcja administracyjna),
- kadra kolumny zapasowej (dowództwo kadry, ewidencja główna oraz magazyn broni i umundurowania),
- dywizjonowy zakład samochodowy (dowództwo zakładu, skład materiałów samochodowych, skład materiałów pędnych i smarów, warsztat, sekcja administracyjna i garaż),
„Głos Lubelski”, nr 248 z 10.09.1924 r., s. 5.
Nazwa Obóz Południowy (Südlager) stosowana była w stosunku do poaustriackich baraków z okresu
I wojny światowej, ulokowanych w rejonie dzisiejszej ulicy Wyścigowej na południowy-zachód od Dziesiątej,
przyszłej dzielnicy Lublina. W barakach tych składowana była amunicja. Plan zagospodarowania Obozu Południowego podczas okupacji austriackiej znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie, C. i K. Komenda
Powiatowa w Lublinie, jedn. 411.
18
„Dziennik Rozkazów Wojskowych”, nr 15 z 19.04.1921 r., poz. 295.
16
17
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- kolumna szkolna samochodów pancernych (dowództwo kolumny, samochody i ich
obsługa, podręczny warsztat kolumny, magazyn techniczny, sekcja administracyjna)19.
Dywizjony zapewniały obsługę samochodową Okręgowi Korpusu, pod względem opieki technicznej nad pojazdami, i przewozowym. Prócz tego zadaniem każdego dywizjonu było szkolenie kierowców. Dowódcy dywizjonów podlegali dowódcom
Okręgów Korpusów, ale jednocześnie byli szefami służby samochodowej samego okręgu.
Zgodnie z rozkazem, w OK Nr II utworzony został 2. Dywizjon Samochodowy.
Nie posiadał on kolumny szkolnej samochodów pancernych, gdyż te istniały tylko w
dywizjonach o numerach: 1., 3., 5., 6. i 7., zaś w 1925 r. zostały wyłączone z dywizjonów i podporządkowane kawalerii. Koszary dywizjonu usytuowane były, podobnie
jak jego poprzedników, na lubelskich Bronowicach, przy ul. Fabrycznej (u zbiegu z ul.
Łęczyńską - obecnie znajduje się tam szereg firm oferujących różne usługi samochodowe, a także budowlane) oraz, w przypadku kolumny szkolnej, w Obozie Południowym.
Pierwszym dowódcą dywizjonu był wspomniany mjr Wolski, a następnie od 1922 r.
mjr Aleksander Radel i od 1924 r. - ppłk Witold Mikołaj Rudnicki. Stanowisko zastępcy
dowódcy dwóch ostatnich piastował kpt. Stanisław Hulewicz. Na dzień 18 sierpnia
1929 r. stan osobowy dywizjonu wynosił 350 szeregowców, a także 13 koni i 4 koty20.
Od 1 maja 1930 r., 2. Dywizjon Samochodowy rozpoczął proces reorganizacji w
Kadrę 2. Dywizjonu Samochodowego i pod względem administracyjnym podporządkowany został 8. pułkowi piechoty Legionów21. W latach 1929-1930 rozpoczęto również prace nad usamodzielnieniem broni pancernych. Pierwszym krokiem ku temu
było utworzenie Szefostwa Broni Pancernych, przekształconego w 1930 r. w Dowództw
Broni Pancernych. Podporządkowano mu wszystkie istniejące oddziały czołgów, samochodów pancernych i pociągów pancernych co wiązało się z usamodzielnieniem nowej
broni. Prowadziło to z kolei do jej reorganizacji i rozkazem o nowej organizacji formacji
pancernych i samochodowych na stopie pokojowej, który wszedł w życie w dniu 26
lutego 1934 r., połączono część dywizjonów samochodowych z pułkami i dywizjonami
pancernymi, tworząc bataliony czołgów i samochodów pancernych. Zmiany dotyczyły
również pozostałych po tej reorganizacji Kadr 2., 3., 4. i 8. Dywizjonów Samochodowych, w skład których miały wejść:
- komenda kadry (komendant, kwatermistrz, oficer mobilizacyjny, oficer administracyjno-materiałowy, płatnik). Ogółem 6 oficerów, 30 szeregowych, 1 urzędnik cywilny;
- szkoła kierowców (komendant szkoły, drużyna komendanta, instruktorzy). Razem: 3 oficerów i 30 szeregowych;
- kolumna przewozowa (dowódca, drużyna dowódcy, dowódcy plutonów). Ogółem 1 oficer i 29 szeregowych;
- park kadry (komendant, biuro administracyjno-rachunkowe, składnica, warsztat).
Ogółem 3 oficerów, 23 szeregowych i 10 urzędników cywilnych;
- wydzielony pluton przewozowy (dowódca, zastępca dowódcy, kierowcy samochodów): 1 oficer i 18 szeregowych22.

19
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Almanach oficerski na rok 1923/1924, cz. 3, Warszawa 1923, s. 71.
CAW, I.324.39.1, Rozkaz dzienny Nr 141 z 5.09.1929 r.
Tamże, DOK II-33, Rozkaz Tajny Nr 6 z 21.05.1930 r., poz. 51.
Tamże, I.300.18.50, Formacje pancerne i samochodowe na stopie pokojowej. Organizacja, 5.02.1934 r.
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Efektem rozpoczęto w 1934 r. scalania oddziałów samochodowych z pancernymi był rozkaz Dowództwa Broni Pancernych L.dz.2244/Tjn.Org.35 z dnia 26 września 1935 r., nakazujący kolejną reorganizację jednostek broni pancernych czasu pokoju.
Na jego podstawie istniejąca w Lublinie Kadra 2. Dywizjonu Samochodowego została
przemianowana w Kadrę 9. Batalionu Pancernego23. Była ona planowana jako formacja
przejściowa dopóki nie zostanie zreorganizowana, jednak do chwili wybuchu wojny nie
udało się tego dokonać. Jednostka ta, podobnie jak pozostałe utworzone lub zreorganizowane tym samym rozkazem, sprawowała w czasie pokoju funkcje: administracyjną,
macierzystą i wyszkoleniową oraz mobilizacyjną w stosunku do oddziałów broni pancernych czasu wojny. Kadra Korzystała z Urzędu Pocztowego Nr 2.
Dowódcą Kadry 9. Batalionu Pancernego został przybyły 2 listopada 1935 r. z
4. Batalionu Pancernego mjr Józef Rokicki, który przejął w dniu 4 listopada tego roku
obowiązki z rąk mjr. Piotra Rudzkiego24. Organizacja poszczególnych batalionów pancernych nie była identyczna. Kadra 9. Batalionu składała się z:
- komendy kadry,
- kwatermistrzostwa,
- szkoły kierowców,
- plutonu przewozowego,
- parku pancernego,
- plutonu łączności,
Istniał również pluton gospodarczy, który jednak zachował samodzielność. Ogółem lubelska jednostka miała liczyć etatowo: 14 oficerów, 117 szeregowych i 51 pracowników cywilnych25.
Planowana od 1936/37 r. rozbudowa broni pancernych przewidywała utworzenie nowych oddziałów pancernych, w tym batalionów czołgów przeznaczonych dla
brygad pancerno-motorowych. W związku z tym, aby sprostać rozszerzonym zadaniom mobilizacyjnym, przewidywano utworzenie we Włodzimierzu Wołyńskim nowego batalionu pancernego okresu pokoju oraz rozwinięcie kadr batalionów w Łodzi i
w Lublinie do pełnych batalionów pancernych. W Lublinie miał znajdować się również
ośrodek zapasowy26. Jak już wspomniano, do września 1939 r. nie udało się zreorganizować jednostki w 9. Batalion Pancerny.
W listopadzie 1936 r., Dowództwo Broni Pancernych powołało w batalionach
pancernych plutony Junackich Hufców Pracy, przeznaczonych do przygotowania specjalistów technicznych (specjalność kierowcy lub mechanika) poprzez organizowanie
kursów dla młodzieży. Początkowo, w celach doświadczalnych polecono utworzenie
dwunastu takich plutonów na okres trzymiesięczny. W przypadku Kadry 9. Batalionu
Pancernego zorganizowano wówczas kompanię Junaków. Tymczasowy skład osobowy
kompanii to: dowódca, drużyna dowódcy i 4 plutony. Razem 40 żołnierzy (w tym 1

23
Tamże, I.300.30.14, Przemianowanie jednostek Broni Pancernych i organizacja dwóch nowych batalionów pancernych. Rozkaz wykonawczy, L.dz.2244/Tjn.Org.35, 26.09.1935 r.; tamże, DOK II-45, Rozkaz Tajny
Nr 14 z 12.10.1935 r., poz. 79.
24
Tamże, I.324.13.1, Rozkaz nr 48 z 4 listopada 1935 r.
25
K. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 r. Organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Oświęcim 2014, s. 73-74,
79 i n.
26
CAW, I.303.3.69, Plan realizacji i rozbudowy broni pancernej, L.dz.535/mob.37, 12.03.1937 r.
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oficer) i 160 junaków27. W późniejszym okresie funkcjonował już pluton JHP o numerze
10 i tymczasowym składzie: 11 żołnierzy kadry (w tym 1 oficer) i 40 junaków28. Oprócz
tego w opisywanym oddziale utworzono w styczniu 1939 r. ćwiczebną półkolumnę samochodów do szkolenia kierowców starszego rocznika.
W 1937 r. utworzono dowództwa grup pancernych. Ich zadania sprowadzały się
do organizacji, wyszkolenia i przygotowania jednostek grupy w zakresie mobilizacji.
Ostateczny skład grup pancernych ukonstytuował się w 1938 r., i wówczas Kadrę 9.
Batalionu wraz z 2., 5., 6. i 12. Batalionami włączona została w skład 2. Grupy Pancernej z siedzibą w Warszawie, dowodzonej przez płk dypl. Jana Naspińskiego29. W tym
samym roku Kadra 9. Batalionu przekazała na potrzeby operacji zajmowania Zaolzia
część swoich pojazdów.
Działalność w zakresie kulturalnym i oświatowym
W początkowym okresie funkcjonowania lubelskiego oddziału samochodowego, duży nacisk położono na działalność oświatową, ponieważ duża liczba jego żołnierzy była niepiśmienna. W związku z tym faktem podjęto kroki zmierzające do zmiany
tego stanu rzeczy, organizując różnego rodzaju zajęcia oświatowe. Początkowo miały
one postać pogadanek, mających miejsce prawdopodobnie w ramach szkoły kierowców, które prowadzili sierżanci Franciszek Frańczak i Jan Czarnecki. Następnie obowiązek ten wzięli na siebie por. Gustaw Cypryszewski, który objął też kierownictwo
szkoły szoferów po Zdzisławie Węgrzeckim, i por. Józef Mrozowski. Ten ostatni objął
też referat oświaty i przyczynił się do utworzenia od stycznia 1920 r. biblioteki żołnierskiej, której zasób tworzyło pod koniec lat 20-ych 870 dzieł30.
Początkowo duża rotacja żołnierzy automobilowych – trwała wojna na wschodzie i byli oni na bieżąco wysyłani na front – nie sprzyjała pracy oświatowej. Tak naprawdę systematyczne nauczanie prowadzone było od 1924 r. Z meldunku ppłk. Rokickiego wynika, że w latach 1927/28 istniały kursy I, II i III stopni szkoły żołnierskiej
prowadzone przez poruczników: Mrozowskiego, Cypryszewskiego, Jana Buniewicza i
Zygmunta Wojciechowskiego, w których wyniku sztuki czytania i pisania nauczyło się
105 żołnierzy. W roku szkolnym 1928/29, prócz por. Wojciechowskiego i por. Mrozowskiego, nauczali: por. Marian Pancerzyński i por. Kazimierz Suszkiewicz oraz wykładowcy cywilni opłacani przez Towarzystwo Polskiego Białego Krzyża. W szkole uczyło
się wówczas 102 szeregowych31.
Sytuacja na polu kulturalno-oświatowym miała się poprawić po zbudowaniu
Domu Żołnierza przy Al. Racławickich (istniejącego zresztą do dzisiaj). Zamysł budowy powstał jeszcze w 1919 r., ale inwestycja była wówczas nierealna. Prace rozpoczęto
dopiero w 1924 r. Jako budulec posłużyły cegły z rozbieranego soboru (przy Placu Litewskim). Środki na budowę pozyskiwano w różny sposób: ze składek, dochodów z
imprez organizowanych między innymi przez wojsko, licytacji itp. W dniu 28 kwietnia
27
Tamże, I.303.3.69, Organizacja oddziałów junaków przy jednostkach broni panc., L.dz.3368/Tjn.Mot.36,
19.11.1936 r.
28
Tamże.
29
Tamże, I.303.3.69, Załącznik do rozkazu M.S.Wojsk. Dep.Dow.Og., L.5693/Org.Tjn.38.
30
Dziesięciolecie akcji oświatowej i społecznej w Korpusie Lubelskim, oprac. kpt. W. Kwiatkowski, Lublin 1929,
s. 45; „Głos Lubelski”, nr 248 z 10.09.1924 r., s. 5.
31
Dziesięciolecie akcji oświatowej, s. 45.
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tego roku poświęcono kamień węgielny, ale z uwagi na skromne, nieregularne fundusze, budowę zakończono w roku 1933. Swój wkład w inwestycję wniósł również 2.
Dywizjon Samochodowy. Ze składek i przychodów z imprez żołnierskich złożył następujące kwoty: 172 800 000 marek polskich (mkp), 88 zł, 60 zł, 121 zł, 108 zł, 94 zł, 99 zł, 98
zł, 109 zł. Dodatkowo z koncertu 172 810 000 mkp i z przedstawień – 50 zł32.
Niemniej ważnym wydarzeniem kulturalnym było utworzenie w 1922 r., również na Bronowicach, teatru żołnierskiego. Jego obsadę stanowili żołnierze 2. Dywizjonu Samochodowego, wraz ze swoimi żonami. Wystawiano sztuki zarówno dla wojskowych, jak i dla osób cywilnych. Po dwóch latach teatr przeniesiono do jednego z
baraków Obozu Południowego33. Jego uroczyste otwarcie w nowym miejscu odbyło się
w dniu 26 grudnia 1924 r. Krótkie przemówienie wygłosił wówczas Gustaw Lawina,
a następnie zespół teatralny dywizjonu przedstawił utwór sceniczny autorstwa wyżej
wymienionego pod tytułem: „Ludzie umarli” (sztuka w 3 aktach). W prasie występ
został oceniony raczej słabo, zwrócono natomiast uwagę, że wyższy poziom reprezentowali aktorzy: Głazowski, Jaruga, Rutkowski i aktorki: Wanetówna i Nelli Bartosiewiczówna. Przedstawieniu przygrywała orkiestra policyjna. Po sztuce odbyła się zabawa
taneczna34. W 1926 r. teatr został zlikwidowany.
Także w roku 1922 utworzono chór żołnierski, w którym również udzielał się
personel dywizjonu35.
Udział w życiu publicznym miasta: uroczystości państwowe i święta jednostki
Jednym z przejawów integracji ludności Lublina ze stacjonującymi w mieście
żołnierzami były obchody świąt, zarówno jednostek, jak i państwowych. Jeżeli chodzi o
te pierwsze, swoje święto dywizjon obchodził w dniu 8 września36, ale hucznie obchody
rozpoczęto po raz pierwszy dopiero w 1924 r. Dzień uroczystości wypadł w poniedziałek. Pierwszym punktem w programie była trwająca od godziny 10.00 msza polowa na
ołtarzu ustawionym na stopniach Katedry. Pojazdy kolumny samochodowej ustawione
zostały po obu stronach placu katedralnego, przy nich zaś znajdowali się żołnierze dywizjonu. Mszę prowadził ks. dziekan Jan Idec, zaś spośród ważniejszych osób, wzięli w
niej udział: ks. biskup lubelski Marian Fulman, zastępca dowódcy OK Nr II – płk Karol
Krausse, wicewojewoda dr Stanisław Bryła, starosta lubelski – Adolf Krauze, prezydent miasta – Czesław Szczepański, prokurator wojskowy – płk Ganczarski, zastępca
komendanta miasta – mjr Sobara i zastępca komendanta policji powiatowej - komisarz
Kownacki. Zjawiła się również delegacja weteranów Powstania Styczniowego oraz szerokie grono oficerskie, prasa i liczna publiczność.
Po mszy kierowcy przejechali samochodami na plac przed Unią Lubelską, gdzie
przy dźwiękach orkiestry wojskowej 8. ppLeg. odbyła się defilada samochodów, motocykli, warsztatu polowego oraz wojskowej straży ogniowej. Po defiladzie, w koszarach
dywizjonu podano uroczysty obiad, po którym ok. godz. 13.00-14.00 na placu przy ul.
Lipowej rozpoczęły się lekkoatletyczne zawody sportowe i samochodowe. Po przedsta32
Rok pracy Komitetu Budowy Domu Żołnierza w Lublinie, Lublin 1925, s. 28-29. Z dniem 29 kwietnia 1924 r.
miała miejsce reforma pieniężna, w wyniku której „markę polską” zastąpił „złoty”. Marki wymieniane były na
złotówki po kursie 1 zł = 1 800 000 mkp.
33
Dziesięciolecie akcji oświatowej, s. 46.
34
„Głos Lubelski”, nr 255 z 30.12.1924 r., s. 5.
35
Dziesięciolecie akcji oświatowej, s. 46.
36
„Dziennik Rozkazów MSWojsk.”, nr 16 z 19.05.1927 r., poz. 174.
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wieniu sprzętu motorowego i popisach w jeździe motocyklem (jazda na pedale, ósemki,
podnoszenie czapki i wiader z wodą z ziemi) i samochodami z kolumny szkolnej (tzw.
Gymkhana: ósemki, zakładanie kółek w biegu, przejazd przez ruchomy mostek, czy też
po deskach), odbyły się zawody gry w piłkę nożną, w której przeciwnikiem żołnierzy
2. Dywizjonu była drużyna z 1. Dywizjonu Samochodowego z Warszawy. Zakończona
remisem 2:2 rozgrywka (do przerwy prowadzili goście z wynikiem 2:0) nie wzbudziła
większych emocji, wystarczy przytoczyć krótką wzmiankę zamieszczoną w miejscowej
prasie: Wczorajsze zawody z okazji święta 2go Dywizjonu nie przyniosły nic ciekawego. Obie
drużyny b. słabe. Lublin jednak górował ambicją, co u młodego klubu jest b. pocieszającem37.
Wieczorem, od godz. 20.00 przedstawiano w amatorskim teatrze żołnierskim 2.
Dywizjonu w Obozie Południowym, sztukę Stanisława Kiedrzyńskiego pt. „Zaręczyny
pod kulami” oraz farsę w jednym akcie „Najpiękniejszy podarunek”. Dochód z imprezy oraz z odbywającej się później zabawy tanecznej przeznaczono na rozwój sportu w
dywizjonie oraz budowę Domu Żołnierza w Lublinie38.
Podobny przebieg i równie huczny miało drugie święto dywizjonu w roku 1925.
Od godz. 10.00 przed katedrą uroczystą mszę świętą prowadził ks. Tyszka. Tak jak rok
wcześniej, we mszy brało udział grono ważnych gości, a także weteranów powstania
1863 r. i tłumnie zgromadzonych mieszkańców, zaś pojazdy autokolumny stanęły po
obu stronach placu katedralnego. Po mszy odbyła się defilada i około godz. 13.00 obiad.
Po nim, w Obozie Południowym, przeprowadzono zawody sportowe, w tym mecz piłki
nożnej pomiędzy drużyną 2. Dywizjonu Samochodowego a drużyną O.Z.G. (Okręgowy
Zakład Gospodarczy Nr 2), który zakończył się wygraną tego drugiego wynikiem 2:1.
Ważniejsi goście tymczasem zwiedzali budynki i warsztaty dywizjonu – oprowadzał
ich dowódca szkoły – kpt. Wiktor Tiunin. Ok godz. 20.00 rozpoczął się spektakl wystawiany przez teatr żołnierski – operetka w dwóch aktach pt. „Colombina”, po czym
odbyła się huczna zabawa39.
W związku z drugim świętem dywizjonu, otrzymał on szereg depesz z życzeniami i gratulacyjnych, między innymi od ministra spraw wojskowych gen. Władysława
Sikorskiego, szefa departamentu V (technicznego) MSWojsk., szefa Wydziału Wojsk Samochodowych, a także dowódców innych dywizjonów samochodowych i dowódców
miejscowych jednostek oraz innych oficerów40.
Żołnierze dywizjonu brali udział również w innych uroczystościach państwowych, poczynając od Święta Żołnierza, poprzez imieniny Marszałka, do dni majowych
włącznie. Podczas imienin Marszałka, które wypadały 19 marca, organizowano nabożeństwo dla garnizonu lubelskiego oraz pogadanki dotyczące życia i czynów Józefa
Piłsudskiego41. W tym miejscu warto przytoczyć natomiast przykład obchodów 3 maja.
W dniu tym 1925 r., od godz. 10.00 na placu 8. ppLeg. (przy rogatce warszawskiej)
odprawiała się msza święta celebrowana przez ks. bp. Fulmana. Obok żołnierzy 2. Dywizjonu Samochodowego uczestniczyli w niej także: 8. ppLeg., 2. batalion sanitarny, 2.
dywizjon taborów, 2. oddział służby intendentury i 24. pułk ułanów. Następnie odbyła
się defilada, zaś po niej, na placu sportowym 8. ppLeg., rozpoczęły się wyścigi motocy37
38
39
40
41

Ogłoszenia w rubryce sportowej: „Głos Lubelski”, nr 247 z 9.09.1924 r., s. 3.
„Głos Lubelski”, nr 246 z 7.09.1924 r., s. 4; tamże, nr 250 z 12.09.1924 r. s. 4-5.
Tamże, nr 247 z 9.09.1925 r., s. 6.
Tamże, nr 250 z 12.09.1925 r., s. 3.
APL, Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, jedn. 535, Rozkaz nr 31 z 15.03.1924 r., poz. 7.
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klowe oraz tzw. mała wojna (w jej programie między innymi transporty samochodami).
Niezależnie od tego w każdej jednostce miały miejsce popołudniowe zabawy dla szeregowych42.
Lubelska jednostka pancerna brała udział również w święcie 3 maja w 1938 r.
Przebieg uroczystości generalnie był bardzo podobny, dlatego też przytoczyć można w
tym miejscu tylko fragment artykułu zamieszczonego w „Głosie Lubelskim” dotyczący
defilady żołnierzy Kadry 9. Batalionu Pancernego:
[…] Wrażenie to spotęgował widok defilującego dywizjonu samochodowego. W
blaskach słońca zamigotały rzędy hełmów i lufy karabinów. Nie słychać rytmu
marszu. Cicho suną maszyny, z powagą, z godnością. A w nich szeregi naszych
strzelców. Siedzą blisko siebie, ramię oparte o ramię, głowy energicznie zwrócone
w prawo. Przejechali […]43.

W 1924 r. szeregowi jednej z kolumn 2. Dywizjonu Samochodowego zorganizowali na Bronowicach w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia „choinkę” żołnierską
wraz ze skromnym poczęstunkiem. Uroczystość miała miejsce w przystrojonej sali, na
której środku ustawiono choinkę oraz duży stół. Na święcie zjawili się dowódca kolumny - mjr Tadeusz Oleksiewicz, referent oświatowy dywizjonu - por. Józef Mrozowski,
przedstawiciel „Głosu Lubelskiego” oraz żołnierze dywizjonu. Po przemówieniu mjr.
Oleksiewicza nadszedł czas na toasty, a potem odbyło się przyjęcie połączone ze śpiewaniem kolęd i pieśni żołnierskich44.
Z życia dywizjonu
Nieodłącznym elementem życia jednostek wojskowych była współpraca z mieszkańcami Lublina i okolic. Na przykład żołnierze autokolumny „Bronowice” podczas
zakupu we wsi Garbów ziemniaków przeznaczonych dla jednostki, zostali obdarowani
nimi bezpłatnie przez miejscowych włościan i zwykłych obywateli. Z kolei żołnierze za
zaoszczędzone w ten sposób pieniądze poprosili o kupno książek do biblioteki. Czyn
ludności Garbowa został odnotowany w jednym z „Dzienników Rozkazów Wojskowych” z 1919 r.45.
Z dniem 1 stycznia 1920 r., przy Dowództwie Wojsk Automobilowych rozpoczęła istnienie wojskowa, samochodowa straż ogniowa. Mieściła się na Bronowicach, przy
Okręgowym Garażu Samochodowym. Na naczelnika straży wyznaczony został ppor.
Józef Matus, zaś jego pomocnikiem był sierż. Władysław Mydliński. Zastęp liczył 20
żołnierzy46.
Straż brała udział w gaszeniu pożarów w mieście i okolicach. Między innymi 16
lipca 1923 r. jednostka została zaalarmowana pożarem wywołanym uderzeniem pioruna w jednej ze wsi w kierunku Świdnika. Tymczasem wybuchł również pożar gmachu poczty w Lublinie, do którego najpierw skierowano pozostałe w mieście jednost42
„Głos Lubelski”, nr 120 z 2.05.1925 r., s. 3; „Głos Lubelski”, nr 121 z 3.05.1925 r., s. 4-5; tamże, nr 123 z
5.05.1925 r., s. 3-4.
43
Tamże, nr 122 z 5.05.1938 r., s. 6.
44
Tamże, nr 355 z 30.12.1924 r., s. 4.
45
„Dziennik Rozkazów Wojskowych”, nr 24 z 4.03.1919 r., poz. 791.
46
„Głos Lubelski”, nr 16 z 16.01.1920 r., s. 3.
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ki straży państwowej i ochotniczej, zaś zastęp wojskowy dołączył wkrótce potem, po
wspomnianej wyżej opanowaniu sytuacji. Po około 2 godzinach i 40 minutach udało się
ugasić pożar budynku. Mimo tego spłonął jego dach i 2 piętro, zaś piętro 1 zostało zniszczone47. Blisko 100 minut płonął Pałac Radziwiłłowski będący siedzibą Dowództwa OK
Nr II, który wybuchł 18 lipca 1927 r. Również w jego gaszeniu brała udział wojskowa
straż pożarna48.
W dniu 2 lipca 1924 r. rozpoczął się rajd żołnierzy kolumny szkolnej do Zakopanego, w czasie którego szeregowcy zwiedzili Kraków oraz Wieliczkę. Miał on przygotować kierowców do jazdy w różnorodnym terenie, począwszy od płaskiego po górzysty,
a także doskonalić ich w remontach i naprawach w polu. Wzięło w nim udział 60 szeregowych jadących na 5 samochodach osobowych, 2 półciężarowych i 5 ciężarowych49.
Rajdy organizowano również w późniejszym okresie. Żołnierze Kadry 9. Batalionu Pancernego brali udział między innymi w rajdach samochodowych. Jednym z nich był rajd
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który odbył się w dniach 24-26 lutego 1939 r.
Brali w nim udział kapitanowie: Stanisław Betlejemski i Tadeusz Pytkowski. Ten ostatni
zdobył wówczas brązowy medal50.
W każdym wojsku zdarzają się przypadki zdrady lub przekazywania tajnych
informacji osobom zainteresowanym. Sytuacja taka również miała miejsce w opisywanym dywizjonie. Mianowicie w dniu 5 kwietnia 1925 r. kpr. S. Targowski, przydzielony
do pracy kancelaryjnej w oddziale ogólnym referatu mobilizacyjnego, aresztowany został przez referenta informacyjnego DOK II w chwili, gdy dokonywał transakcji sprzedaży tajnych dokumentów osobom cywilnym „wyznania mojżeszowego”51.
W tym samym roku zdarzył się inny, niepokojący wypadek. Otóż w lipcu w lesie
Dąbrowa przylegającym do wsi Wrotków (obecnie dzielnica Lublina) zostało znalezione ciało żołnierza dywizjonu – szeregowca Kazimierza Gotza. Wstępnie przeprowadzone śledztwo nie wykazało przyczyn śmierci (samobójstwo czy morderstwo), jednak
pewne poszlaki wskazywały na morderstwo i śledztwo miało być kontynuowane52.
Od 1930 r. przez kilka kolejnych lat trwał spór między Kadrą 2. Dywizjonu Samochodowego a zarządem Ordynacji Zamojskiej w sprawie należności za przeprowadzenie przez warsztat Kadry remontu silnika samochodu Dodge należącego do Maurycego Ordynata Zamojskiego. Żądana za usługę kwota wynosiła 1591 zł 88 gr. Spór
ostatecznie zakończył się na drodze sądowej – w styczniu 1936 r. odbyła się rozprawa
w Sądzie w Lublinie, zaś wyrok nakazywał zwrot należności przez Maurycego Zamojskiego wraz z kosztami rozprawy sądowej53.
Sztandar i odznaka pamiątkowa
Kadra 9. batalionu pancernego nie otrzymała swojego sztandaru. Posiadała natomiast srebrną odznakę pamiątkową o wymiarach 43 x 45 mm. Została ona zaprojektowana przez oficera kadry - por. Wacława Bejgrowicza oraz st. sierż. Aleksandra Leona
47
48
49
50
51
52
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Tamże, nr 192 z 17.07.1923 r., s. 5.
„Ziemia Lubelska”, nr 18 z 19.01.1927 r., s.
APL, Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, jedn. 535, Rozkaz nr 67 z 28.06.1924 r., poz. 19.
CAW I.324.13.6, Rozkaz nr 14 z 31 marca 1939 r.
„Express Lubelski” z 17.04.1925 r.
„Głos Lubelski”, nr 187 z 10.07.1925 r., s. 3; Tamże, nr 188 z 11.07.1925 r., s. 2.
APL, Akta Ordynacji Zamojskiej, jedn. 20419.
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Mańkę-Jarzembowskiego i zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych w 1938 r.
Odznaka przedstawiała orła z pochyloną głową skierowaną w prawą stronę, trzymającego w szponach emaliowany proporczyk w barwach broni pancernych – pomarańczowej i czarnej. Skrzydła orła opuszczone w dół po obu stronach proporczyka, spoza którego wystawały po trzy końce piór ogona. Standardową praktyką było wręczanie wraz
z odznaką legitymacji upoważniającą do jej noszenia, zapewne podobnie było również
w tym przypadku.
Nieco inne wymiary - 43 mm wysokości i 40 mm szerokości - ma egzemplarz
zachowany w zbiorach Pana Zbigniewa Nestorowicza, na który powołuje się w swoim artykule Jerzy Wojciechowski. Na jej odwrocie znajdują się znak probierczy srebra
próby 2 oraz inicjał S.C., natomiast na nakrętce umieszczone jest nazwisko producenta:
St. CEGIEŁKA / GRAWER, a poniżej napis WARSZAWA / KOPERNIKA 25 i znak
probierczy MET (metal) 54.
Sprzęt samochodowy i pancerny
Na stanie pierwszych lubelskich oddziałów automobilowych, z końcem 1918 r.
znajdowały się poaustriackie samochody marek Gräf & Stift, Fiat i Praga. Na przykład na
dzień 23 grudnia w Okręgu Generalnym Lubelskim znajdowało się 5 samochodów osobowych i 18 ciężarowych, w tym w autokolumnie lubelskiej 14 czynnych samochodów
osobowych55. W marcu 1919 r. w OG Lubelskim było już 14 samochodów osobowych
(z tego 6 w naprawie), 86 ciężarowych (79 w remoncie), 1 specjalny (w remoncie)56. Na
ilość pojazdów wpływ miały zapewne również zdobycze wojenne na wschodzie, szczególnie w walkach z Ukraińcami, niestety nie ma wiarygodnych informacji na ten temat.
Najbardziej zużyte samochody były sprzedawane na rynek cywilny. Tak było na
przykład w 1924 r., gdy w prasie ogłoszono sprzedaż 12 pojazdów: 3 ciężarowych (Berlietów), 4 ciężarowych (opisanych jako USA) oraz ram kolejnych 5 ciężarowych (USA).
Jak wynika z ogłoszenia, transakcją zajmowała się komisja sprzedaży z siedzibą na Bronowicach. Zastrzeżono przy tym, że informacje odnośnie chęci zakupu miały spływać
do 15 maja, zaś sprzedaż miała odbyć się 19 maja57.
Największą grupę pojazdów posiadanych przez 2. Dywizjon, stanowiły samochody produkcji amerykańskiej, następnie sprzęt francuski, włoski i niemiecki (Steyr).
Podstawowym amerykańskim samochodem ciężarowym był Packard, produkowany
w dwu odmianach: o nośności 1,5 t. i 3 t., zaś w użyciu znajdowały się także sanitarki
GMC. Maszyny te zostały zakupione w 1919 r. z demobilu amerykańskiego we Francji
przez Polską Wojskową Misję Zakupów. Tą samą drogą nabyto również amerykańskie
samochody osobowe marek: Ford, Dodge, Cadillac oraz Chevrolet. W ciągu kilku następnych lat stany tych pojazdów uzupełniano kolejnymi zakupami.
Aż do 1939 r. w służbie znajdowały się również samochody produkcji włoskiej,
reprezentowane przez 1,75-tonowe ciężarówki SPA, spośród 300 zakupionych w latach
1925-26 przez zakłady Ursus. Obok pojazdów amerykańskich i włoskich, 2. Dywizjon
54
J. Wojciechowski, Odznaka pamiątkowa Kadry 9. Batalionu Pancernego, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne” 1999, nr 8, s. 45-46.
55
CAW, I.300.41.51, Wykaz autokolumn wojsk polskich; Tamże, Wykaz samochodów czynnych w okręgach jeneralnych, 23.12.1918 r.
56
Tamże, Zestawienie stanu samochodów na 1 marca 1919 r.
57
Ogłoszenie sprzedaży zamieszczono w: „Głos Lubelski”, nr 134 z 17.05.1924 r., s. 6.
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posiadał również francuskie 3-tonowe samochody ciężarowe typu Berliet CBA. Pewna
ich ilość przybyła do Polski w 1919 r. wraz z armią gen. Hallera, natomiast w latach
1924-25 zakłady Ursus sprowadziły do Polski następną ich partię.
Jeśli chodzi o sprzęt pancerny, Kadra 9. Batalionu Pancernego pierwsze czołgi
otrzymała w lipcu 1936 r. Było to 5 zakupionych w Wielkiej Brytanii w roku 1929 tankietek Carden-Loyd Mk VI o numerach rejestracyjnych 1143, 1144, 1145, 1146 i 114758.
Przydzielono je do szkoły kierowców jako sprzęt szkolny. W 1939 r. z 10. Batalionu
Pancernego otrzymano 5 kolejnych pojazdów tego typu (numery 1148, 1149, 1150, 1151
i 1152), stanowiących sprzęt do nauki kierowców59. Tankietki o numerach 1143 i 1145 we
wrześniu tego roku zostały wykreślone z rejestracji OK Nr II. Pierwszą przekazano do
12. Batalionu Pancernego, drugą do szkoły kierowców Kadry 9. Batalionu Pancernego60.
W kwietniu 1939 r. sześć tankietek przekazano do 2. Batalionu Pancernego. Były
to pojazdy o numerach rejestracyjnych nowego systemu: W01-144, W01-146, W01-147,
W01-149, W01-151 i W01-15261. Być może pozostałe w Kadrze w chwili wybuchu wojny
dwie tankietki znalazły się w ramach Ośrodka Zapasowego Nr II. Sprzęt dodatkowy
stanowiły przyczepka czołgowa oraz przyczepka do przewożenia czołgów. Obie znajdowały się w ramach sprzętu ćwiczebnego. Z dokumentów archiwalnych, do których
udało się dotrzeć, wynika, że innych pojazdów pancernych Kadra nie posiadała.
W latach 30-ych park samochodowy reprezentowany był przez pojazdy różnych
marek. Między innymi obok sprzętu najnowszego, były to w dalszym ciągu omawiane
już samochody z początków lat 20-ych oraz z okresu I wojny światowej, a więc ciężarówki SPA, Packard i Berliet, czy też osobowe Chevrolet, Ford, Dodge, Renault. Były
one jednak sukcesywnie wycofywane ze służby, zaś ich miejsce zajmowały nowocześniejsze pojazdy polskiej konstrukcji. Mimo tego, samochody te (Berliety, Packardy, SPA,
Dodge czy też Chevrolety) znajdowały się w Kadrze jeszcze w 1937 r.
Jeśli chodzi o samochody ciężarowe polskiej produkcji, w Kadrze eksploatowano
2,5-tonowe Polskie Fiaty 621L (zarówno w wersji standardowej – ciężarowej, jak i sanitarnej), 1,2-tonowe Polskie Fiaty 618, czy też 2-2,5 t. Ursusy. Poza tym również 2-tonowe
czechosłowackie Praga RV, produkcji fabryki Českomoravskà Kolben Danĕk (ČKD) w
Pradze. Samochody osobowe to także pojazdy polskie marek Polski Fiat 508/III „łazik”
oraz Polski Fiat 508/518.
Motocykle reprezentowane były zarówno przez maszyny starsze marek Triumph
i Harley-Davidson, ale również nowe polskie konstrukcje Sokół 600 i Sokół 1000. Starsze
maszyny były również sukcesywnie skreślane z rejestracji, m. in. w maju 1937 wykreślono dwa Harleye. Według stanu na dzień 1 lipca 1939 r. w Kadrze 9. Batalionu znajdowało się przynajmniej 23 motocykle Sokół 600 i Sokół 100062.
Lubelski batalion otrzymał również pewną ilość produkowanych seryjnie od
1936 r. terenowych samochodów półgąsienicowych wz. 34, będących wersją pochodną
Polskiego Fiata 621L. Część z nich oddano w 1937 r. 24. Pułkowi Ułanów (4 sztuki), 10.
Pułkowi Strzelców Konnych (4 sztuki) i 5. batalionowi saperów (1 pojazd). Podobnie
58
CAW, I. 342.13.2, Rozkaz dzienny Nr 30 z 8.07.1936 r. Rozdzielnik sprzętu pancernego i samochodowego, cz. I.
59
Tamże, I. 342.13.5, Rozkaz dzienny Nr 15 z 14.04.1938 r.
60
Tamże, Rozkaz dzienny Nr 38 z 16.09.1938 r.
61
Tamże, I. 342.13.6, Rozkaz dzienny Nr 15 z 15.05.1939 r.
62
M. Chrzanowski, Motoryzacja Wojska Polskiego 1921-1939, Warszawa 2007, s. 202.
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postąpiono w 1938 r. z otrzymanymi z Głównej Składnicy Broni Pancernej ośmioma
samochodami wz. 34. Wówczas oddano tej jednostce również 5 samochodów Polski Fiat
508/III „łazik”. W marcu 1938 r. 2 samochody wz. 34 przekazano 1. Pułkowi Artylerii
Motorowej w Stryju.
W służbie Kadry znajdowało się również przynajmniej jedno podwozie Citröen-Kégresse o numerze rejestracyjnym 5302. Dokumenty nie wymieniają typu, ale chodzi
zapewne o podwozie 10 CV, których przynajmniej 134 sztuki zakupiono w latach 192426, wraz z pewną liczbą gotowych samochodów na tych podwoziach.
Do utworzenia wspomnianej już wcześniej ćwiczebnej półkolumny samochodów ciężarowych (w styczniu 1937 r.), posłużyło 7 ciężarowych Polskich Fiatów 621L
otrzymanych z Głównej Składnicy Broni Pancernych oraz 3 samochody tej samej marki
ze szkoły kierowców wraz z Polskim Fiatem 621L z 3. Batalionu Pancernego63.
Mobilizacja
Według planu mobilizacyjnego „W”, Kadra 9. Batalionu Pancernego miała mobilizować w przypadku konfliktu zbrojnego następujące kolumny samochodowe:
- kolumnę samochodów sanitarnych typ I nr 201, (A+24, kat. mob. M, grupa żółta),
samochody sanitarne Polski Fiat 621L, przeznaczona dla Armii „Modlin”,
- kolumnę samochodów sanitarnych PCK typ I nr 203, (A+36, kat. mob. M, grupa
żółta), samochody sanitarne Polski Fiat 621L, do dyspozycji naczelnego Wodza,
- kolumnę samochodów ciężarowych typ I nr 251, (A+48, kat. mob. M, grupa żółta),
samochody ciężarowe Polski Fiat 621L, dla Armii „Modlin”,
- kolumnę samochodów ciężarowych typ I nr 252, (A+60, kat. mob. M, grupa żółta),
samochody ciężarowe Berliet, dla Armii „Modlin”,
- kolumnę samochodów sanitarnych PCK typ I nr 202, (-4-, kat. mob. M, I rzut), samochody sanitarne Polski Fiat 621L, przeznaczona dla Armii „Modlin”,
- kolumnę samochodów ciężarowych typ I nr 253, (-5-, kat. mob. M, I rzut), samochody ciężarowe Polski Fiat 621L, dla Armii „Poznań”,
- kolumna samochodów ciężarowych nr 21 (-7-, kat. mob. S, I rzut), tzw. „krajowa”,
- kolumna samochodów osobowych i sanitarnych nr 2 (-7-, kat. mob. S, I rzut), tzw.
„krajowa”.
Dwie ostatnie kolumny znajdowały się w dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu
Nr II64. Jeśli chodzi o numerację kolumn, pierwsza cyfra oznaczała numer Okręgu Korpusu, następnie następowała cyfra „5”, ostatnia zaś oznaczała numer kolejny kolumny.
Podobnie było z kolumnami sanitarnymi, jednak w ich przypadku zamiast cyfry „5”
stosowano „0”. Kolumny samochodów ciężarowych typu I posiadały pojazdy o jednorodnych markach, pochodzące z zapasów mobilizacyjnych wojska, a co za tym idzie, ich
stan techniczny był bardzo dobry więc nie przewidywano posiadania przy nich warsztatu. Inaczej było z kolumnami typu II, w których znajdowały się samochody z mobilizacji powszechnej - były one nie dość, że zbieraniną różnych marek, to jeszcze były
dosyć wyeksploatowane więc musiały posiadać warsztat. W kolumnach sanitarnych
znajdował się częściowo sprzęt z mobilizacji, a częściowo z PCK.
CAW I.324.13.3, Rozkaz dzienny Nr 3 z 22.01.1937 r., cz. I.
Tamże, I. 303.3.379, Jednostki mobilizowane przez Kadrę 9 batalionu pancernego; R. Rybka, K. Stepan,
Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 394.
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Każda kolumna składała się z dowódcy, drużyny gospodarczej i dwóch plutonów. Etat przewidywał 2 oficerów i 67 szeregowych w kolumnie ciężarowej, 2 oficerów
i 62 szeregowych w sanitarnej oraz 2 oficerów i 68 szeregowych w kolumnie samochodów osobowych. Generalnie każda kolumna liczyła 20 samochodów, w zależności od
typu: ciężarowych, sanitarnych lub osobowych, zgrupowanych w dwóch plutonach.
Dodatkowo posiadała 1 samochód osobowy, 1 motocykl z przyczepką, 2 samochody
półciężarowe, cysternę i warsztat65.
Po przeprowadzeniu czynności mobilizacyjnych, Kadra 9. Batalionu Pancernego
miała przekształcić się w ramach II rzutu mobilizacyjnego w Ośrodek Zapasowy Broni
Pancernych Nr 2, typu II (x+4). Ośrodek taki miał składać się z następujących pododdziałów:
- dowództwo ośrodka zapasowego,
- szwadron gospodarczy,
- szwadron szkolny,
- dwa szwadrony zapasowe,
- szwadron ćwiczebny,
- pluton specjalny,
- park ośrodka.
Ośrodek przewidziany był dla uzupełnienia między innymi dywizjonów pancernych wchodzących w skład brygad kawalerii. Stąd też w Kadrze 9. Batalionu Pancernego używano nazwy szwadrony, w pozostałych jednostkach pancernych były kompanie. Na wyposażeniu OZ miały znaleźć się czołgi rozpoznawcze (tankietki) TK-3/TK-S i
samochody pancerne wz. 3466. Pojazdy takie przewidywał etat. Z akt Kadry 9. Batalionu
Pancernego wynika, że do września 1939 r. podanych pojazdów nie było na jej stanie,
natomiast jak podano wyżej mogły tam znajdować się dwie tankietki Carden-Lloyd.
OZ Nr II miał uzupełniać następujące oddziały: 21., 31., 32., 33. i 91. dywizjony
pancerne; 31., 32., 91. i 92. samodzielne kompanie czołgów rozpoznawczych; 21. batalion czołgów lekkich; kolumny samochodów sanitarnych PCK typu I Nr 202., 203., 301.,
901. i 902.; kolumny samochodów sanitarnych typu I Nr. 201; kolumny samochodów
ciężarowych typu I Nr 251., 252., 253., 351., 352., 951., i 952.; kolumny samochodów
ciężarowych typu II Nr 353.; kolumny samochodów osobowych i sanitarnych Nr 2., 3.
i 9.; kolumny samochodów ciężarowych krajowych Nr 21. i 31.; kolumny samochodów
osobowych nr 31.; park broni pancernych (ruchomego) Nr 9.; parki broni pancernych
(stałych) Nr 31. i 91.; czołówkę reperacyjną Nr 91.; wreszcie warsztat broni pancernych
OWar. Ogółem OZ miał liczyć: 30 oficerów, 168 podoficerów i 371 szeregowców, 3 samochody pancerne, 14 samochodów ciężarowych 2t, 1 cysternę, 2 samochody radio, 2
przyczepki towarzyszące i 19 motocykli z przyczepkami67.

65
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Organizacja kolumn patrz: CAW, I.300.47.6.
Tamże, I. 303.3.379, Jednostki mobilizowane przez Kadrę 9 batalionu pancernego.
K. Gaj, dz. cyt., s. 301.
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DZIAŁANIA WE WRZEŚNIU 1939 R.
Ośrodek Zapasowy Broni Pancernych Nr 2
6 września OZ Nr 1 (powstały z 1. Batalionu Pancernego) wyjechał z Warszawy i
skierował się do Lublina. W dniu 9 września opuścił miasto i pojechał w kierunku wschodnim. Tego samego dnia w jego ślady poszedł OZ Nr 2 z Lublina (dowódca ppłk Rudolf
Kostecki) i również marszem pieszym udał się w tym samym kierunku. 13 września dotarł
do rejonu Łuck-Kiwerce, gdzie przebywał już OZ Nr 1, a następnie przeszedł do rejonu
Ponikwa-Podkamień, Tam miał zostać połączony z OZ Nr 3, jednak nie doszło do tego,
ponieważ ośrodek ten został ewakuowany wcześniej w stronę Monasterzysk.
Ośrodki Zapasowe Nr 1 i 2, znajdujące w lasach między Ponikwą, Podkamieniem i
Nakłąszą, w dniu 15 września otrzymały rozkaz wymarszu w kierunku granicy z Rumunią. Dalszy przebieg wydarzeń jest kwestią sporną. Według jednej z wersji, następnego
dnia dotarły one w rejon Strusowa i 17 września pojechały w dwóch rzutach w stronę Buczacza. Po drodze do OZ Nr 2 wcielono część 81. dywizjonu pancernego, mobilizowanego
przez 8. Batalion Pancerny. Do Kut dotarł tylko 1 rzut, po czym 18 września przekroczył
granicę rumuńską, natomiast rzut 2, wraz pozostałościami 81. dywizjonu został otoczony
pod Horodenką na prawym brzegu Dniestru przez wojska radzieckie i internowany68.
Istnieje też nieco inna wersja wydarzeń. Mianowicie podczas przeprawy przez
Dniestr w Niżniowie, na kolumnę OZ natknął się sowiecki pluton czołgów BT. Wybuchła
nierówna walka, z polskiej strony stanęło do niej 7 czołgów rozpoznawczych i 3 samochody pancerne69. W krótkiej walce zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 6 tankietek i 1
samochód pancerny, jednak kolumnie samochodów udało się opuścić pole walki i uciec70.
Do niewoli sowieckiej trafił między innymi ppłk Józef Rokicki, ale udało mu się
zbiec. Następnie prowadził działalność konspiracyjną w Lublinie. Brał również udział w
Powstaniu Warszawskim. W 1940 r. zamordowano w Katyniu większość internowanych
oficerów wchodzących w skład 2 rzutu OZ Nr 2. Między innymi śmierć poniósł jeden z
byłych dowódców 2. Dywizjonu – mjr Aleksander Radel.
Kolumny samochodowe
Niestety losy wojenne kolumn samochodowych wystawionych przez Kadrę 9. Batalionu Pancernego pozostają w większości nieznane, niewiele wiadomo również na temat
ich dowódców. Najwięcej informacji dotyczy kolumnę samochodów sanitarnych PCK nr
202 (dowódca NN) wystawionej ostatecznie dla Armii „Prusy”, a na wyposażeniu której
znajdowało się 16 samochodów sanitarnych Polski Fiat 621L, jeden samochód osobowy
Polski Fiat 508 i jeden motocykl. Uczestniczyła ona między innymi w ewakuacji Szpitala
Okręgowego Nr 9. Pojazdy kolumny zdano 20 września 1939 r. w Beregszas, po przekroczeniu granicy z Węgrami71. Prócz wymienionej, Armia „Prusy” otrzymała również prawdopodobnie kolumnę samochodów ciężarowych nr 253 (dowódca NN).

R. Szubański, Polska broń pancerna w 1939 r., Warszawa 2004, s. 222, 245, 251.
W OZ Nr 2 nie było tylu wozów bojowych, można jednak przypuszczać, że znajdowały się w OZ Nr 1.,
który poruszał się razem z OZ lubelskim.
70
R. Szubański, Pancerne starcia w 1939 roku na wschodzie, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1994, nr
148, s. 473-474.
71
K. Barbarski, A. Jońca, J. Tarczyński, Pojazdy w Wojsku Polskim 1918 – 1939, Pruszków/Londyn 1995, s.
353.
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Dla Armii „Modlin” wystawiono kolumnę samochodów ciężarowych typ I nr
251 (dowódca NN) i kolumnę samochodów ciężarowych nr 252 (dowódca por. Podnowa) oraz kolumnę samochodów sanitarnych nr 201 i przypuszczalnie kolumnę samochodów sanitarnych PCK nr 203 (dowódcy NN)72.
Z kolei kolumna samochodów ciężarowych nr 21 oraz kolumna samochodów
osobowych i sanitarnych nr 2 prawdopodobnie opuściły miasto z władzami OK II.
Podsumowanie
Pozostawienie przez wycofujące się z Lublina wojska austriackie infrastruktury
militarnej pozwoliło na rozwój polskich wojsk samochodowych począwszy już od listopada 1918 r. Istnienie w mieście nowoczesnej jak na owe czasy formacji, przekształconej potem w pancerną, było dobrze przyjmowane przez mieszkańców Lublina, o czym
mogą świadczyć przytoczone w tekście informacje odnośnie choćby ich udziału w świętach jednostki.
Wprawdzie pewne aspekty funkcjonowania Kadry 9. Batalionu Pancernego są
dosyć dobrze znane, jej historia nie jest jednak pełna. Wyraźnie widać to na przykładzie działań wojennych. Jak wynika z części poświęconej mobilizacji, Kadra 9. Batalionu Pancernego wystawiała w 1939 r. w przeważającej mierze kolumny samochodowe,
spełniając w ten sposób funkcje istniejących wcześniej formacji samochodowych. W batalionach, które mobilizowały oddziały typowo pancerne, informacji dotyczących ich
udziału w wojnie jest znacznie więcej. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że brak
w jednostce typowego sprzętu bojowego, a więc czołgów i samochodów pancernych, w
dużym stopniu wypłynął na niedobór przekazów na temat udziału personelu i sprzętu
jednostki w okresie ostatniej wojny światowej. Sytuacja zapewne byłaby inna, gdyby
doszło do skutku planowane rozwinięcie Kadry do pełnego batalionu. Wówczas trafiły
by do niej pojazdy bojowe przeznaczone dla jednego z projektowanych „oddziałów
motorowych”73. Plany te jednak przerwał wybuch wojny.
Dowódcy oddziałów samochodowych i pancernych w Lublinie w latach 1918-1939
- XI/XII 1918 – por. Mieczysław Wolski,
- 12 XII 1918 – VI.1919 – płk Tadeusz Gałecki,
- V 1919 - 1920 (?) – płk Henryk Buczyński,
- 1920 – IX 1921 – mjr Mieczysław Wolski,
- 1922 - 1923 – mjr Aleksander Radel,
- 1924 - 1928 - ppłk Witold Mikołaj Rudnicki,
- X 1928 – 1929 – mjr Wacław Suchorski,
- V 1929 – VIII 1929 – p.o. Ludwik Ogorzałek,
- 1929 – 4 XI 1935 - mjr Piotr Rudzki,
- 4 XI 1935 – VI 1939 – mjr Józef Wacław Rokicki,
- 15 VI 1939 – IX 1939 – mjr Czesław Buszkiewicz74.
T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987, s. 441.
We wrześniu 1939 r. w Wojsku Polskim istniały dwa „oddziały motorowe”: 10. Brygada Kawalerii płk.
Stanisława Maczka i Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa płk. Stefana Roweckiego.
74
Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. KUL 34283, praca doktorska K. Banacha,
Okręg Korpusu w Lublinie w latach 1921-1939, Lublin 1998. M. Żebrowski (Zarys historii polskiej broni pancernej 1918-1947, Londyn 1971, s. 158) podaje, że mjr Czesław Buszkiewicz sprawował on tę funkcję w latach
1935–1937, podczas gdy od 1937 do 1.09.1939 r. dowódcą Kadry był ppłk Józef Rokicki
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Tabela nr 1. Wykaz stanowisk oficerskich 2. Dywizjonu Samochodowego i Kadry 9. Batalionu
Pancernego
1923
1924
1928
1932
1939
Oficerowie zawodowi
mjr Aleksander
Radel (p.o.
dowódcy)
kpt. Stanisław
Hulewicz (p. o.
zastępcy dowódcy)
kpt. Wacław
Suchorski
(kierownik
warsztatów)
kpt. Stefan
Czarnecki
kpt. Kazimierz
Kołodzian
kpt. Tadeusz
Oleksiewicz
kpt. Stanisław
Targowski
kpt. Wiktor Tiunin
kpt. Leopold
Żukowski
por. Gustaw
Cypryszewski
por. Stanisław
Drążek
por. Henryk
Kazimierski
por. Tadeusz
Malczewski (lekarz
dywizjonu)
por. Józef
Mrozowski
por. Aleksander
Nikoliszyn
por. Janusz
Sączewski
por. Marian Stenzel
por. January
Suchodolski
por. Kazimierz
Suchoń
por. Jan Mieczysław
Szumski
por. Kazimierz
Wallmoden
por. Zygmunt
Wojciechowski
por. Władysław
Wolski
ppor. Jan Buniewicz

ppłk Witold Mikołaj
Rudnicki (dowódca)
mjr Aleksander
Radel
mjr Stanisław
Hulewicz (zastępca
dowódcy)
mjr Tadeusz
Oleksiewicz
kpt. Stefan Czarnecki
kpt. Stanisław
Drążek kpt.
Kazimierz Grosglik
kpt. Kazimierz
Kołodzian
kpt. Wacław
Suchorski (kierownik
warsztatów)
kpt. Stanisław
Targowski
kpt. Wiktor Tiunin
kpt. Leopold
Żukowski
por. Jan Buniewicz
por. Jan Cygler
por. Gustaw
Cypryszewski
por. Henryk
Kazimierski
por. Józef Mrozowski
por. Tadeusz Musiał
por. Aleksander
Nikoliszyn
por. Mieczysław
Smoleński
por. Marian Stenzel
por. January
Suchodolski
por. Kazimierz
Suchoń
por. Kazimierz
Suszkiewicz
por. Jan Mieczysław
Szumski
por. Kazimierz
Wallmoden

ppłk Witold
Mikołaj Rudnicki
(dowódca)
mjr Czesław
Mirzwiński
mjr Tadeusz
Oleksiewicz
mjr Tadeusz
Sołtyński
mjr Wacław
Suchorski
kpt. Kazimierz
Grosglik
kpt. Stanisław
Ogorzałek
kpt. Jan Mieczysław
Szumski
kpt. Leopold
Żukowski
por. Jan Buniewicz
por. Jan Cygler
por. Gustaw
Cypryszewski
por. Józef
Mrozowski
por. Aleksander
Nikoliszyn
por. Marian
Pancerzyński
por. Mieczysław
Smoleński
por. Marian Stenzel
por. January
Suchodolski
por. Kazimierz
Suszkiewicz
por. Wallmoden
Kazimierz
por. Wawrzyniak
Stefan (płatnik)
por. Wojciechowski
Zygmunt
ppor. Czajka Józef

mjr Piotr Rudzki
(komendant)
kpt. Aleksander
Nikoliszyn
por. Władysław
Makaruk
por. Henryk
Modzelewski
por. Mieczysław
Smoleński
por. Marian
Stenzel
por. Zygmunt
Wojciechowski

ppłk Józef
Wacław Rokicki
(komendant)
mjr Henryk
Wyrzykowski
(komendant
parku)
kpt. Władysław
Maliszewski
(kierownik
warsztatów)
kpt. Henryk
Modzelewski
(komendant
szkoły
kierowców)
kpt. Aleksander
Nikoliszyn
(kwatermistrz)
kpt. Zygmunt
Piotrowski (kurs)
kpt. Tadeusz
Pytkowski
(dowódca plutonu
przewozowego
OK II)
kpt. Marian
Stenzel (of.
mobilizacyjny)
kpt. Adam
Zakrzewski
(I zastępca of.
mobilizacyjnego)
chor. Józef
Jurowski (of.
administracyjnomateriałowy)
– por. Wacław
Bejgrowicz
(instruktor)
por. adm. (piech.)
Stanisław Józef
Pawowicz
(kierownik
składnicy)
– por. Eugeniusz
Wertyński
(instruktor)
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mjr Mieczysław
Wolski
kpt. Stanisław
Wiktor Goliński
kpt. Tadeusz
Marian
Kaczorowski
kpt. Antoni
Legiejko
kpt. Ignacy
Schmeidl
por. Tadeusz
Szymon
Lenartowicz
por. Jan
Popkowski
por. Kazimierz
Suszkiewicz
ppor. Włodzimierz
Jarnuszkiewicz
ppor. Feliks
Knittel
ppor. Tadeusz
Niewiarowski
ppor. Antoni
Rojowski
ppor. Henryk
Leon Seyk
ppor. Bohdan
Wendorff
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Oficerowie rezerwowi
mjr Mieczysław
Wolski
kpt. Stanisław
Wiktor Goliński
kpt. Tadeusz
Marian
Kaczorowski
kpt. Antoni
Legiejko
kpt. Ignacy
Schmeidl
por. Tadeusz
Szymon
Lenartowicz
por. Jan
Popkowski
por. Janusz
Sączewski
ppor. Włodzimierz
Jarnuszkiewicz
ppor. Feliks Knittel
ppor. Tadeusz
Niewiarowski
ppor. Henryk Leon
Seyk
ppor. Antoni
Rojowski
ppor. Bohdan
Wendorff

Źródło: CAW, I.300.18.290; Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1924; Rocznik Oficerski 1924,
Warszawa 1925; Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928; Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932; R.
Rybka, K. Stepan, Rocznik Oficerski 1939, Kraków 2006.
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Аннотация
Михал Кухциак
Автомобильные и бронетанковые войска в Люблиние в 1918-1939 гг.
Автор представляет учреждение и развитие автомобильных и бронетанковых войск в Люблине в междувоенном периоде. Их быстра организация была возможной благодария тому, что уходящие из Люблина австрийские войска оставили
военную инфраструктуру. Статья содержит информации о участии в войне польско-большевитской, а потом о функционировании в мирные времена. Статью завершает описание мобилизации и участия в начале Второй мировой войны т.н.
оборонительной войне 1939 г. с III Райхом и СССР. Ценным дополнением статьи
является приложенный Список офицеров 2. Автомобильного дивизиона и Кадры
9. бронетанкового баталиона.

Summary
Michał Kuchciak
The armoured troops and automobile divisions in Lublin between 1918 and 1939.
The author describes the creation and development of the armoured troops and automobile divisions in between the wars period. The reason for their quick organisation
was the retreat of the Austrian army who left behind their military infrastructure. This
article includes details about the armoured troops and automobile divisions’ involvement in the Polish-Bolshevik war, and their functioning during the peace. The final analysed period is the mobilisation description on 1939 defensive against the Third Reich
and USSR. An important supplement is a table of officer’s ranking in the 2nd Automobile
Division and 9th Armoured Troops’ Battalion corps.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM XIII 2016

Paweł Borek
(Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

Życie kulturalno-oświatowe w garnizonie Siedlce 1918-1939
Słowa kluczowe: II Rzeczypospolita, armia polska, ganizon siedlecki, działalność kulturalno-oświatowa
Keywords: Вторая Речпосполита, польская армия, седлецкий гарнизон, культурнопросветительская деятельность

W odrodzonym Wojsku Polskim, już od pierwszych chwil jego istnienia, duży
nacisk położono na pracę oświatowo-wychowawczą z żołnierzami. Władze wojskowe nawiązywały do tradycji wychowania żołnierskiego doby powstań narodowych i
podkreślały rolę oficera jako wychowawcy. Józef Piłsudski twierdził, że: […] podstawą
armii jest dusza prostego żołnierza. Dopóki dusza ta jest silna, armia wytrzyma dolę i
niedolę. Dobrym oficerem jest ten, który w duszę żołnierską umie wpoić hart, by ona
nawet w smutnych kolejach wojny, niepowodzeniach i porażkach nie załamała się1.
Za główny cel postawiono sobie rozpraszanie obaw młodzieży przed służbą wojskową, wpojenie podstawowego zasobu wiedzy o Polsce, tradycjach oręża polskiego,
powinnościach obywatela i żołnierza, budzenie zaufania do kadry oficerskiej i podoficerskiej, ograniczenia analfabetyzmu wśród poborowych. Poborowym chciano wpoić
przekonanie, że jako obywatele wolnego państwa powołani zostali do wypełnienia zaszczytnego obowiązku obrony Ojczyzny2.
Już w grudniu 1918 r. zaczęto tworzyć struktury przeznaczone do prowadzenia
pracy oświatowo-wychowawczej w wojsku. Nadzór nad wszystkimi szkołami przejął
Departament Szkolnictwa Wojskowego. Dowódców Okręgów Generalnych i samodzielnych oddziałów zobowiązano do powołania referentów oświatowych, odpowiedzialnych przed nimi za całokształt swej pracy. Referaty oświatowe zajęły się: szkołami
początkowymi (nauczania analfabetów), bibliotekami wojskowymi oraz opieką nad
J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 99.
P. Borek, Działalność oświatowa w garnizonie Biała Podlaska w latach 1918-1939, „Rozprawy Społeczne”
2013, nr 1, s. 7.
1
2
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życiem kulturalnym żołnierzy (świetlice, wycieczki, zespoły artystyczne, biblioteki,
kolportaż książek, etc.). Pracę oświatowo-wychowawczą początkowo traktowano jako
pozasłużbową. Brakowało przede wszystkim odpowiedniej kadry – oficerowie i podoficerowie wywodzący się z byłych armii zaborczych nie nadawali się do tych zadań,
ponieważ wielu z nich samemu musiało uczęszczać na kursy z jęz. polskiego i historii3. Duże znaczenie miał tu również fakt, że podstawy Wojska Polskiego w pierwszym
okresie tworzyli ochotnicy. Po wcieleniu w marcu 1919 r. poborowych zaistniała potrzeba prowadzenia akcji oświatowej w wojsku, gdyż znaleźli się w nim rekruci-analfabeci,
o niskim poziomie świadomości narodowej. 21 lipca 1919 r. Sejm uchwalił ustawę „O
przymusowym nauczaniu analfabetów w Wojsku Polskim”. Od tego momentu nauczanie analfabetów i wychowanie obywatelskie żołnierzy stały się obowiązkiem armii4.
Rozkazem z 6 sierpnia 1919 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk.)
polecało, aby praca oświatowo-wychowawcza miała charakter służbowy, a odpowiedzialność za jej prowadzenie spadała na dowódców wszystkich szczebli. Wobec znacznego rozszerzenia zakresu działalności Departamentu Naukowo-Szkolnego MSWojsk.
sekcję pedagogiczną rozbudowano i przekształcono w sekcję kulturalno-oświatową (jej
obowiązkiem było sprawowanie nadzoru nad oświatą i wychowaniem obywatelskim
w wojsku). Departament zaczął organizować też kursy instruktorskie dla referentów
oświatowych, po których uzyskiwali oni status kierownika oświatowego lub nauczyciela. Do ich głównych obowiązków na szczeblu kompanii, baterii, szwadronu, należało:
prowadzenie żołnierskiej szkoły początkowej, biblioteki, kolportaż książek i prasy oraz
opieka nad życiem kulturalnym żołnierzy. We wrześniu 1919 r. minister spraw wojskowych powołał stanowisko inspektora oświaty w Wojsku Polskim, do którego zadań
należało m.in. kontrolowanie pracy oświatowej w wojsku i utrzymywanie łączności pomiędzy MSWojsk., a instytucjami cywilnymi, pomagającymi armii w prowadzeniu tej
działalności5. Oprócz dowódców wyższych szczebli dowodzenia ważne miejsce w systemie wychowania żołnierskiego zajmowali także kapelani wojskowi, odpowiedzialni
za kościelne oprawy świąt żołnierskich. Święta poprzedzano zazwyczaj pogadankami
w oddziałach.
Rok 1920 przyniósł dalszą reorganizację i rozbudowę aparatu oświatowo-wychowawczego. W jednostkach wojskowych istniały tzw. ogniska oświatowe odpowiedzialne za dostarczanie żołnierzom na linię frontu materiałów propagandowych i informacyjnych oraz zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych podczas odpoczynku, i przerw
w walce. Aparat oświatowo-wychowawczy armii korzystał z pomocy wielu organizacji
społecznych i zawodowych, takich jak: PCK, Liga Kobiet, Koło Polek, Polska Macierz
Szkolna, Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół Średnich, Inspektorat Szkolny Nauczycieli Szkół Powszechnych. Pomoc ta polegała zarówno na dostarczaniu wykształconych
pracowników, jak i zbieraniu funduszy, pomocy naukowych, książek czy wyposażania
sal lekcyjnych6.

J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 12.
L. Wyszczelski, Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945, Warszawa 2004, s. 50.
Tamże, s. 13.
6
P. Borek, Rola garnizonów wojskowych w życiu mieszkańców południowego Podlasia w okresie międzywojennym,
[w:] Metamorfozy społeczne 8: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, zbiór studiów pod red. J. Żarnowskiego, Warszawa 2014, s. 8.
3
4
5
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Według Piotra Staweckiego od lipca 1919 r. do maja 1921 r. szkoły dla analfabetów i analfabetów ukończyło ponad 50 tys. żołnierzy7. J. Odziemkowski wskazuje
jednak, że tylko w roku 1919 naukę stale pobierało 35-40 tys. żołnierzy. Wielu z nich
musiało jednak ją przerwać z powodu wyjazdu na front, jednak często kontynuowali
oni naukę (na własną prośbę) w warunkach frontowych8. Niestety, ich dokładna liczba
jest niemożliwa do ustalenia.
W styczniu 1921 roku rozpoczęto organizowanie dla podoficerów oświatowych
trzymiesięcznych kursów, podnoszących ich kwalifikacje. Po zakończeniu kursu słuchacze zdawali egzamin, od którego uzależniony był awans na stopnie podoficerskie.
Jesienią 1921 r. utworzony został Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, który
miał zaopatrywać wojsko w wydawnictwa (poza kartograficznymi) i sprawować nadzór nad bibliotekami wojskowymi9.
Dopiero jednak po przejściu armii na stopę pokojową można było rozpocząć
systematyczną pracę nad wyszkoleniem i wychowaniem żołnierzy. Działalnością kulturalno-oświatową na terenie Okręgu Korpusu kierował jego dowódca poprzez kierowników samodzielnego referatu oświatowego i biblioteki okręgowej. W garnizonach
natomiast pracą tą kierował dowódca garnizonu z pomocą oficera oświatowego, pracowników bibliotek garnizonowych i Domów Żołnierza. Z kolei na szczeblu oddziałów
i pododdziałów za przebieg działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej odpowiadali ich dowódcy; z kolei jej bezpośrednimi organizatorami i wykonawcami byli
oficerowie oświatowi, wspierani przez podległych im podoficerów. Obowiązek kontrolowania pracy oficerów oświatowych i osób cywilnych, zatrudnionych w wojskowych
świetlicach, bibliotekach oraz prowadzących kursy i lekcje dla żołnierzy spoczywał na
dowódcach jednostek. Każdego roku musieli oni sporządzać szczegółowe sprawozdania dla WINW z przebiegu pracy kulturalno-oświatowej i wychowawczej w podległych
sobie oddziałach10.
26 sierpnia 1922 r. MSWojsk. postanowiło przenieść pułki 9 DP z Litwy Środkowej do stałych garnizonów na Południowym Podlasiu11. Skład garnizonu Siedlce do
1939 r. przedstawiał się następująco12: od września 1922 r. do listopada 1933 r. – 22 pułk
piechoty oraz II i III dywizjon 9 pułku artylerii ciężkiej (I dywizjon stacjonował w Brześciu nad Bugiem); od listopada 1933 r. do września 1939 r. – 22 pp, I i II dywizjon 9 pułku
artylerii lekkiej (III/9 pal przeszedł z Berezy Kartuskiej do Białej Podlaskiej)13, 9 pluton
żandarmerii, dowództwo i sztab 9 Dywizji Piechoty, placówka oficerska Samodzielnego Referatu Informacyjnego IX DOK Brześć n. Bugiem, Powiatowa Komenda UzupełP. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 121.
J. Odziemkowski, dz.cyt., s. 19-20.
L. Wyszczelski, dz.cyt., s. 98.
10
J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998,
s. 137-138.
11
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), Akta 9 Dywizji Piechoty (dalej Akta 9 DP), sygn.
I.313.9.14. Likwidacja oddziałów 9 DP i przejście do pokojowych garnizonów, Mołodeczno, dn. 15.IX.1922 r. Przed
przybyciem 9 DP na terenie Okręgu Korpusu IX stacjonowały już: 30 Dywizja Piechoty oraz IX Brygada Jazdy.
Demobilizacja Wojska Polskiego rozpoczęta uchwałą Rady Ministrów z 9 grudnia 1920 r. w stopniu minimalnym objęła jednak 2 Armię Wojska Polskiego, rozlokowaną na Wileńszczyźnie (w jej skład wchodziła wówczas
9 DP), która ze względu na napięte stosunki z Litwą rozejm z Rosją Sowiecką, pozostała na stopie wojennej.
12
Pomijam te oddziały, które stacjonowały w Siedlcach jedynie czasowo.
13
9 pac przeniesiony został do Włodawy – Artylerzyści opuszczają Siedlce, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 41
z 8.X.1933 r., s. 8.
7
8
9
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nień, Rejonowy Inspektorat Koni, Wojskowy Sąd Rejonowy, oficer placu, Obwodowa
Komenda Przysposobienia Wojskowego nr 22 przy 22 pp, parafia wojskowa Najświętszego Serca Jezusa, Powiatowy Komendant PW „Krakusów”, powiatowy Komendant
PW, wojskowe urzędy kwaterunkowe i gospodarcze14.
Prawdziwym problemem dla kadry prowadzącej wychowanie i szkolenie żołnierzy był duży odsetek analfabetów, pochodzących głównie ze wsi. Często okazywało
się też, że rzeczywista liczba analfabetów trafiających do pułków była znacznie wyższa, niż wykazywały to sprawozdania komisji poborowych. Po kilku tygodniach służby wychodziło bowiem na jaw, że duża część żołnierzy, których komisje nie zaliczały
do analfabetów (posiadali oni świadectwa ukończenia kilku klas szkoły powszechnej)
poza złożeniem własnego podpisu nie potrafi czytać i pisać. Wzrost liczby analfabetów
wiązał się także i z tym, że w latach 1921-1923 poborem do wojska objęto mieszkańców
Kresów Wschodnich, gdzie poziom szkolnictwa i oświaty stał na bardzo niskim poziomie15. Dla wielu rekrutów z tamtych terenów swoistym novum były nawet takie zdobycze cywilizacyjne, jak bieżąca woda, światło elektryczne, nie mówiąc już o rowerze czy
samochodzie. W pierwszej połowie lat dwudziestych bardzo źle wyglądał także stan
wiedzy rekrutów o Polsce, jej historii, ustroju, położeniu geograficznym, etc. Wobec
powyższego nieodłączną częścią wychowania żołnierzy stała się przymusowa nauka na
kursach dla analfabetów, jak również wykłady podstawowych wiadomości o Polsce, jej
sąsiadach czy tradycjach bojowych jednostek, w której żołnierze pełnili służbę16.
W pułkach 9 DP przymusowe nauczanie analfabetów i półanalfabetów rozpoczęto już jesienią 1919 r., z polecenia pułkownika Władysława Sikorskiego. Ze względu na działania wojenne praca oświatowa była jednak prowadzona dorywczo, dlatego
walkę z analfabetyzmem kontynuowano również po zakończeniu wojny. Trzeba jednak
stwierdzić, że kultura i oświata w 9 DP stały na dość wysokim poziomie, głównie ze
względu na dawnych peowiaków, wśród których praktycznie nie było analfabetów.
Na temat pracy oświatowej w 22 pp podczas wojny polsko-sowieckiej pisano: żaden
żołnierz nie został zwolniony jako analfabeta i każdy szedł do cywila ze znajomością
obowiązków obywatelskich, czczym patriotyzmem, jednym słowem narodowo uświadomiony17.
Akcja przymusowego nauczania napotykała jednak na poważne trudności kadrowe, finansowe i lokalowe. Warunki pokojowej egzystencji garnizonów w pierwszych latach powojennych nie zawsze pozwalały na prowadzenie tego typu zajęć. Wiele kompletnie zdewastowanych budynków wymagało kapitalnego remontu. Nauka
przymusowa w okresie jesienno-zimowym trwała od listopada do marca, po 10 godzin
tygodniowo, a lekcje odbywały się po południu. Żołnierzy uczono podstaw matematyki, historii, geografii, języka polskiego, jednak najwięcej czasu poświęcano na naukę
czytania i pisania. Z kolei od kwietnia do października naukę prowadzono 2-3 godziny
14
P. Matusak, A. Winter, Siedlce 1918-1939, [w:] Siedlce 1448-1995, pod red. E. Kospath-Pawłowskiego,
Siedlce 1996, s. 93. Garnizon siedlecki, liczący ponad 2000 żołnierzy, był największym garnizonem na południowym Podlasiu.
15
P. Stawecki, dz.cyt., s. 117.
16
P. Borek, Działalność oświatowa…, s. 8.
17
CAW, Kolekcja rękopisów, sygn. I.400.359., Historia 22-go pp, s. 8. Kursy w wojsku wznowiono w 1921
r., po przerwie wynikającej z demobilizacji armii i powrotu poszczególnych jednostek do swych stałych garnizonów.
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tygodniowo, ale podczas manewrów ograniczano się do zaledwie jednej godziny w tygodniu. Nauka kończyła się egzaminem. Rozkład lekcji na kursach uzależniony był od
dowódców jednostek i dostosowany był do miejscowych warunków i możliwości. W latach 1922-1923 we wszystkich Okręgach Korpusów przeprowadzono inspekcje kursów
przymusowego nauczania. Inspektorów zaskoczyła duża liczba uczestników kursów,
przekraczająca często połowę stanu osobowego oddziału18.
Według Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (GISZ) w 1928 r. nauczono czytać i pisać ponad 34 tysiące analfabetów, rok później ponad 500 więcej, natomiast w 1930
r. – 33 299, co stanowiło ok. 30% rekrutów każdego rocznika. W 1929 r. kursy wszystkich
stopni ukończyło egzaminem 92 913 osób, a rok później – 90 561. W OK IX, w roku 1928
egzamin taki zdało 8151 żołnierzy; rok później (1929) – 7438, a w 1930 r. – 636919.
Nauczaniem początkowym w garnizonach zajmował się oficer oświatowy pułku
z dużą pomocą nauczycieli miejscowych szkół oraz organizacji społecznych – początkowo Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), a następnie Polskiego Białego Krzyża (PBK).
Praca w kierunku podniesienia poziomu kulturalnego i oświatowego w armii
polskiej miała polegać na przekształceniu żołnierza-analfabety w żołnierza-obywatela.
Podjąć się tego miała Sekcja Kulturalno-Oświatowa, obejmująca cztery działy: 1) dział
naukowo-odczytowy; 2) dział biblioteczny; 3) dział kulturalno-rozrywkowy; 4) dział
pedagogiczny. PBK, jako Centrala Stowarzyszeń pracujących dla wojska, miał pomagać
organizacjom posiadającym placówki kulturalno-oświatowe w dostarczaniu pomocy
naukowych, biblioteczek i kadr nauczycielskich oraz koordynować pracę poszczególnych organizacji20.
Istotnym problemem na drodze pracy oświatowo-wychowawczej był skład narodowościowy Wojska Polskiego. Corocznie do jednostek garnizonu bialskiego wcielano kolejny rocznik poborowych, głównie Polaków, ale również znaczny procent (ok.
40%) mniejszości narodowych – zwłaszcza Białorusinów i Żydów. Większość z nich
pochodziła ze wschodnich rejonów kraju i była najczęściej analfabetami lub półanalfabetami. Mniejszości narodowe, zwłaszcza ukraińska odnosiły się do Wojska Polskiego
z dużą rezerwą, jeśli nie wręcz wrogością. Również Żydzi byli nastawieni do Wojska
Polskiego negatywnie i uchylali się od poboru, a ci pochodzący z Kresów Wschodnich
posługiwali się językiem rosyjskim21.
Z pochodzeniem narodowościowym żołnierzy ściśle wiązała się także struktura
wyznaniowa wojska. Przeważająca większość Polaków należała do kościoła rzymsko-katolickiego, małe grupy do wyznań ewangelickich, kościoła greckokatolickiego i prawosławnego. Między Ukraińcami przeważali grekokatolicy i prawosławni, a wśród
Białorusinów prawosławni. Żydzi byli wyznania mojżeszowego, z kolei Niemcy należeli do wyznań ewangelickich22.
Niski poziom wykształcenia wcielanych poborowych znacznie komplikował
proces wyszkolenia wojskowego. Dotyczyło to zwłaszcza szkolenia podoficerów rezerL. Wyszczelski, dz.cyt., s. 103.
J. Odziemkowski, dz.cyt., s. 44-45.
20
Szerzej na ten temat zob.: A. Niewęgłowska, Działalność oświatowo-wychowawcza Polskiego Białego Krzyża
do 1921 roku, [w:] Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność, pod red. R. Kalinowskiego, J. Kunikowskiego i L. Wyszczelskiego, Siedlce 2004, s. 47-55.
21
P. Borek, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006, s. 121.
22
J. Odziemkowski, B. Spychała, Duszpasterstwo wojskowe II Rzeczypospolitej, Warszawa 1987, s. 192.
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wy. Dowódcy pułków 9 DP często meldowali, że ze względu na niski poziom oświaty wcielanych poborowych nie byli oni w stanie wyszkolić narzuconego im procentu
podoficerów rezerwy. Procent analfabetów i półanalfabetów we wcielanych rocznikach
kształtował się różnie. Przykładowo w październiku 1922 r. w 22 pułku piechoty analfabeci stanowili 3%, a półanalfabeci 7% poborowych23. W 1935 r. analfabeci i półanalfabeci
stanowili 10% poborowych wcielonych do 9 pal. Z kolei 2 lata później wśród poborowych wcielanych do 22 pp było 13% analfabetów z rocznika 1914 oraz 8% z rocznika
191524.
Dowódca 9 DP – gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann – w meldunku do dowództwa OK IX z 12 lipca 1938 r. stwierdzał, że wśród poborowych rocznika 1914 wcielanych do podległych mu jednostek analfabeci stanowili 13%. Wśród poborowych rocznika 1915 procent analfabetów sięgał od 6% do 8%, a około 10% poborowych było półanalfabetami. Wiosną 1938 r. naukę w żołnierskiej szkole początkowej ukończył rocznik
1914, natomiast rocznik 1915 miał ją rozpocząć jesienią tego roku25.
Tabela 1: Rok szkolny 1937/1938 w Początkowej Szkole Żołnierskiej 9 DP (dane dotyczą tylko
garnizonu Siedlce).
jednostka
22 pp
9 pal

uczyło się
72
28

ukończyło
57
24

Źródło: J. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji Piechoty, Warszawa 2000, s. 130.

Dowódca 22 pp – ppłk Feliks Jędrychowski w meldunku do dowódcy 9 DP z 25
października 1938 r. informował, że do jego pułku wcielono 29 półinteligentów, z czego
15 było przedstawicielami mniejszości narodowych (11 Żydów i 4 Białorusinów). W 22
pp miało być wyszkolonych wówczas 127 podoficerów rezerwy, w tej liczbie mogło być
tylko 5% podoficerów wywodzących się z mniejszości narodowych. W celu wykonania
nałożonego na pułk zadania ppłk F. Jędrychowski musiał kierować do szkoły podoficerskiej Polaków mających od czterech do sześciu klas szkoły powszechnej, a nawet z
trzema klasami, czyli z nieukończoną szkołą powszechną26.
Jak już wyżej wspomniano – co roku jesienią i zimą żołnierzy przymusowo uczono czytania i pisania. W pododdziałach każdemu analfabecie przydzielono najlepiej
piszącego żołnierza, który wieczorami uczył swojego kolegę pod nadzorem podoficera
oświatowego. Poza garnizonem żołnierzom starano się zapewnić możliwość regularnego słuchania pogadanek wychowawczych również na ćwiczeniach. Były one stałym
elementem wszelkiego rodzaju rocznic, uroczystości i świąt. W czasie większych uroczystości, szczególnie kiedy do koszar zapraszano cywilów, pogadankę do żołnierzy
wygłaszał dowódca oddziału lub jego zastępca27.

CAW, Akta 9 DP, sygn. I. 313.9.32., Meldunek dowództwa 9 DP L.dz.1974/22 tj. z 15 X 1922 r.
CAW, Akta 9 DP, sygn. I. 313.9.31., Sprawozdanie do raportu narodowościowego – L.dz. 893/Tj. 37, Siedlce
4.X.1937 r.
25
J. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939, Warszawa 2000, s. 130.
26
CAW, Akta 9 DP, sygn. I.313.9.77., Meldunek ppłk Jędrychowskiego z 25.X.1938 r.
27
P. Borek, Działalność oświatowa…, s. 9-10.
23
24
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Aby praca oficerów oświatowych przebiegała sprawnie również i dla nich organizowano kursy doszkalające. W 9 DP czterotygodniowy kurs zorganizowano już
w sierpniu 1922 roku28. Praca oświatowa w garnizonie Siedlce nie byłaby jednak tak
skuteczna, gdyby nie pomoc PBK. Siedleckie Koło PBK powołano 8 czerwca 1929 r. i
niemal natychmiast przystąpiło ono do pracy oświatowej w tutejszym garnizonie, organizując kursy oświatowe dla żołnierzy oraz kursy dla analfabetów. Przykładowo 12
października 1931 r. PBK otworzył 4 kursy dla żołnierzy-analfabetów z 22 pp, na które
zapisało się 120 osób29. Jesienią 1932 r. siedlecki PBK zorganizował kurs czytania i pisania dla żołnierzy z 22 pp i 9 pac. Uczniowie-żołnierze z 22 pułku piechoty podzieleni
byli na 2 grupy po 3 oddziały w każdej, a nauczycielami byli absolwenci miejscowego
Seminarium Nauczycielskiego. Zajęcia odbywały się codziennie wieczorem w godzinach 18.00-20.00. Kurs na poziomie II i III klasy szkoły powszechnej ukończyło ponad
100 żołnierzy. Naukę prowadzono od 7 października 1932 do 26 marca 1933 r., a lekcje
odbywały się w szkole powszechnej im. E. Orzeszkowej. Referentem oświatowym 22
pp był wówczas porucznik Marcin Zyguła. W 9 pac lekcje odbywały się 3-4 razy tygodniowo w koszarach pułku przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera, w godzinach od 9.00 do 11.00.
Nauka trwała od 20 czerwca 1932 r. do 26 marca 1933 r. i ukończyło ją 124 artylerzystów.
Razem więc w obu pułkach kurs w zakresie II i III klasy szkoły powszechnej ukończyło
ponad 220 żołnierzy30. Oprócz tego w koszarach 9 pac raz na tydzień (w środy od godz.
15.00 do 17.00) odbywały się lekcje matematyki dla podoficerów. Referentem oświatowym 9 pac był w tym czasie porucznik Marynowski31.
W roku szkolnym 1933/1934 kursy oświatowe dla żołnierzy-analfabetów z 22
pp uruchomiono na początku października 1933 r. Lekcje odbywały się wieczorem w
szkole powszechnej im. W. Rawicza przy ulicy Garwolińskiej, w pobliżu koszar 22 pp32.
Kolejny kurs dla analfabetów z 22 pp i 9 pal otwarto tam 2 października 1934 r. Nauka
trwała do 15.VI.1935 r., a kurs ukończyło 30 żołnierzy33. W marcu 1935 r. szkołę ukończyło 120 żołnierzy analfabetów z 22 pp. Lekcje prowadzili nauczyciele: Zygmunt Gostkowski, Stanisław Kopiec oraz Antoni Maksymienko. Kierownikiem kursu – z ramienia
Inspektoratu Szkolnego – był Wacław Suska, a z ramienia PBK – prof. Jerzy Mikulski.
Na uroczystości wręczenia świadectw grała orkiestra 22 pp34. Kolejny kurs, w którym
wzięło udział 150 żołnierzy (113 analfabetów i 37 półanalfabetów), zorganizowano od 1
października 1935 r. Lekcje ponownie odbywały się w szkole im. W. Rawicza35. Z kolei
w 1936 roku na kursy wieczorowe uczęszczało ponad 100 żołnierzy-analfabetów, a rok
później ukończyło je 73 żołnierzy z 22 pp i 25 z 9 pal36. Ponadto, od początku paździerIdem, Rola garnizonów…, s. 157.
„Gazeta Podlaska” nr 30 z 25.X.1931 r., s. 3.
30
„Gazeta Podlaska” nr 15 z 25.V.1932 r., s. 5; Polski Biały Krzyż, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 50 z
11.XII.1932 r., s. 3; Koło Siedleckie Polskiego Białego Krzyża, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 47 z 19.XI.1933 r., s. 4.
31
Z Działalności oddziału siedleckiego Polskiego Białego Krzyża, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 50 z 11.XII.1932
r., s. 9.
32
Koło Siedleckie Polskiego Białego Krzyża, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 47 z 19.XI.1933 r., s. 4.
33
„Życie Podlasia” nr 26 z 27.VI.1935 r., s. 2.
34
„Życie Podlasia” nr 11 z 17.III.1935 r., s. 3.
35
„Życie Podlasia” nr 45 z 10.XI.1935 r., s. 3.
36
CAW, Akta 9 DP, sygn. I.313.9.31., Sprawozdanie do raportu narodowościowego – L.dz. 893/Tjn. 37, Siedlce
4.X.1937 r.; „Głos Podlaski” nr 48 z 29.XI.1936 r., s. 638; Kursy dla żołnierzy, „Ziemia Siedlecka” nr 28 i 29 z
30.X.1937-10.XI.1937 r., s. 19.
28
29
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nika 1934 r. do 17 marca 1935 r. koło PBK zorganizowało cykl niedzielnych pogadanek
o Polsce współczesnej dla żołnierzy garnizonu Siedlce, które obywały się w Domu Żołnierza. Łącznie wygłoszono 18 pogadanek, na których bywało (po mszy) średnio ok. 300
żołnierzy. Kierownikiem pogadanek był prof. J. Mikulski37.
Obok żołnierskiej szkoły początkowej w garnizonie siedleckim organizowano
także kursy specjalistyczne. Kursy rolnicze dla żołnierzy oraz pogadanki na tematy dotyczące rolnictwa i hodowli urządzali w niedziele i święta (w godz. 15.00-17.00) nauczyciele Szkoły Rolniczej im. Kazimierza Wielkiego. Kierownikiem kursu dla żołnierzy-rolników był dyrektor szkoły – inżynier T. Tomaszewski. W 1930 r. kurs taki ukończyło
40 szeregowych38. Podobne kursy organizowano w latach następnych i cieszyły się one
dużą popularnością, o czym świadczyła coroczna liczba absolwentów. Od 2 lipca do 9
sierpnia 1932 r. 9 pac zorganizował kurs dla podkuwaczy koni i kowali, w którym wzięło udział 90 osób39. Pod koniec tego roku na kursy rolnicze uczęszczało 50 żołnierzy z 22
pp i 30 żołnierzy z 9 pac40. Rok później ukończyło je 80 żołnierzy z 22 pp i 30 z 9 pal, a
w 1937 r. – 84 z 22 pp i 42 z 9 pal41. W kursie rolniczym zorganizowanym od 4 kwietnia
do 6 czerwca 1937 r. w 9 pal brało udział 27 kanonierów, a zimą 1937/1938 – 55 artylerzystów. W kursach tego typu uczestniczyli także żołnierze 34 pp z garnizonu Biała
Podlaska – m.in. w 1934 i 1935 roku42. W roku szkolnym 1937/1938 funkcje oficerów
oświatowych w garnizonie Siedlce pełnili: ppor. rez. Andrzej Wróblewski (22 pp) oraz
por. Franciszek Szlązak (9 pal)43.
Działalność PBK w garnizonie Siedlce należy ocenić bardzo wysoko, organizacja
ta przyczyniła się bowiem do rozwoju umysłowego znacznej liczby żołnierzy, dla których służba w wojsku była jednocześnie okazją przygotowania zawodowego.
Pod koniec lat trzydziestych XX w. zaczęto wprowadzać także kursy językowe.
Komendant garnizonu Siedlce rozpoczęcie kursów językowych dla oficerów zarządził
od 9 grudnia 1937 r. Nauka była obowiązkowa i odbywała się raz w tygodniu (czwartek) – od godz. 14.30 do 16.00 (początkujący) oraz od 16.00 do 17.00 (zaawansowani).
Oficerowie na własny koszt mieli zakupić podręczniki szkolne oraz wpłacać na rzecz
kursu 1 zł miesięcznie (składki potrącał płatnik 22 pp)44.
Żołnierze siedleckiego garnizonu uczestniczyli także w organizowanych przez
Dowództwo OK IX dwutygodniowych kursach spółdzielczych – np. zimą 1938/1939
zorganizowano kurs spółdzielczy z udziałem 45 żołnierzy z 22 pp i 9 pal. Na jego zakończenie żołnierze zwiedzili biuro i magazyny Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz elewator Spółdzielni „Rolnik”. Z kolei 6 marca 1939 r. siedleccy żołnierze wzięli udział w
„Życie Podlasia” nr 13 z 31.III.1935 r., s. 2; „Życie Podlasia” nr 45 z 10.XI.1935 r., s. 3.
„Gazeta Podlaska” nr 1 z 5.II.1930 r., s. 8.
Z działalności Podlaskiego Związku Hodowców Konia Remontowego, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 39 z
25.IX.1932 r., s. 5-6.
40
Z Działalności oddziału siedleckiego Polskiego Białego Krzyża, „Nowa Gazeta Podlaska” nr 50 z 11.XII.1932
r., s. 9; „Gazeta Podlaska” nr 15 z 25.V.1932 r., s. 5; Polski Biały Krzyż, „Nowa gazeta Podlaska” nr 50 z 11.XII.1932
r., s. 3.
41
CAW, Akta 9 DP, sygn. I. 313.9.31., Sprawozdanie do raportu narodowościowego – L.dz. 893/Tjn. 37, Siedlce
4.X.1937 r.; Kursy dla żołnierzy, „Ziemia Siedlecka” nr 28 i 29 z 30.X.1937-10.XI.1937 r., s. 19.
42
Otwarcie kursu rolniczego w 34 pp, „Głos Społeczny” nr 27 z 15.XI.1935 r., s. 4.
43
W 1927 r. w 9 pal referatem oświatowym pułku był ppor. Wojtowicz (miał kontrolować oświatę w
pułku i co tydzień sporządzać sprawozdania dla dowódcy) – CAW, Akta 9 pal, sygn. I.322.9.5., Rozkaz dzienny
nr 238 z 28.X.1927 r.
44
CAW, Akta 22 pp, sygn. I.320.22.5., Dodatek tajny nr 32 do rozkazu nr 267 z 7.XII.1937 r., k. 1.
37
38
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wycieczce do Sterdyni, gdzie zwiedzili Spółdzielnię Spożywców „Jedność Mleczarska”
i miejscową Kasę Stefczyka. Inną formą szkoleń były organizowane kursy dla przodowników społecznych. Z 9 pal w kursie, zorganizowanym od 18 listopada 1937 r. do 31
marca 1938 r., uczestniczyło w Siedlcach 15 artylerzystów45.
Oficerowie garnizonu siedleckiego prowadzili ponadto kursy w Lidze Ochrony
Powietrznej i Przeciwgazowej, a niektórzy z nich byli także wykładowcami z ramienia
Towarzystwa Wiedzy Wojskowej46. Oficer oświatowy 22 pp por. Marcin Zyguła współpracował z Kołem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, które zorganizowało cykl odczytów o Polsce współczesnej dla podoficerów 22 pp i 9 pac. Byli to m.in.
nauczyciele: Jędrychowski, Bucholc, Lipska, Sitkiewicz, Chruściel47.
W latach dwudziestych XX w., kiedy organizacje paramilitarne nie były jeszcze
zbyt liczne, przeważająca większość młodzieży pierwszy kontakt z wojskiem miała
dopiero podczas poboru. Wyniesione więc stąd wrażenia mogły pogłębić lub zmniejszyć lęk młodych ludzi przed wojskiem, utrudnić lub ułatwić akceptację nowych warunków życia i środowiska. Jednocześnie z powodu obecności rodzin poborowych i
przedstawicieli różnych organizacji społecznych pobór rekruta był doskonałą okazją
do popularyzowania armii oraz obowiązku służby wojskowej wśród społeczeństwa.
Władze wojskowe, zdając sobie sprawę z psychologicznego znaczenia pierwszego kontaktu z wojskiem, już od początku lat dwudziestych starały się nadać poborowi rekruta
uroczystą oprawę. Tego dnia w lokalach komisji poborowych występowały orkiestry
wojskowe, a oficerowie i podoficerowie z pułków, do których mieli trafić poborowi wygłaszali pogadanki o tradycjach bojowych oddziałów. Organizowano pokazy ćwiczeń
fizycznych oraz zawody strzeleckie, cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieży i
rezerwistów48.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudzały pierwsze radia. Często poborowi wraz
z towarzyszącymi im rodzinami zbierali się tylko po to, aby obejrzeć jak działa radio
i posłuchać audycji. Po kilku latach przyjął się także zwyczaj urządzania tzw. tanich
bufetów i wydawania darmowych obiadów, z których przy okazji poboru korzystali
również bezrobotni49.
Organizacją akcji propagandowo-oświatowej zajmowały się komitety specjalne powoływane na czas poboru przez władze. W ich skład wchodzili przedstawiciele
m.in.: PBK, ZS, PW, LOPP, PCK, RW, LMiK i ZNP. Pomoc wojska miała polegać na propagowaniu idei nauczania przedpoborowych, doborze uczniów, prowadzeniu kursów
przysposobienia wojskowego oraz pewnych elementów wychowania obywatelskiego.
Wyznaczeni podoficerowie organizowali strzelnice i dyżury na strzelnicach. W punktach poboru wykładano czasopisma i dzienniki wojskowe50.
Pod koniec 1936 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
stworzyło sieć kursów dla przedpoborowych na terenie kuratoriów szkolnych: WilJ. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji…, s. 131.
Tenże, Rola garnizonu siedleckiego w życiu miasta (1918-1939), [w:] Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, pod red. J. R. Szaflika, Warszawa 1981, s. 232-233.
47
P. Matusak, A. Winter, dz.cyt., s. 94.
48
P. Borek, Rola garnizonów…, s. 159.
49
Archiwum Państwowe w Siedlcach (dalej APS), Akta Miasta Siedlce 1909-1950 (dalej AMS), Materiały
dotyczące działalności administracji państwowej na obszarze województwa lubelskiego za okres 1934-1935, sygn. 46, k. 4;
„Życie Podlasia” nr 26 z 27.VI.1935 r., s. 2.
50
P. Borek, Działalność oświatowa…, s. 11.
45
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no, Brześć, Lublin, Równe, Lwów, Kraków – obejmujących województwa wschodnie
i południowe, gdzie procent analfabetów wśród młodzieży był najwyższy. Dowódcy
garnizonów dostali rozkaz delegowania swoich przedstawicieli do komisji kształcenia
przedpoborowych w kuratoriach. Delegowani oficerowie współpracowali z władzami
szkolnymi w doborze słuchaczy oraz podjęli się organizowania oddziałów PW wśród
uczącej się na kursach młodzieży51. Począwszy od 1937 r. wszystkie PKU zostały zobligowane do wykazywania w ewidencji wykształcenia przedpoborowych w wieku 18-21
lat. Kurs przeciętnie obejmował ok. 70 godzin nauki, a prowadzący dostawał średnio 50
gr za jedną lekcję52. Przykładowo na przełomie lat 1936/1937 kursy dla przedpoborowych w województwie lubelskim dla analfabetów i półanalfabetów prowadzono pod
hasłem: „nie damy ani jednego analfabety do wojska”. Prowadzili je nauczyciele szkół
powszechnych – koszty pokrył samorząd terytorialny, podręczników zaś dostarczyły
władze szkolne. Łącznie przeprowadzono 332 kursy, na które uczęszczało 4521 słuchaczy53. Rok później odbyło się 386kursów, w których wzięło udział 6997 osób54. W Siedlcach kurs dla przedpoborowych otwarto 29 listopada 1937 r., i zakończono 21 marca
1938 r. Słuchacze-półanalfabeci w wieku 19-21 lat, wysłuchali 66 godzin wykładowych
w ciągu 24 dni nauki. Pomyślnie kurs ukończyło 10 słuchaczy na ogólną liczbę zapisanych 24 osób. Absolwenci ugruntowali swoje elementarne wiadomości z jęz. polskiego,
rachunków oraz zdobyli podstawową wiedzę z nauki o Polsce współczesnej55. Garnizon
w miarę możliwości dostarczał przybory szkolne, broszury i książki. W roku szkolnym
1938/39 kursami objęto wszystkie Okręgi Korpusów. Dowódcy garnizonów, w których
prowadzone było nauczanie raportowali o dużym zainteresowaniu młodzieży tą formą
kształcenia56. Również w związku z zarządzanymi corocznie ćwiczeniami uruchamiano
akcję zasiłkową dla rodzin rezerwistów powołanych na ćwiczenia57.
Warto dodać, że wśród żołnierzy pochodzących z mniejszości narodowych odsetek przystępujących do egzaminu znacznie przewyższał procent żołnierzy narodowości niepolskiej w danym oddziale. Jest to dowodem na ogrom analfabetyzmu na
Kresach Wschodnich oraz duże zainteresowanie nauką przez żołnierzy wywodzących
się z mniejszości narodowych. Stosowana w wojsku praktyka organizowania kursów
dokształcających dla żołnierzy stworzyła tysiącom młodych mężczyzn szansę na podniesienie kwalifikacji lub zdobycia zupełnie nowych umiejętności, które do odejściu do
rezerwy dawały solidną podstawę do dalszej nauki lub zdobycia zawodu58.
Obok świetlic organizowano bufety (bezpłatne lub za minimalną opłatą), w
których zakres darmowych posiłków był bardzo różny – w jednych podawano zupę i
porcję mięsa, w innych gorącą herbatę i chleb z kiełbasą59, a Żydom chleb z serem. ProJ. Odziemkowski, dz.cyt., s. 97.
Tamże.
53
APS, AMS, Sprawozdanie dotyczące działalności administracji państwowej na obszarze woj. lubelskiego za
1936/1937 r., sygn. 48, k. 56v.
54
APS, AMS, Sprawozdanie dotyczące działalności administracji państwowej na obszarze woj. lubelskiego za
1936/1937 r., sygn. 49, k. 59.
55
„Kronika Ziemi Łukowskiej” nr 2 z X.1938 r., s. 13.
56
Sprawozdanie świetlicowe dla poborowych z 1938 r., „Życie Podlasia” nr 33 z 23.X.1938 r., s. 3.
57
Z działalności administracji państwowej na terenie powiatu Biała Podl., „Głos Społeczny” nr 6 z 15.III.1938
r., s. 4.
58
J. Odziemkowski, dz.cyt., s. 50, 79-80.
59
Na kwestię poczęstunków organizowanych dla poborowych swoją uwagę zwrócili nawet komuniści.
51
52
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wadzenie bufetów dla poborowych obejmowały najczęściej lokalne organizacje Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Przykładowo 6 maja 1935 r. prowadzenie bufetu dla
poborowych objęła siedlecka organizacja PW Kobiet. Jedzenie bezpłatnie dostarczyli
mieszkańcy miasta, a podczas trwania całego poboru nakarmiono ogółem 857 poborowych (przy bufecie znajdowała się również prasa codzienna)60. Podobny przebieg miała
akcja wśród poborowych także w innych miejscowościach Południowego Podlasia.
Warto dodać, że wśród żołnierzy pochodzących z mniejszości narodowych odsetek przystępujących do egzaminu znacznie przewyższał procent żołnierzy narodowości
niepolskiej w danym oddziale. Jest to dowodem na ogrom analfabetyzmu na Kresach
Wschodnich oraz duże zainteresowanie nauką przez żołnierzy wywodzących się z
mniejszości narodowych. Oficerowie pochodzący z byłych armii państw zaborczych (w
1920 r było to 73% kadry oficerskiej), którzy słabo znali jęz. polski w pierwszych latach
niepodległości mieli możliwość uczęszczania na kursy jęz. polskiego i historii. W latach
późniejszych oficerowie uzupełniali wykształcenie ogólne na kursach korespondencyjnych. Ogółem w latach 1921-1939 kursy I stopnia (całkowici analfabeci), ukończyło ok.
450-500 tysięcy żołnierzy. Wojsko, dążąc do ułatwienia i przyspieszenia szkolenia młodzieży powołanej do służby, podjęło duży wysiłek, by maksymalnie ograniczyć liczbę
analfabetów w oddziałach. Szeroko stosowana w wojsku praktyka organizowania kursów dokształcających dla żołnierzy stworzyła tysiącom młodych mężczyzn szansę na
podniesienie kwalifikacji lub zdobycia zupełnie nowych umiejętności, które do odejściu
do rezerwy dawały solidną podstawę do dalszej nauki lub zdobycia zawodu61.
Chociaż likwidacja analfabetyzmu była w latach 1918-1939 najważniejszym zagadnieniem pracy oświatowo-wychowawczej w wojsku, to w jej całokształcie nie pominięto oddziaływań kulturalnych. Znalazły one odzwierciedlenie w „Instrukcji o pracy
oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku” z 1931 roku. Dokument ten przewidywał pięć form pracy oświatowo-kulturalnej: 1) żołnierskie szkoły początkowe, 2)
pogadanki wychowawcze, 3) biblioteki i czytelnictwo, 4) dokształcanie ogólne i zawodowe, 5) działalność kulturalna, na którą składały się: obchody i uroczystości, Domy
Żołnierza i świetlice, kasyna podoficerskie, teatry żołnierskie, chóry i zespoły muzyczne, wycieczki, radio i kino62.
Miejscem, a jednocześnie formą pracy kulturalnej w wojsku była dla pododdziału świetlica, a dla garnizonu Dom Żołnierza. Świetlice przeznaczone były do spędzania
przez żołnierzy danego oddziału czasu pozasłużbowego. Tworzono je przy każdym
pododdziale od kompanii wzwyż. Władze wojskowe apelowały do oddziałów o wybieranie odpowiednich pomieszczeń wyposażonych w sprzęt kwaterunkowy i estetycznie
urządzonych. Z uwagi na dominację poborowych pochodzących ze wsi, zalecano, by
świetlice były urządzane w stylu ludowym. Sugerowano wyposażenie ich w: gry towarzyskie, papier listowy i przybory do pisania, bibliotekę, radio, gramofon lub pianino.
W raporcie dotyczącym „roboty wojskowej” na terenie garnizonu Biała Podl. miejscowy wywiadowca napisał
m.in.: poborowi w r.[oku] b.[ieżącym] są przyjmowani w komisjach poborowych herbatką, chlebem i kiełbasą – Archiwum
Akt Nowych, Komunistyczna Partia Polski, sygn. 158/X-9, Sprawozdanie z obwodu Siedlce – Łomża za okres maj-czerwiec 1933 r., t. 33, k. 16.
60
„Życie Podlasia” nr 47 z 21.XI.1935 r., s. 2.
61
J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo…, s. 50, 79-80.
62
L. Rzeszutek, Metody i formy pracy kulturalnej w garnizonie siedleckim w latach 1922-1939, „Szkice Podlaskie” 2002, z. 10, s. 86-87.
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W świetlicach odbywały się próby zespołów amatorskich, pogadanki dla żołnierzy oraz
nauka w ramach żołnierskich szkół początkowych. Świetlice miały być dostępne dla
szeregowych i podoficerów niezawodowych codziennie w godzinach pozasłużbowych.
Odpowiedzialnymi za urządzenie i funkcjonowanie świetlic byli dowódcy oddziałów,
natomiast merytoryczny nadzór nad ich funkcjonowaniem spoczywał na oficerach
oświatowych pułków. Oficerowie i podoficerowie wychowawczy, zgodnie z zaleceniami WINW, wykorzystywali obecność żołnierzy w świetlicy do krótkiego omówienia najnowszych artykułów poświęconych wojsku oraz aktualnej sytuacji politycznej kraju63.
Rzeczywiste wyposażenie wielu świetlic żołnierskich było znacznie uboższe od
wyżej przedstawionego. Trudne warunki lokalowe wojska powodowały, że świetlice i
ich wyposażenie w poszczególnych jednostkach znacznie różniły się od siebie. Istniały
więc garnizony ze świetlicami jednoizbowymi, w których często brakowało podstawowych sprzętów, jak i takie, w których świetlice składały się z kilku sal, posiadały własną
scenę, bibliotekę, herbaciarnię, etc.
W garnizonie Siedlce w latach dwudziestych XX w. istniały świetlice zbliżone do
pierwszego typu. Dopiero 24 kwietnia 1934 roku, przy znacznej pomocy siedleckiego
Koła PBK, otwarto w koszarach 22 pp świetlicę żołnierską „z prawdziwego zdarzenia”.
Jej poświęcenia dokonał kapelan siedleckiego garnizonu ks. Witold Jeżniowski. Podczas
uroczystości otwarcia dowództwo 22 pp wyróżniło odznakami honorowymi pułku:
prezeskę siedleckiego PBK – Stanisławę Łaguninową (zarazem matkę chrzestną 22 pp),
przedstawicielkę Rodziny Wojskowej – Janinę Nadrowską oraz Anielę Wąsowską. Po
okolicznościowych przemówieniach gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann rozdał świadectwa z ukończenia nauki żołnierzom kończącym kurs. Po zakończonej uroczystości
zaproszono wszystkich obecnych na wspólną herbatkę w nowo otwartym budynku.
Świetlica 22 pp składała się z 2 dużych sal oraz bufetu. Zaopatrzona była w gry dla
żołnierzy, gazety i książki. Z kolei dyrektor siedleckiej Filii Banku Polskiego – p. Guzik
przekazał na wyposażenie świetlicy obrazy i ilustracje64.
O dużej roli nowo otwartej świetlicy pisano: „[…] Młody żołnierz odpoczywając i
bawiąc się z dala od domu, od swojej rodziny musi znaleźć i w wojsku atmosferę domowego ogniska, powinien widzieć koło siebie nie tylko wymagających zwierzchników, ale
pogodnych, życzliwych, starszych przyjaciół, powinien mieć choć niewielki, ale schludny i estetycznie urządzony lokal, powinien mieć tu dobrą gazetę, książki, radio. […] takimi wskazaniami kierował się zarząd Kola Siedleckiego P.B.K. stwarzając ten skromny zaczątek świetlicy, jaki dziś otwieramy. […] Dowództwa tutejszych pułków stale i
życzliwie współpracowały we wszystkich poczynaniach koła […]. Owoc naszej pracy,
skromny zaczątek świetlicy, przekazujemy troskliwej opiece pana pułkownika Prosołowicza, a mamy to przeświadczenie, że pod jego czujnym okiem pierwsza w Siedlcach
świetlica żołnierza polskiego rozwijać się będzie należycie […]”65. Znaczną pomocą w
pracy kulturalno-oświatowej, i niewątpliwą atrakcją dla poborowych była radiofonizacja
garnizonu siedleckiego, która miała miejsce w październiku 1938 roku (projektory typu
„Ornak”).
L. Wyszczelski, dz.cyt., s. 138.
Otwarcie świetlicy żołnierskiej 22 pp, „Ziemia Siedlecka” nr 12 z 21.III.1934 r., s. 4-5; Otwarcie pierwszej
świetlicy żołnierskiej w Siedlcach, „Życie Podlasia” nr 1 z 6.V.1934 r., s. 4. Nie była to jednak pierwsza świetlica
żołnierska w Siedlcach – por. L. Rzeszutek, dz.cyt., s. 90.
65
Rola świetlicy w życiu żołnierza, „Życie Podlasia” nr 1 z 6.V.1934 r., s. 2.
63
64

Życie kulturalno-oświatowe w garnizonie Siedlce 1918-1939

223

Wszystkie działania kulturalno-oświatowe garnizonu Siedlce koncentrowały się
w Domu Żołnierza. Były one w pewnym sensie wojskowymi odpowiednikami licznie
powstających w dwudziestoleciu międzywojennym Domów Ludowych. Pierwszy Dom
Żołnierza na ziemiach polskich powstał w 1919 r. w Warszawie, ale tworzenie tych placówek nabrało tempa po apelu gen. Józefa Czikiela – dowódcy OK V Kraków z 17 marca 1923 roku, o upamiętnienie wysiłku wojennego budową „żywych pomników czynu
żołnierskiego”, jakimi powinny stać owe instytucje66.
W Siedlcach pierwszy Dom Żołnierza otwarto 10 listopada 1930 r., podczas obchodów 12. rocznicy odzyskania niepodległości. Był to wówczas parterowy, niewielki
budynek na terenie koszar 22 pp67. Znajdowało się w nim kasyno podoficerskie oraz
kino 22 pp – jedno z trzech ówcześnie działających w mieście. Wielofunkcyjność placówki połączona z brakiem miejsca sprawiła, że zaczęto szukać większego budynku, który
bardziej nadawałby się do spełniania przypisanej mu roli. Dzięki poparciu posła Ziemi
Podlaskiej (jednocześnie prezydenta Siedlec) – Sławomira Łaguny, w połowie 1934 roku
dowództwo 9 DP otrzymało propozycję przejęcia na kulturalne centrum garnizonowe
lokalnego Domu Ludowego. Przejmując zdewastowany przez poprzednich lokatorów
budynek, żołnierze własnymi siłami przeprowadzili gruntowny remont, uwieńczony
uroczystym otwarciem nowego Domu Żołnierza garnizonu Siedlce w lutym 1935 roku.
Trzy miesiące później (w maju 1935 r.) w budynku uruchomiono kino. Scena siedleckiego Domu Żołnierza nie służyła tylko miejscowym zespołom teatralnym, lecz była
otwarta także na teatry profesjonalne i amatorskie spoza regionu. Bardzo często organizowano tu różne akademie i zabawy, a zimą organizowano kursy przodowników pracy
społecznej, kursy rolnicze oraz wyświetlano filmy68.
Dużo wysiłku władze siedleckiego garnizonu włożyły także w rozwój czytelnictwa wśród żołnierzy. Księgozbiory bibliotek pułkowych stale uzupełniano nowymi
pozycjami. Starano się przy tym, aby każdy oddział miał zapewniony swobodny dostęp do wypożyczalni książek. Zakupywano znane dzieła literatury polskiej (B. Prusa,
J. I. Kraszewskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, H. Sienkiewicza, etc.), pamiętniki
żołnierzy, książki poświęcone historii wojen oraz literaturę fachową z różnych dziedzin. Pułki miały obowiązek zakupywać do swych bibliotek wszystkie książki, które
dotyczyły ich tradycji i szlaku bojowego. W każdej bibliotece pułkowej znajdował się
komplet „Zarysu historii wojennej pułków polskich 1918-1920”69 oraz książki „Biblioteki Żołnierza Polskiego” i tomiki „Biblioteki Społecznej”70.
W bibliotekach 22pp, 9 pac i 9 pal można było znaleźć także wiele publikacji
przydatnych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza z zakresu rolnictwa,
ogrodnictwa, hodowli, spółdzielczości i rzemiosła. Żołnierzy zachęcano do korzystania z książek, urządzane były konkursy czytelnictwa, etc. Efekty tej propagandy nie
były jednak imponujące, a czytelnictwo nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem
wśród żołnierzy. Książka traktowana była raczej w sposób typowo użytkowy – sięgano
L. Wyszczelski, dz.cyt., s. 133-134.
S. Piekarski, Domy Żołnierza Polskiego, Warszawa 1997, s. 202.
68
L. Rzeszutek, dz.cyt., s. 91.
69
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pułku piechoty, Warszawa 1930; A. Andzaurow, Zarys historii wojennej 9-go pułku artylerii ciężkiej, Warszawa 1929
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po nią głównie w celu zdobycia konkretnych informacji potrzebnych w pracy. Prawie
w ogóle natomiast nie sięgano po literaturę piękną71. Na rzadkie sięganie po książkę z
pewnością miały wpływ trudności z czytaniem niedawnych analfabetów, a także zmęczenie żołnierzy po całodziennych szkoleniach. Przykładowo z biblioteki 22 pp w 1937
r. korzystało jedynie 145 żołnierzy. Niestety, brak było w siedleckim pułku zainteresowania ważnymi publikacjami wojskowymi – np. „Księgę Chwały Piechoty” w lutym
1937 r. z 22 pp zamówiło tylko 6 osób, podczas gdy w wielu innych pułkach liczba ta
dochodziła nawet do 90 zamówień72.
Do wychowania patriotyczno-obywatelskiego żołnierzy garnizonu Siedlce wykorzystywano także kino. Filmy bardzo szybko stały się jedną z najpopularniejszych
rozrywek żołnierzy. W 1928 r. wojsko posiadało 118 aparatów do projekcji filmów, w
1929 – 173, a w 1930 r. już 22573. W latach trzydziestych XX w. każdy większy garnizon
posiadał własne kino. Przeważały komedie oraz filmy ukazujące historię Polski i dzieje
walk o niepodległość. Widzami byli żołnierze oraz ludność cywilna, ponieważ ceny
biletów były bardzo przystępne. Jednocześnie w małych miastach garnizonowych kina
wojskowe były swoistą konkurencją dla kin prywatnych. Wśród repertuaru przeważały utwory patriotyczno-historyczne oraz rozrywkowe. Część projekcji zarezerwowana
była tylko dla żołnierzy – wyświetlano wtedy filmy instruktażowe, szkoleniowe i dokumentalne, ukazujące zabytki i krajobrazy Polski74.
W Siedlcach przy 22 pp działało jedno z dwóch, a potem trzech kin, jakie istniały
w mieście. Było ono także otwarte dla mieszkańców miasta i miało zróżnicowany, interesujący repertuar. Np. w 1929 r. wyświetlano następujące filmy: „Dolar, serce, przypadek”, „Marsylianka”, „Spadkobierca Casanovy”, „Zakazana kobieta Chicago”, „Tajemnica cytadeli w Dęblinie”, „Z pamiętnika kawalera”, „Tancerka z Tunisu”, „Tango
miłości”, „Lulu”, „Trujące usta”. W 1931 r. wyświetlono m.in. filmy: „Powrót do życia”,
„Sąd polowy”, „Maska”. Sala kinowa dysponowała także sceną, wykorzystywaną do
prezentacji przedstawień teatralnych zespołów amatorskich działających w garnizonie.
Dochody uzyskane z działalności kina 22 pp przeznaczano na cele kulturalno-oświatowe pułku75. Bardzo często żołnierze otrzymywali także bezpłatne bilety do kina – np. w
1937 r. 22 pp otrzymywał 200 bezpłatnych biletów, a 9 pal 10076.
Wojska nie ominął także szybki rozwój radiofonii, w której dostrzeżono niezwykle skuteczny środek edukacyjno-wychowawczy. Zamierzano wykorzystywać to
w prowadzonej działalności oświatowo-wychowawczej, a w radiu widziano przede
wszystkim efektywny środek dla propagandowego urabiania żołnierzy. Celem spopularyzowania radia dążono do sukcesywnego wyposażania wszystkich oddziałów w
odbiorniki. Z uwagi na ograniczenia finansowe większość radioodbiorników kupowano za pieniądze pochodzące z funduszy gospodarczych jednostek wojskowych albo z
darowizn. Z czasem za niezbędne minimum uznano wyposażenie każdej świetlicy żołnierskiej w odbiornik radiowy77.
71
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W 1927 r. w wojsku pojawiła się większa ilość radioodbiorników, które trafiały do kasyn oficerskich i podoficerskich oraz świetlic. Radia bardzo szybko zdobyły
popularność wśród żołnierzy, z których większość nigdy wcześniej nie spotkała się z
takim urządzeniem. W połowie 1928 r. dowódcy Okręgów Korpusów nadesłali opinie o
możliwości wykorzystania radia do pracy wychowawczo-oświatowej. Wszystkie podkreślały duże zainteresowanie żołnierzy audycjami. Uznano, że radio znacząco podnosi
poziom kulturalny szeregowych, zwłaszcza chłopów, poprawia nastroje w oddziałach,
pozytywnie wpływa na wychowanie w „duchu polskim” mniejszości narodowych78.
W 1928 r. ówczesny Dowódca OK IX w Brześciu nad Bugiem – gen. bryg. Mieczysław
Ryś-Trojanowski pisał: „wszyscy bez wyjątku podlegli mi dowódcy formacji wypowiedzieli się za wprowadzeniem specjalnych audycji kształcąco-rozrywkowych dla szeregowych […]. Audycje radiowe dla szeregowych uważam za bardzo miłą rozrywkę i
bardzo ważny czynnik kulturalno-oświatowy”79. Zgodnie z zaleceniami WINW i WINO
oficerowie oświatowi przygotowywali tygodniowe zestawy audycji, których mieli wysłuchać żołnierze. Tytuły i godziny emisji tych programów były następnie ogłaszane w
rozkazach dziennych dowódców oddziałów. Słuchano głównie audycji historycznych
oraz programów omawiających bogactwa naturalne, osiągnięcia gospodarcze Polski i
aktualną sytuację polityczną. Czasami tematem audycji było święto szczególnie znanego i popularnego pułku. Od połowy lat trzydziestych XX w. radiofonizacja Wojska
Polskiego nabrała tempa80. Niestety, koszary garnizonu siedleckiego zradiofonizowano
dopiero z okazji dwudziestolecia powstania 22 pp w 1938 roku81.
Jedną z ważniejszych form oddziaływania na wyobraźnię i przekonania żołnierza był także teatr. Teatry żołnierskie pojawiły się w Wojsku Polskim już w 1919 r.;
grano sztuki o wydźwięku patriotycznym, zwłaszcza jednoaktówki i sceny z życia frontowego. Władze wojskowe przywiązywały dużą wagę do rozwoju teatrów żołnierskich
przede wszystkim amatorskich, traktowanych nie tylko jako dostawcy przeżyć estetycznych i rozrywki dla żołnierzy, ale i jako ważny instrument w ich wychowaniu oraz
uzupełnianiu wiedzy ogólnej82.
Władze wojskowe zalecały, aby teatry żołnierskie powstawały w każdym oddziale. Nadzór nad teatrem sprawować miał dowódca oddziału lub komendant garnizonu. Teatry żołnierskie spełniały ważną rolę także w zapewnieniu rozrywki dla kadry zawodowej. Była ona często uczestnikiem spektakli wystawianych nie tylko przez
zawodowych artystów goszczących w koszarach czy na froncie, ale także i występów
amatorskich zespołów żołnierskich. Część kadry należała do organizatorów tych zespołów, pisała dla nich utwory sceniczne, a nawet występowała nie z w roli aktorów.
Brakowało natomiast zespołów artystycznych złożonych wyłącznie z oficerów83.
W 1922 r. MSWojsk. wydało dwa dokumenty normujące funkcjonowanie teatrów
żołnierskich, Instrukcję dla teatrów żołnierskich i Tymczasowy repertuar teatrów żołnierskich.
Dokumenty te świadczyły zarówno o znaczeniu, jakie centralne władze wojskowe przyJ. Odziemkowski, dz.cyt., s. 57.
CAW, Akta Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, sygn. I.300.22.95.,
Pismo dowódcy Okręgu Korpusu nr IX do Departamentu Dowodzenia Ogólnego MSWojsk. z 10.VII.1928 r.
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wiązywały do funkcji wypełnianych przez te teatry, jak też wyrażały dążenie władz
do centralnego sterowania ich działalnością. Kierownictwo resortu wydając dokument
wskazujący sztuki, które były: specjalnie zalecane, dopuszczane do wykonywania oraz
zabronione do grania zamierzało mieć więc wpływ na repertuar teatrów żołnierskich84.
Po ukazaniu się wytycznych władz centralnych dowódcy Okręgów Korpusów wydali własne rozporządzenia uszczegóławiające. Sprowadzały się one do zaleceń dla dowódców garnizonów i oddziałów, by zreorganizowali istniejące już teatry żołnierskie
w myśl cytowanych wytycznych, a tam gdzie takie placówki nie istniały, do ich uruchomienia. Akcentowano szczególnie potrzebę tworzenia tego typu placówek w garnizonach zamiast rozdrabniania ich przy poszczególnych oddziałach. Działalność teatru
żołnierskiego opierała się na regulaminie zatwierdzanym przez dowódcę garnizonu85.
Teatry żołnierskie dzieliły się na trzy zasadnicze typy: 1) teatry żołnierskie DOK,
o dużym zespole, mające charakter profesjonalny i reprezentacyjny, 2) teatry żołnierskie
garnizonów, skupiające w swoim zespole amatorów ze wszystkich formacji danego garnizonu i urządzające przedstawienia dla całego garnizonu, 3) teatry żołnierskie pułków
i mniejszych formacji samodzielnych86.
W garnizonie Siedlce w różnych okresach czasu działały teatry żołnierskie ostatnich dwóch typów. W 22 pp życie teatralne rozpoczęło się zaraz po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej. Podczas postoju na Kresach poszczególne baony tworzyły teatry
amatorskie, które działały dość sprawnie, dostarczając oddziałom miłej rozrywki. Niestety, po przyjeździe do Siedlec teatry te się rozpadły – głównie z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia i demobilizację „trupy”87. Kolejnym więc krokiem było utworzenie przez podoficerów 22 pp w 1925 roku teatru „Grażyna”, którego kierownikiem i
reżyserem był por. Jan Merkwicki. Spektakle przeznaczone były głównie dla żołnierzy
pułku, i przedstawiały „charakterystyczne obrazki żołnierskiego życia codziennego”88.
Teatrem o charakterze garnizonowym był zespół kierowany przez chor. Marciniego – reżysera i aktora w jednej osobie. 10 grudnia 1926 roku przedstawił on sztukę
„Bolszewicy” Wacława Sieroszewskiego, a w marcu 1927 r. „Żołnierza królowej Madagaskaru” – S. Dobrzańskiego, zaś w kwietniu komedię „Oddajcie mi żonę” Kajetana
Abgarowicza. W grudniu tego roku w Klubie Miejskim, a następnie w Domu Ludowym
zespół chor. Marciniego wystawił sztukę Gabrieli Zapolskiej „Tamten”, a w marcu i
maju 1928 roku farsę „Codziennie o 5.00”. W 1930 roku teatr wystawił sztukę „Panny z
dobrego domu”, reżyserowaną przez Ziółkowskiego89.
Wydatną pomoc w popularyzacji wśród wojska kultury teatralnej służyły zespoły amatorskie, działające przy stowarzyszeniach i organizacjach społecznych związanych z armią. Jednym z nich było Koło Dramatyczne przy Związku Podoficerów Rezerwy garnizonu Siedlce, zorganizowane przez Pawła Skorykowa90. 30 marca 1930 r. w
Domu Ludowym i Klubie Miejskim wystawiło ono dla żołnierzy 22 pp i 9 pac komedię
w II aktach „Zaręczyny pod kulami” Stefana Kiedrzyńskiego, w reżyserii komendanta
84
85
86
87
88
89
90

Tamże, s. 158.
Tamże, s. 355-356.
L. Wyszczelski, dz.cyt., s. 180.
CAW, Kolekcja rękopisów, Historia 22-go…, s. 49.
Teatr żołnierski „Grażyna”, „Żołnierz Polski” 1925, nr 31, s. 19.
P. Matusak, A. Winter, dz.cyt., s. 104.
Honorowym prezesem Związku Podoficerów został starosta siedlecki S. Guliński.

Życie kulturalno-oświatowe w garnizonie Siedlce 1918-1939

227

Straży Pożarnej Marcina Hory. 6 kwietnia tego roku Koło Dramatyczne powtórzyło tę
sztukę dla publiczności miasta oraz wystawiło nową komedię „Chrapanie z rozkazu”
Mieczysława Chrzanowskiego91. Teatrem amatorskim dysponowała także sekcja kulturalno-oświatowa Rodziny Wojskowej oraz Kolejowe Przysposobienie Wojskowe.
W latach trzydziestych XX w. istniał w 22 pp teatr żołnierski kierowany przez reżysera Aleksandra Fogla, który wystawił między innymi 12 i 13 września 1935 r. dramat
Józefa Korzeniowskiego „Karpaccy górale”, następnie „Kordiana” Juliusza Słowackiego oraz „Damy i huzary” Aleksandra Fredry92. Przedstawienia teatralne dawali w Siedlcach także podchorążowie z Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy. Przykładowo
29 listopada 1933 r. – z okazji przysięgi żołnierskiej – dali przedstawienie „Kordian”93.
Z kolei 18 marca 1938 r. dla oficerów i podoficerów 22 pp z rodzinami podchorążowie
wystawili w Domu Żołnierza przedstawienie „Damy i huzary”94.
Ponadto na gościnne występy do Siedlec przyjeżdżał Teatr Wileński „Reduta”
Juliusza Osterwy, który 11 stycznia 1927 r. w Domu Ludowym wystawił komedię „Romantyczni” E. Rostanda, 9 marca – „Śluby panieńskie” A. Fredry, 15 lipca – „Cyda”
Pierre’a Corneille’a, 16 grudnia – „Zemstę” A. Fredry, 24 lipca 1929 r. – „Przyjaciele” A.
Fredry. Z kolei teatr „Rybałt” Stanisławy Wysockiej 27 lutego 1926 r. wystawił „Balladynę” J. Słowackiego. Natomiast w listopadzie 1926 r. zespół teatralny Karola Adwentowicza z Warszawy wystawił w garnizonie Siedlce „Dar poranka” Giovacchino Forzano
oraz „To, o czym się nie mówi” Bricuxa, a 7 października 1927 r. – „Syna Casanowy”95.
2 stycznia 1937 r. na siedleckiej scenie ponownie gościł Teatr „Reduta”, który wystawił
komedię Mikołaja Gogola „Rewizor”. Natomiast 13 marca tego roku Teatr Wołyński
grał tu „Świętoszka” Moliera96.
Od 1 maja 1939 r. komendant Garnizonu Siedlce nakazał oficerom gospodarczym
22 pp i 9 pal potrącać kwoty na bilety teatralne przedstawień „Teatru Wołyńskiego”:
oficerom służby stałej (żonatym) – 4 zł; kawalerom – 2 zł; podoficerom zawodowym
żonatym – 3 zł; kawalerom – 1,50 zł. 25 maja 1939 r. „Teatr Wołyński” wystawił w
Domu Żołnierza 22 pp „Egzotyczną kuzynkę” Louisa Verneuil’a, a 16 kwietnia „Królową Przedmieścia” Konstantego Krumłowskiego97. Kolejne przedstawienia odbyły się
1 czerwca 1939 r. W programie były: jednoaktowa komedia „Czy wszyscy mężowie
zdradzają swoje żony?”, operetka w 2 aktach „Czy ciocia Flircia wyjdzie po raz trzeci za
mąż?”, a także tańce i monologi. W antraktach przygrywała orkiestra 9 pal98.
Także przeniesiony w 1933 roku do Włodawy 9 pac powołał tam Amatorski Teatr
Rewiowy, który grał również dla ludności cywilnej, przeważnie w kinie „Zachęta”. Jego
kierownikiem był por. Mieczysław Wilczewski, a reżyserem mjr Michał Wołczaski99.
Teatry żołnierskie odgrywały dużą rolę w wychowaniu wojskowym. Dla wielu
żołnierzy, szczególnie tych pochodzących z małych miejscowości i wiosek wojsko sta„Gazeta Podlaska” nr 8 z 15.IV.1930 r., s. 4.
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nowiło pierwsze w życiu zetknięcie z teatrem. Obecność na przedstawieniach uczyła
zasad zachowania się w teatrze, przybliżała widzom dzieła literatury polskiej. Wychowawcze oddziaływanie teatru żołnierskiego starano się rozszerzyć na ludność cywilną
poprzez zapraszanie jej na bezpłatne przedstawienia100.
Kolejną płaszczyzną działań kulturalnych w Wojsku Polskim II RP było wychowanie muzyczne żołnierzy. Instrukcja o pracy kulturano-oświatowej i wychowawczej w
wojsku określała repertuar pieśni obowiązkowych, do których należały: Hymn narodowy,
Boże coś Polskę, Kiedy ranne wstają zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Pierwsza Brygada,
Pieśń pułkowa. Drugą grupę stanowiły pieśni zalecane, zawarte w śpiewnikach wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Poza nauką pieśni zalecano tworzenie w
garnizonach chórów wielogłosowych. W siedleckim garnizonie taki chór zorganizowali m.in. podchorążowie DKPR. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój kultury
muzycznej, zwłaszcza wśród żołnierzy, były orkiestry wojskowe. Ich funkcjonowanie w
Wojsku Polskim normował rozkaz MSWojsk., z 26 lipca 1920 r., a bardziej szczegółowo
„Instrukcja o orkiestrach wojskowych” z 1931 roku. Według wymienionych aktów normatywnych w wojsku istniały orkiestry etatowe w pułkach piechoty (taką była orkiestra
22 pp) oraz nieetatowe w pułkach kawalerii i artylerii. Orkiestra pułkowa uczestniczyła
w szkoleniu i życiu codziennym garnizonu. Brała również udział w organizowanych
konkursach orkiestr i przeglądach na szczeblu dywizji oraz DOK101.
Orkiestry pułkowe były bardzo popularne wśród mieszkańców garnizonu Siedlce. W 22 pp oprócz orkiestry dętej utworzono także orkiestrę symfoniczną i jazzband.
Ten ostatni zespół często grał na zabawach organizowanych w parku miejskim, m.in.
3 czerwca 1934 r. podczas zbiórki Ligi Morskiej i Kolonialnej na Fundusz Obrony Narodowej. Wykonywano wówczas utwory muzyki poważnej i rozrywkowej, wypełniając ogromne zapotrzebowanie społeczeństwa w tym zakresie. Orkiestry dęte posiadały
także 9 pal, 9 pac, kolejarze, strażacy, szkoły, a także więźniowie. Dawały one koncerty
z okazji świąt państwowych, pułkowych lub innych uroczystości organizowanych na
terenie garnizonu Siedlce102. Orkiestry pułkowe garnizonu siedleckiego grały również
na rzecz organizacji społecznych103, a także zarobkowo (m.in. na zabawach w Kocku,
Siemiatyczach, czy Łukowie)104.
Na początku lat trzydziestych XX w. kapelmistrzem 22 pp był kpt. Józef Stoczewski, który bardzo aktywnie włączył się w organizację życia muzycznego siedleckiego
garnizonu. M.in. z jego inicjatywy, przy poparciu inspektora szkolnego Władysława
Ruszela, powołano Komitet Audycji Muzycznych dla młodzieży szkół powszechnych.
5 listopada 1933 r. rozpoczął je koncert symfoniczny w Szkole Powszechnej nr 4. Poza
funkcją kapelmistrza 22 pp kapitan J. Stoczewski był także dyrektorem Podlaskiej Szkoły Muzycznej, kształcącej muzyków na wysokim poziomie i wzbogacającej środowisko
artystyczne miasta105. W tym miejscu warto dodać, że kpt. J. Stoczewski do końca lat
dwudziestych kierował orkiestrą 34 pp w garnizonie Biała Podlaska (razem z ppor. WęP. Borek, Rola garnizonów…, dz.cyt.
L. Rzeszutek, dz.cyt., s. 79.
102
P. Matusak, A. Winter, dz.cyt., s. 106.
103
CAW, Akta 9 pal, sygn. I.322.9.5., Rozkaz dzienny nr 1 z 3.I.1927 r.; „Głos Podlaski” nr 49 z 5.XII.1937
r., s. 604.
104
CAW, Akta 22 pp, sygn. I.320.22.2., Rozkaz nr 27 z 4.II.1939 r.
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grzynowskim). Pod ich kierownictwem w 1925 roku zdobyła ona I miejsce w OK IX.
Także na przeglądzie okręgowym zorganizowanym rok później wygrała m.in. z orkiestrą 22 pp106.
W 1933 roku skład orkiestry 22 pp przedstawiał się następująco: kapelmistrz –
kpt. Józef Stoczewski; orkiestranci: st. sierż. Jan Walewski, sierż. Władysław Werbachowski, sierż. Kazimierz Bełczykowski, sierż. Stanisław Mensfeld, sierż. Abram Kowalski, sierż. Hipolit Ellas, sierż. Aleksander Zawisza, plut. Aleksander Wasilewski, plut.
Grudkowski Antoni, kpr. Stefan Franczak, kpr. Aleksander Tchórzewski, kpr. nadtr.
Stanisław Galiński, kpr. nadtr. Władysław Grabowski, kpr. nadtr. Naumczuk Jan, kpr.
nadtr. Aleksander Izdebski, kpr. nadtr. Henryk Ługowski, st. strz. ndtr. Marian Gała, st.
strz. ndtr. Roman Demeczko107.
28 kwietnia 1934 r. zespół symfoniczny 22 pp koncertował z okazji Święta Lasu
wykonując utwory: Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego i Ptaszki śpiewające Jacquesa Offenbacha pod batutą plut. Aleksandra Wasilewskiego108. 18 lipca 1934 r. kpt. J. Stoczewski zorganizował Siedleckie Towarzystwo Muzyczne, propagujące kulturę muzyczną i
patronujące amatorskiemu ruchowi muzycznemu w mieście i regionie, które działało
do wybuchu wojny109. Skupiało ono śpiewaków, muzyków, uczniów szkoły muzycznej,
tworzyło zespoły, organizowało koncerty, poranki muzyczne dla szkół, konkursy chórów, orkiestr i amatorskich artystów estrady. Swoją siedzibę miało w Podlaskiej Szkole
Muzycznej przy ul. Kilińskiego 9110.
W porozumieniu z dowództwem 22 pp dyrekcja Podlaskiej Szkoły Muzycznej
w Siedlcach organizowała szereg popularnych poranków muzycznych dla młodzieży
szkolnej i szerszej publiczności, o bardzo urozmaiconym programie. Pierwszy z nich
odbył się 14 października 1934 r. o godz. 12.00 w sali kina PBK (Dom Ludowy). Każdy
poranek poprzedzony był prelekcją. Oprócz nich Siedlce gościły najlepszych artystów
polskich, przyjeżdżających do miasta z ramienia Zarządu Funduszu Kultury Narodowej
działającego przy Prezesie Rady Ministrów. 23 października 1934 r., o godz. 20.00 w sali
Klubu Miejskiego odbył się pierwszy koncert wieczorowy dla szerszej publiczności111.
W ostatnich latach przed wybuchem II wojny św. orkiestrą 22 pp kierowali plut.
Aleksander Wasilewski i ppor. Jan Hrouda. Pod ich przewodnictwem brała ona udział
w wielu imprezach miejskich, m.in. w obchodach imienin prezydenta RP Ignacego
Mościckiego 30 stycznia 1938 r. Uczestniczyła ona również w uroczystościach pogrzebowych, np. w pogrzebie członka POW Zygmunta Adamczyka ze Stoczka Łukowskiego, który odbył się 9 czerwca 1937 roku. Z kolei 18 listopada 1938 r. odbył się koncert
orkiestry 22 pp, z którego cały dochód przeznaczono na pomoc siedleckim dzieciom i
młodzieży z ubogich rodzin112. Orkiestry pułkowe garnizonu Siedlce brały udział we
wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie miasta. W miastach garnizonowych wszelkie imprezy organizowane przez wojsko cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
106
107
108
109
110
111
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W dziesiątą rocznicę 34 p.p., „Podlasiak” nr 48 z 25.XI.1928, s. 8.
CAW, Akta 22 pp, sygn. I.320.22.6., Rozkaz tajny nr 3 z 21.III.1933 r.
Sprawozdanie z obchodu Święta Lasu w Siedlcach, „Życie Podlasia” nr 2 z 13.V.1934 r., s. 2.
L. Rzeszutek, dz.cyt., s. 80; A. Węcowski, dz.cyt., s. 123.
P. Matusak, A. Winter, dz.cyt., s. 105.
Koncerty w Siedlcach, „Życie Podlasia” nr 24 14.X.1934 r., s. 3.
„Ziemia Siedlecka” nr 30 z 30.XI.1938 r., s. 2.
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Ogromne znaczenie wychowawcze miały także pomniki upamiętniające powstania narodowe, odzyskanie niepodległości lub poległych żołnierzy. W okresie międzywojennym dla garnizonu siedleckiego szczególne znaczenie miały trzy pomniki: Pomnik Niepodległości, Pomnik pod Iganiami oraz Pomnik Wolności. 10 lutego 1922 r.
powołano 36-osobowy Komitet Budowy Pomnika, a 3 maja 1922 r. powstał fundament,
i wmurowano akt erekcyjny. Pomnik ten został odsłonięty 13 września 1931 r. przez
wojewodę lubelskiego Bolesława Świdzińskiego. Monument pod Iganiami odlano w
brązie, a zbudowano według projektu Jana Mucharskiego. Była to długa trzynastometrowa kolumna, w połowie której widniał krzyż Virtuti Militari, na szczycie zaś kula, a
na niej orzeł oraz napis „10 kwietnia 1831 r.”. 11 listopada 1930 r. uroczyście odsłonięto
w Siedlcach Pomnik Niepodległości. Obelisk ten zbudowano z głazów granitowych, na
frontonie miał płaskorzeźbę popiersia Józefa Piłsudskiego, a pod nim napis: „Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Budowniczemu Odrodzonej Polski 1930”. Na zaś szczycie
umieszczono orła. Projekt pomnika był dziełem Jana Komara z Gimnazjum im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach113.
12 listopada 1933 r. – w 15. rocznicę odzyskania Niepodległości – w dzielnicy
Nowe Siedlce odsłonięto z kolei Pomnik Wolności, również według projektu J. Komara.
Była to 10-metrowa ośmioboczna kolumna z dwoma orłami, a między nimi dwie tarcze
z datami 1918-1933. Niestety pomnik ten wysadzili Niemcy 9 kwietnia 1941 roku114.
Podsumowując należy stwierdzić, że społeczna rola oraz działalność kulturalno-oświatowa, jaką spełniał garnizon Siedlce była dla miasta bardzo pożyteczna, wpływając na jego wielostronny rozwój. We współpracy z Polskim Białym Krzyżem władze
garnizonu brały czynny udział w walce z analfabetyzmem wśród wcielanych poborowych. Oficerowie 22 pp, 9 pac, a następnie 9 pal często prowadzili różnego rodzaju
kursy specjalistyczne (językowe, zawodowe, rolnicze, samochodowe, spółdzielcze), a
niektórzy z nich byli również wykładowcami z ramienia Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Aktywnie udzielali się także w pracach takich organizacji, jak LMiK, PCK, PBK
oraz LOPP, pełniąc w nich odpowiedzialne funkcje.
Dzięki organizowanym na terenie garnizonu kursom, akcjom, odczytom i szkoleniom wielu żołnierzy – zwłaszcza pochodzących z Kresów Wschodnich – miało możliwość szerszego zapoznania się z takimi „zdobyczami cywilizacyjnymi”, jak samochód,
rower, radio, czy kino. Służba wojskowa stworzyła więc tysiącom młodych mężczyzn
szansę na zdobycie zawodu, podniesienie kwalifikacji lub nabycia zupełnie nowych
umiejętności przydatnych po wyjściu do cywila i znalezieniu pracy zawodowej.
Ważną rolę w wychowaniu patriotyczno-kulturalnym odgrywały teatry żołnierskie. Dla wielu żołnierzy wojsko stanowiło pierwsze w życiu zetknięcie z teatrem. Obecność na spektaklach uczyła zasad zachowania się w teatrze, przybliżała widzom dzieła
literatury polskiej. Wychowawcze oddziaływanie teatru żołnierskiego starano się rozszerzyć na ludność cywilną poprzez zapraszanie jej na bezpłatne przedstawienia. Kina
wojskowe były także swoistą konkurencją dla kin prywatnych.
Dużą rolę w umacnianiu związków społeczno-kulturalnych garnizonu Siedlce
z miejscowym społeczeństwem odgrywały orkiestry pułkowe. Cieszyły się one dużą
popularnością i brały udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie
113
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miasta. Siedleckie orkiestry pułkowe często organizowały koncerty, na które zapraszano mieszkańców. Grały także na wszelkiego rodzaju balach, rautach, imprezach organizowanych zarówno przez wojsko, jak i miejscowe władze administracyjne. Można więc
skonstatować, że jednostki garnizonu Siedlce odgrywały bardzo ważną rolę w rozwoju
kultury, oświaty i techniki regionu.
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Аннотация
Павел Борек
Культурно-просветительская жизнь в седлецком гарнизоне в 1918-1939 гг.
Роль культурно-просветительский деятельности в польской армии в Польше
была высоко ценимая. Это было связано с ее генезисом и ролью в привращении
независимости. Деятельность такого рода уже была ведена во время Первой
мировой и польско-большевистской войны, но полностью ее развивали только
в мирное время. Общественная роль и культурно-просветительские мероприятия, которые выполнял седлецкий гарнизон, были для города очень полезными и
влияли на многостороннее его развитие. Власти гарнизона принимали активное
участие в борьбе с неграмотностью. Офицеры проводили различные виды специализированных курсов: языковых, профессиональных, сельскохозяйственных, автомобильных, кооперативных, а некоторые из них были также преподавателями в
Ассоциации военных знаний.

Resume
Paweł Borek
Education and Culture in garrison in the city of Siedlce (1918-1939).
The role of the army in culture and education was highly respected. It was concerning its
beginnings and the role in regaining independence. This type of activity was organised
as early as I World War and the Polish-Bolshevik war, but it was only fully functional
when the peace came. The garrison’s social part, and the cultural and educational merits
were very beneficial for the city of Siedlce by stimulating its multilevel development.
The garrison’s authorities were actively participating in the struggle against illiteracy
amongst new recruits. The officers taught courses on numerous specialised subjects:
language, vocation, agriculture, automobiles, collective, and many of these officers were
academic teachers from the Society of Military Education.
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Tradycje patriotyczne na łamach dwutygodnika
„Ziemia Tomaszowska”
Słowa kluczowe: „Ziemia Tomaszowska”, patriotyzm, Tomaszów Lubelski, dwudziestolecie międzywojenne, prasa polska, Lubelszczyzna.
Keywords: „Ziemia Tomaszowska”, patriotism, Tomaszów Lubelski, interwar period, the Polish
press, Lublin region.

Dwutygodnik „Ziemia Tomaszowska” ukazywał się w latach 1922-1927 i był organem samorządu powiatowego1. Prezentował treści i przekonania zbliżone do ideologii narodowo-demokratycznej2 informując przede wszystkim o wydarzeniach samorządowych dotyczących powiatu tomaszowskiego, a szczególnie tych dotyczących
rolnictwa i jego problemów3. Niewiele miejsca poświęcał natomiast kwestiom społeczno-kulturalnym, a więc także tradycji i patriotyzmowi. Spostrzeżenie to jest istotne w
kontekście tytułu artykułu, albowiem elementy te ukierunkowują spojrzenie na gazetę,
jej zawartość, przekaz i potencjalnego odbiorcę.

1
W roku 1923 „Ziemia Tomaszowska” była jedynym pismem wydawanym na terenie powiatu tomaszowskiego. Zob. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej: UWL),
Wydział Ogólny (dalej WO), sygn. 873, k. 31, „Protokół lustracji Urzędu Starościańskiego w Tomaszowie Lubelskim”. Kilkanaście miesięcy później były dwa tytuły: „Ziemia Tomaszowska” i „Nasza Praca”. Ten ostatni był
to „organ miejscowego koedukacyjnego gimnazjum państwowego”. Zob. tamże, k. 90-90v, „Protokół inspekcji
Starostwa Tomaszowskiego przeprowadzony w okresie 20-22 stycznia 1925 r. przez Inspektora Starostw A.
Wiszniewskiego”; Szerzej: M. Napora, Dwutygodnik „Ziemia Tomaszowska” w latach 1922-1927. Analiza prasoznawcza, „Rocznik Tomaszowski” 2016, t. 5, s. 245-252.
2
A. Notkowski, Prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), PWN, Warszawa-Łódź 1982, s.
291; Tenże, w tej samej pracy, błędnie podał zarówno daty ukazywania się „Ziemi Tomaszowskiej” określając
je na lata 1922-1939, jak też fakt, że po 1926 r. była ona organem prasowym samorządu opanowanym przez
„element sanacyjny”. Zob. tamże, s. 336.
3
Redakcja dokonując analizy zawartości treści podkreślała, po dziewięciu miesiącach ukazywania się,
że „Czasopismo Sejmikowe dbać musi przede wszystkim o należyte informowanie ludności powiatu o sprawach samorządowych, a następnie – jako organ powiatu na wskroś rolniczego – dostarczać czytelnikom swym
wszelkich potrzebnych wiadomości z zakresu rolnictwa”. Zob. Czasopismo Sejmikowe, „Ziemia Tomaszowska”,
nr 17, 5 I 1923, s. 1.
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Strona tytułowa pierwszego numeru „Ziemi Tomaszowskiej”

Źródło: „Ziemia Tomaszowska” R. 1, no 1 (3 maja 1922), http://dlibra.umcs.lublin.pl
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Była więc „Ziemia Tomaszowska” pismem, w dzisiejszym rozumieniu apolitycznym4. Ale nie ulega przy tym wątpliwości, że tak nakreślone założenie a priori uzupełniono o przekaz w konwencji patriotyczno-narodowej. Tego ostatniego sformułowania
nie należy postrzegać jednakże dosłownie, jako „sprzedawanie” czytelnikom treści narodowo-demokratycznych, ale zapoznawanie i uwrażliwianie odbiorców na te aspekty
z przeszłości Polski, które mogły być podstawą integrowania Polaków wokół wydarzeń
historycznych oraz mieć wpływ na kształtowanie tradycji i postaw patriotycznych.
Przed omówieniem postawionego problemu należy poczynić jeszcze jedną uwagę.
Otóż analiza zawartości treści wszystkich sześćdziesięciu numerów wykazała zależność
między rzeczywistą częstotliwością ukazywania się „Ziemi Tomaszowskiej” a ilością i
jakością zamieszczanych tekstów. Widać wyraźnie, że pierwsze kilkanaście numerów
przyniosło najwięcej materiału badawczego. Było to spowodowane systematycznością
ukazywania się, objętością poszczególnych numerów, ale nade wszystko szerokim gronem licznych współpracowników i czytelników, którzy nadsyłali teksty. Konsekwencją,
czemu zresztą redakcja dawała wyraz, było eksponowanie treści historycznych z pewnym ładunkiem patriotycznym.
Symptomatyczny był już numer pierwszy „Ziemi Tomaszowskiej”, który ukazał
się z datą 3 maja 1922 r. i tekstem na stronie tytułowej poświęconym Konstytucji 3 Maja5.
Nie było w tym przypadku, że władze sejmiku powiatowego zapoczątkowały ukazywanie się dwutygodnika w tak ważną rocznicę. W przekonaniu redakcji w dniu tym wszyscy Polacy świętowali „pamiątkę wiekopomnej Konstytucji, w której zogniskowały się
wszystkie najlepsze dążenia owego czasu”6. Nie pozostawiano przy tym wątpliwości, że
należało obchodzić ten dzień uroczyście „dla uczczenia pamięci tych naszych przodków,
dla których miłość Ojczyzny stała na pierwszym planie”7. Uwzględniając realia roku 1922,
a więc „chwilę” po sześciu latach wojen i okupacji, które dotknęły również mieszkańców powiatu tomaszowskiego należy zauważyć, iż w przekazie kierowanym do potencjalnych czytelników Konstytucja 3 Maja była jedynie symbolem wokół którego powinni
byli gromadzić się Polacy. Pisano bowiem, że konstytucja ta „zrobiła duży krok naprzód
na drodze demokratyzacji całego ówczesnego naszego społeczeństwa” głosząc „przede wszystkim jedność i zgodność wszystkich warstw narodu w pracy dla Ojczyzny”8.
I chociaż trudno zgodzić się z literalnym przekazem cytatu, to nie ulega wątpliwości, że
4
Na ten temat redakcja zabrała głos po wyborach parlamentarnych z listopada 1922 r. stwierdzając:
„«Ziemia Tomaszowska», jako czasopismo, poświęcone sprawom gospodarczym, oświatowym i kulturalnym
jednego powiatu, nie mogła brać udziału w tych gorączkowych zmaganiach się, gdyż od tego są wielkie dzienniki i specjalne tygodniki, poświęcone polityce”. Zob. Po wyborach, „Ziemia Tomaszowska”, nr 15, 5 XII 1922, s.
2; Miesiąc później zaś konstatowała, że „[…] jako czasopismo powiatowe nie może bawić się w rozpatrywanie
spraw tych [politycznych – M.S.] ze stanowiska zbyt ogólnego, nie może być dziennikiem, ani czymś w rodzaju
tygodnika dla wszystkich, lecz ma obowiązek każdą, nawet najbardziej ogólnego znaczenia sprawę omówić
w ścisłym związku z potrzebami i stanem kulturalnym własnego powiatu”. Zob. Czasopismo Sejmikowe…, s. 2.
5
Zauważyć wypada, że poszczególne numery w latach 1922-1924 ukazywały się z datą 5 i 20 danego
miesiąca, ale numer majowy zawsze z datą trzeciego. W roku 1925 numer majowy datowano na dziesiątego, a
w latach 1926-1927 w maju numerów nie opublikowano. Dodać warto, że numer 1(43) z 3 maja 1924 r. ukazał się
z adnotacją „Wychodzi 5-go każdego miesiąca”, po czym od następnego numeru, tj. 2(44) z 10 VI 1924 do nru
12(54) z 10 VI 1925 z adnotacją „Wychodzi 10-go każdego miesiąca”, a od nru 13(55) z 20 X 1925 do nru 18(60)
z 1 IV 1927 z adnotacją „Wychodzi 20-go każdego miesiąca”.
6
[bez tytułu], „Ziemia Tomaszowska”, nr 1, 3 V 1922, s. 1.
7
Tamże.
8
Tamże.
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był on, w realiach powojennych (szczególnie wojny z bolszewikami), nie tylko potrzebny, ale wręcz wskazany. W rozumieniu władz samorządowych miał budować poczucie
tożsamości narodowej, ale i państwowej, co podkreślano, mając szczególnie na uwadze
wciąż jeszcze młodą polską państwowość9. Stąd też dzień 3 maja miał być dniem chwały
narodowej, a pierwszy numer „Ziemi Tomaszowskiej” „najgodniejszym czynem”, w jaki
można było uczcić dzień Konstytucji 3 Maja10.
Prolog ów służący przypomnieniu i popularyzacji tradycji patriotycznych miał
dalsze następstwa i to jeszcze w tym samym numerze. Skłania to do refleksji nad nieprzypadkowym zestawieniem jego treści, a całość można odczytać jako jeden wielki apel o
szanowanie tradycji i postaw patriotycznych. Służyło temu m.in. również wezwanie, aby
„[…] na jednym miejscu, w jednym muzeum zebrać pamiątki naszego udziału w wielkiej
wojnie: chodzi o archiwum dokumentów, druków, fotografii, rycin, muzeum pamiątek”11.
Nie przypadkiem apel ten wydrukowała „Ziemia Tomaszowska”. Zauważyć należy, że
muzeum to miało mieścić się w ogromnym kopcu o średnicy podstawy 180 i wierzchołka
120 m i znajdować w pobliżu… Sandomierza! Nie wydaje się również, że była to grzeczność w stosunku do autora, ale dobrze pomyślany przekaz podprogowy. Realizacja owego projektu, jeśli nawet zważyć, że jedynie w formie autokreacji musiała tworzyć wrażenie
potęgi czynu tak zbrojnego, jak też upamiętniającego tenże czyn. Wiodła więc do przekonania o wielkości Polaków i ich dokonań (przede wszystkim militarnych), z największym
osiągnięciem czasów ówczesnych – zwycięstwem nad bolszewikami i komunizmem.
Ale zwycięstwo to, na łamach pronarodowo-demokratycznej gazety, nie doczekało
się uznania, a jego bohaterowie (w tym Józef Piłsudski) pozostawali niezauważeni. Nie
publikowano również tekstów stricte historycznych, chociaż artykuły popularno-naukowe, jak się wydaje, pisać mogli chociażby nauczyciele historii z miejscowego Gimnazjum.
Liczyła się przede wszystkim narracja patriotyczna ocierająca się o „propagandę sukcesu”. Punktem wyjścia dla tradycji patriotycznych były zamierzchłe dzieje, na podstawie
których próbowano budować wizerunek Polaka-bohatera, zawsze prawego i szlachetnego. Służyło temu np. zwrócenie uwagi na 104 rocznicę śmierci „Wielkiego Dąbrowskiego”, czyli Jana Henryka Dąbrowskiego twórcy Legionów Polskich, człowieka niezrażającego się przeciwnościami i tego, który sprawił, że „Naród nie zapomniał o sobie”, a
jednocześnie człowieka, który „porywał się przy każdej nadarzającej się sposobności do
walki orężnej o wolność”12. Dodajmy, że autor artykułu uważał, że to właśnie dzięki takim
postaciom jak Dąbrowski „możemy dziś bez przeszkód pracować wyłącznie dla naszej
przyszłości”13.
9
Służył temu m.in. obchód rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie, który miał być wielkim świętem manifestacji patriotyzmu, ale autor-sprawozdawca oceniający tłum „na tysiące” zauważył z nadzieją: „Może nie będzie to chwilowy tylko poryw uczucia, a Trzeci Maja 1922 r. stanie się punktem zwrotnym
w naszej żmudnej pracy nad duchowym odrodzeniem narodu”. Zob. B. Przemykalski, Trzeci Maja w Tomaszowie, „Ziemia Tomaszowska”, nr 2, 20 V 1922, s. 25; Koncepcję obchodów święta Konstytucji 3 Maja zmienił prezydent Stanisław Wojciechowski w kwietniu 1925 r. Zob. APL, UWL, WO, sygn. 151, bp., „Pismo Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z 20 kwietnia 1925 r.”, „Komunikat”, „Pismo wojewody lubelskiego z 22 kwietnia 1925
r.”; O przebiegu w Tomaszowie: tamże, bp., „Pismo starosty tomaszowskiego do wojewody lubelskiego z 22
maja 1925 r.”.
10
[bez tytułu], „Ziemia Tomaszowska”, nr 2, 20 V 1922, s. 2.
11
Zbroisław, Kopiec-Muzeum pamiątek, „Ziemia Tomaszowska”, nr 1, 3 V 1922, s. 3.
12
Zbroisław, Twórca Legionów, „Ziemia Tomaszowska”, nr 3, 5 VII 1922, s. 2, 3.
13
Tamże.
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Droga do tej przyszłość nie była jednakże ani prosta, ani łatwa. Problemów, znając początki II Rzeczpospolitej, była ilość niezliczona i powiat tomaszowski nie był wyjątkiem. Można nawet odnieść wrażenie, że tu w „sercu” ówczesnej Polski było jeszcze
trudniej nie tylko przyszłość budować, ale nawet o niej myśleć. Wątku tego nie zabrakło na łamach „Ziemi Tomaszowskiej”, która głosem Marii Zwierzchowskiej wyrażała
przekonanie, że zadanie nie było łatwe również z uwagi na cechy „tego narodu biednego, jeszcze ciemnego, cierpiącego tyle lat prześladowania”14. Mentalność chłopska była
tu więc serwitutem niźli postawą patriotyczną, której włościanom wyraźnie brakowało.
Zmienić mogli to jedynie belfrowie postrzegani, jako piewcy patriotyzmu. Autorka z
pewną emfazą dowodziła, że celem nauczycieli-wychowawców było „ożywić naród
świeżym powiewem wychowawczym, wpoić w włościanina polskiego te uczucia, których mu brakuje, że im więcej miłości Ojczyzny i nauki, tym mu lepiej będzie, bo go
mądrzejszy nie wyzyska…”15. A owej mądrości chłop lub też jego dzieci nauczyć się
mogli jedynie w szkole, w której „nauczyciel, jako budowniczy Państwa Polskiego, ma
bardzo ważne i piękne zadanie przed sobą: kształcić umysł, wyrobić charakter młodego
pokolenia, tępić błędy, wszczepiać zasady moralności i zagrzewać do zupełnego poświęcenia się dla Ojczyny”16.
Przesłanie to redakcja „Ziemi Tomaszowskiej” traktowała bardzo poważnie drukując wszelkie informacje, jakie mogłyby przyczynić się do wzrostu poziomu intelektualnego mieszkańców powiatu. Zdawano sobie bowiem sprawę, że bez edukacji postawy
patriotyczne wzbudzane okolicznościowymi obchodami świąt narodowych pozostaną
jedynie „wołaniem na puszczy”. Analfabetyzm oznaczał barierę dostępu do wiedzy,
a bez niej jakikolwiek postęp był wykluczony. Dlatego też na łamach dwutygodnika
przekonywano chłopów do edukacji, a nauczycieli do pracy organicznej mającej „wskazywać cele ogólnonarodowe, zachęcać do obrony Ojczyzny, a zawsze mieć na myśli
kierunek narodowy, moralny, religijny kochanego ludu”17. Informowano także o powstaniu Centrali Prelegentów stworzonej przez Polską Macierz Szkolną dla „przeprowadzenia mobilizacji sił naukowych i popularyzatorskich” oraz pośredniczenia „przy
organizowaniu odczytów w poszczególnych miastach prowincjonalnych”18. Trudno
jednoznacznie stwierdzić, jaką skalę przybrała akcja19, ale nie ulega wątpliwości, że tematyka owych odczytów, jeśli nie expressis verbis, to pośrednio dotyczyła przeszłości, z
której, jak to zwykle bywa przy tego typu odczytach, eksponowano wyłącznie wydarzenia, zachowania i postawy godne narodu polskiego, zapominając o genezie upadu
Rzeczpospolitej Obojga Narodów czy chociażby przywarach Polaków20.
M. Zwierzchowska, Kilka słów z byłej Chełmszczyzny, „Ziemia Tomaszowska”, nr 7, 5 VIII 1922, s. 8.
Tamże, s. 8-9.
Nauczyciel, „Ziemia Tomaszowska”, nr 8, 20 VIII 1922, s. 9.
17
M. Zwierzchowska, dz.cyt., s. 9.
18
Centrala Prelegentów, „Ziemia Tomaszowska”, nr 8, 20 VIII 1922, s. 15.
19
Wątpliwości miał nawet Józef Stemler, dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej, który w sprawozdaniu
własnego autorstwa pisał: „Z powodu braku istotnego materiału sprawozdawczego na piśmie, trudno jest
ustalić pożytek, jaki przynoszą wykłady z ramienia Centrali Prelegentów”. Nie miał jednakże wątpliwości, że
„[…] organizacja pozostawała zwykle w odwrotnym stosunku do wielkości środowiska, czyli że im większe
środowiska, tym mniejsze było zainteresowanie”. Zob. J. Stemler, Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy dwudziestolecia działalności 1905-1925, Warszawa 1926, s. 70.
20
Wykłady prowadzone były na tematy: Polska Odrodzona, Co to jest demokracja, O samorządzie, Walka o morze polskie, Duch dziejów Polski, Curie-Skłodowska, Najnowsze utwory Żeromskiego, O Marsie, Radio, Historia środków
komunikacji, czy też Życie robotników w Ameryce. Zob. tamże.
14
15
16

240

Marek Sioma

A tych nie brakowało! Dowodem niech będą wydarzenia z jesieni 1922 r., kiedy
to na ulicach Tomaszowa uczestnicy obozu przysposobienia rezerw i żołnierze trzeciego batalionu 9. Pułku Piechoty Legionów śpiewali „melodie obce dla nas, a raczej znane
nam z czasów niewoli i wielkiej wojny: melodie zaborczych oddziałów wojskowych”21.
Nie wiemy czy oburzały one mieszkańców, czy cieszyły ucho, ale nie ulega wątpliwości, że dla „Ziemi Tomaszowskiej” takie tradycje były nie do zaakceptowania, jako
niepatriotyczne. Na pytanie „Czy mamy je i w tym wypadku podtrzymywać i czcią
otaczać?”, niejaki Zbroisław odpowiedział wykładem na temat istoty i znaczenia pieśni
wojskowej, która rozweselała, przynosiła ulgę w strapieniu, zbliżała towarzyszy doli
i niedoli. Jednocześnie tenże dowodził, że „czyni to pieśń nasza, rodzinna. Pieśń obca
może dać tylko większe lub mniejsze zadowolenie estetyczne…”22. Jeśli więc polscy
żołnierze śpiewali pieśni w „starym stylu” to winę za to ponosili oficerowie dbający
jedynie o formę a bagatelizujący treść. W rozumieniu autora należało sięgnąć do „repertuaru niezliczonych pieśni ludowych polskich i pieśni legionowych”23 znacznie bardziej
swojskich, a przy tym zdecydowanie bardziej patriotycznych.
Oburzenie, które można wyczytać z przywołanego artykułu, doskonale obrazują, co najmniej, dwie kwestie. Przede wszystkim, jak trudno było zmienić przyzwyczajenia, w pewnym sensie „wielonarodowościowego” przecież, wojska, ale, a może nade
wszystko brak zrozumienia dla polskich tradycji przedrozbiorowych, jak też czasów
Wielkiej Wojny. Przekonanie takie uznać można za brak patriotyzmu, który w początkach Niepodległej musiał mieć wyraźny akcent narodowy, tj. polski (sic!).
Jeśli jednak przywołana sytuacja była incydentalna, to już kilka dni później bardziej wyrobione społeczeństwo Tomaszowa Lubelskiego dowiodło, że poczucie tradycji
nie było mu obce. Dodajmy, że chodziło o zapoczątkowanie obchodów święta niepodległości. Głosem w dyskusji nad poszukiwaniem tego jedynego, właściwego dnia była
odezwa stowarzyszeń kulturalno-oświatowych stanowiąca dzień 1 listopada rocznicą
rozbrojenia i wypędzenia okupantów. W istocie była to nadinterpretacja faktów, albowiem, jak powszechnie wiadomo, był to proces kilkudniowy i nie wszędzie w Polsce
miał miejsce w tym samym czasie. W przypadku powiatu tomaszowskiego i jego stolicy, czy też Zamościa24 stało się to rzeczywiście 1 listopada, ale ostatecznie to nie te
społeczności zadecydowały o wyborze na święto niepodległości dnia 11 listopada. Oficjalnie ustanowiono je w 1937 r.25. W roku 1922 nie miało to jednakże większego znaczenia, co dawało możliwość „zabierania głosu” w dyskusji. O tym, że był to głos istotny
przekonuje, jakże trafna puenta: „Święcić nam trzeba wielkie nasze rocznice państwowe i narodowe godnie, nie zapominając równocześnie o tym, że zgodą i pracą Państwa,
i Narody osiągają swe szczytne cele!”26.
Szczytna w swej wymowie odezwa bardzo szybko poddana została weryfikacji.
Obchody „dnia niepodległości” w Tomaszowie Lubelskim w roku 1922 „wypadły blado”, o czym informowała „Ziemia Tomaszowska” komunikując, że „nawet wyjątkowo
Zbroisław, Śpiew przy wojsku, „Ziemia Tomaszowska”, nr 12, 20 X 1922, s. 1.
Tamże, s. 2.
23
Tamże.
24
P. Krukowski, Zamość 1920. Wojna 1920 roku na Zamojszczyźnie, Wydawnictwo Taktyka i Strategia,
Warszawa 2014, s. 31.
25
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1937, nr 33, poz. 255.
26
Święto niepodległości, „Ziemia Tomaszowska”, nr 13, 5 XI 1922, s. 2.
21
22
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piękny i słoneczny wśród słotnej jesieni dzień nie potrafił wywabić na ulice większej
liczby uczestników”27. Nie oznaczało to bynajmniej, że władze państwowe, samorządowe i wojsko nie starały się tworzyć nowej tradycji świętowania dnia niepodległości.
Wręcz przeciwnie! Oficjalne uroczystości odbyły się z całym ceremoniałem (przemówienia, defilada), ale już wówczas zdawano sobie sprawę z faktu, że tylko spontaniczny
i gremialny udział mieszkańców zaświadczał o przełomie w postrzeganiu tradycji dnia
święta niepodległości Polski. Jednakże, niejako na usprawiedliwienie absencji tomaszowian, podkreślić należy, iż przybyli oni licznie na wieczorne uroczystości w Domu
Ludowym, gdzie odbył się koncert muzyki wojskowej i przedstawienie teatralne wystawione przez sekcję sceniczną Oddziału Tomaszowskiego Związku Strzeleckiego28.
Tym bardziej znamienne to wydarzenie, albowiem ta część uroczystości odbywała się
za biletami!
Trudno, na podstawie tak skąpych przekazów, jednoznacznie stwierdzić, dlaczego dzień 1 listopada 1922 r. miał taki a nie inny przebieg. Być może powodem było błoto
zalegające na ul. Lwowskiej, głównej „promenadzie” Tomaszowa29, a może, co bardziej
prawdopodobne, brak tradycji obchodzenia nowego święta narodowego. Zabrakło zapewne także reklamy i przekonania o ważności wydarzenia. Niewątpliwie również i
„Ziemia Tomaszowska” przyczyniła się do fatalnej frekwencji nie zachęcając i należycie
nie informując społeczeństwa o istocie i doniosłości dnia niepodległości. Przy nakładzie
500 egzemplarzy i kolportażu na terenie powiatu jej agitacja mogła przynieść pewien
skutek30. W konsekwencji jednak ex post jeden z autorów przedstawiając swoje refleksje
stwierdził: „Dzień ten, jako dzień zjednoczenia i odzyskania Niepodległości Ojczyzny
jest dla nas jednym z najważniejszych i najuroczystszych Świąt narodowych”31. Dlaczego nie zamieścił tego przesłania w jednym z numerów październikowych pozostanie
zagadką. Podobnie nierozwiązaną tajemnicę stanowi fakt, dlaczego „Ziemia Tomaszowska” w latach 1923-1924, ukazując się regularnie, nie poświęciła świętu niepodległości żadnych tekstów. W roku 1925 numeru listopadowego nie było, a w grudniowym
święto niepodległości przemilczano. Podobnie w roku następnym, chociaż wydano numer datowany na 15 listopada 1926 r. Ponieważ ostatni znany numer wydrukowano
z datą 1 kwietnia 1927 r. o propagowaniu święta niepodległości nie mogło być mowy.
Spekulować wypada, iż powodem była zmiana profilu pisma i porzucenie ambicji prezentowania czegoś więcej niż komunikatów i oficjalnych dokumentów dotyczących mieszkańców i powiatu tomaszowskiego32. Być może zabrakło pieniędzy na
opłacanie „redaktorów tematycznych” i autorów lub też władze samorządowe uznały, że misja w zakresie propagowania tradycji patriotycznych nie jest ich powinnością.
J. Motak, Refleksje z obchodu, „Ziemia Tomaszowska”, nr 14, 20 XI 1922, s. 2.
B. Przemykalski, [Wiadomości bieżące]. Uroczystości 1 listopada, „Ziemia Tomaszowska”, nr 14, 20 XI
1922, s. 15.
29
W „Protokole lustracyjnym powiatu Tomaszowskiego, dnia 27 kwietnia 1926 r.” zapisano: „W mieście
tylko główna ulica jest brukowana, z bocznych ulic żadna, posiadają one tylko chodniki drewniane; niektóre z
tych ulic wyboiste”. Zob. APL, UWL, WO, sygn. 873, k. 210.
30
L. Piątkowski, W Polsce odrodzonej 1918-1939, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, pod red. R.
Szczygła, Lublin-Tomaszów Lubelski 2011, s. 398.
31
J. Motak, dz.cyt., s. 1.
32
Leszek Piątkowski analizując życie polityczne w międzywojennym Tomaszowie Lubelskim zwrócił
uwagę na fakt, że „Rok 1922 zamknął w pewnej mierze okres ożywienia politycznego w powiecie. Później
nastąpiło już poważne uspokojenie”. Zob. L. Piątkowski, dz.cyt., s. 405.
27
28
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Bez wglądu w dokumenty archiwalne, rozstrzygnąć tego problemu nie sposób33. Nie
wydaje się przy tym zasadne założenie, że pismo naraziło się na jakiekolwiek zarzuty
o niepoprawność polityczną ze strony władz państwowych skoro w pierwszym roku
ukazywania się (maj 1922 – maj 1923) propagowało ono przesłania patriotyczne o zabarwieniu narodowym, a więc zgodne z oficjalną linią ówcześnie rządzących.
Potwierdzeniem niech będzie pismo Komendy Chorągwi Lubelskiej Związku
Harcerstwa Polskiego do Rady Szkolnej Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim wyrażające zadowolenie z decyzji Rady popierającej rozwój harcerstwa i kultywowanych przez
nią tradycji na terenie powiatu. Nie trudno wywnioskować, że przesłanie głoszące, iż
„Idea Harcerstwa, wychowanie dzielnego obywatela Państwa, aby mogła objąć szersze
koła młodzieży, wymaga przede wszystkim ludzi gruntownie rozumiejących ją, a jeszcze bardziej czynnie niosących tę ideę w życie”34 doskonale wpisywała się w przesłanie
propagowane przez władze samorządowe na łamach „Ziemi Tomaszowskiej”. Trudno bowiem zaprzeczyć twierdzeniu, że harcerstwo było jedną z tych organizacji, które
czynnie przyczyniały się do wzmacniania fundamentów państwa polskiego w okresie
międzywojennym.
O tym, że zadanie budowania gmachu Ojczyzny poprzez kultywowanie tradycji
nie było łatwe przekonuje chociażby 92. rocznica wybuchu powstania listopadowego,
które w Tomaszowie przeszło praktycznie bez echa. Nie bez wyraźnego żalu Zbroisław
utyskując na Polaków stwierdzał, że ci „nie poczuwają się do żadnych zobowiązań wobec «drogiej Ojczyzny»” i zauważył, że „nawet węzły moralne między Państwem Polskim, a Jego obywatelami są bardzo nikłe”35. Nie oznaczało to bynajmniej, że żadnych
uroczystości patriotycznych nie było. Obchody w asyście władz państwowych i samorządowych, młodzieży szkolnej, wojska oraz „garstki inteligencji i mieszczan” odbyły
się. Problemem była owa „garstka”, która nie wzięła jednakże udziału w uroczystościach popołudniowych. Nie bez złośliwości skomentowano to w „Ziemi Tomaszowskiej” następująco: „Mieszczaństwo nie było ciekawym, jak córki i synowie mieszczan
rozwijają się umysłowo pod kierunkiem nauczyciela”36.
O powinnościach obywatela wobec państwa przypomniano mieszkańcom powiatu tomaszowskiego ponownie w styczniu 1923 r. przytaczając szereg myśli na ten
temat Karola Libelta37. I nie były to, dodajmy, frazy miłe, łatwe i przyjemne. Redakcja cytując bowiem dzieło O miłości Ojczyzny38 zwracała uwagę na dwojakiego rodzaju
poświęcenia, jakie powinien złożyć obywatel na rzecz państwa. „Poświęcenia podczas
wojny – pisano – w imię chwały, lub w imię niepodległości podjętej, wyższego są ro33
Dla omawianego okresu wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego Tomaszowskiego zachowały się jedynie dla lat 1931-1932. Zob. Archiwum Akt Nowych, Związek
Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, sygn. 325.
34
[Do Rady Szkolnej Powiatowej w Tomaszowie Lub.], „Ziemia Tomaszowska”, nr 15, 5 XII 1922, s. 3-4.
35
Zbroisław, [Wiadomości bieżące]. Obchód rocznicy 29 Listopada, „Ziemia Tomaszowska”, nr 15, 5 XII
1922, s. 11.
36
Tamże.
37
Karol Libelt (1807-1875), dr filozofii, działacz polityczny i społeczny, twórca mesjanizmu polskiego,
nauczyciel gimnazjalny. Uczestnik powstania listopadowego, autor proklamacji powstańczej mającego wybuchnąć w Wielkopolsce powstania. Skazany w 1847 r. na 20 lat twierdzy w procesie berlińskim. W 1849 r. na
I Kongresie Słowiańskim w Pradze zaprezentował koncepcję niepodległej Polski, jako państwa federacyjnego.
Współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
38
K. Liebelt, O miłości Ojczyzny, wstęp i wybór tekstu E. Jeliński, Poznań 2006, s. 32-144.

Tradycje patriotyczne na łamach dwutygodnika „Ziemia Tomaszowska”

243

dzaju. Głos: do broni! jak iskra elektryczna mieszkańców przelatuje”. W czasie pokoju
patriotycznym zaś obowiązkiem obywatela powinno było być… płacenie podatków,
albowiem były one „[…] dziesięciną świecką […] pierwszym stopniem poświęcenia dla
Ojczyzny”39. Pozostając w „nurcie ekonomicznym” w kolejnym wywodzie, tym razem
sprokurowanym 450. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika przywołano jego poglądy
na „państwa, królestwa i rzeczpospolite” dowodząc, iż ów genialny astronom był również wybitnym myślicielem nauczającym, że upadek wymienionych generują: niezgoda
domowa, wzmożona śmiertelność, nieurodzajność gleby i spodlenie monety. Zważywszy na ówczesną sytuację Polski, jak dowodziła redakcja, z trzema ostatnimi prowadzono walkę. Z pierwszą zaś przywarą (jakże historycznie wśród Polaków zakorzenioną,
wręcz do tradycji należącą) Polacy mogliby się uporać, jak dowodzono, gdyby zechcieli
„podporządkować osobiste względy sprawie publicznej, poddać się opinii większości,
tępić warcholstwo i rozdwojenie, nie dawać ucha próbującym judzić jednych z nas na
drugich naszym wrogom, mieć na oku zawsze sprawę wspólną, a nie szczegóły i uboczne względy”40. Słowa to niewątpliwie rozsądne, ale skutku odnieść nie mogły, choćby
dlatego, że szkoła propagująca patriotyzm nie była oparta na trwałym fundamencie.
Owa nietrwałość wynikać zaś miała z wadliwości systemu edukacyjnego, który uniemożliwiał poznanie historii własnej wsi czy miasta nakazując znać np. dynastie faraonów, czy ustrój Sparty. Podobnie było zresztą z tradycjami i ludźmi, zwyczajami, obyczajami, płodami i bogactwami ziemi ojczystej41. Receptą było nauczenie młodzieży, a
poprzez nią i starszego społeczeństwa, „prawdziwej miłości kraju ojczystego” poprzez
budowanie sądów opartych na własnej obserwacji. W konsekwencji Polska doczekałaby się obywateli, którzy przysięgając „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” robiliby to
szczerze i z przekonaniem42.
Wybiegając w przyszłość można zastanawiać się, czy piętnaście lat później, we
wrześniu 1939 r. postulaty zostały zweryfikowane pozytywnie, czy wciąż pozostawały pustosłowiem? W maju 1923. w prowincjonalnym Tomaszowie Lubelskim uwagę
władz i mieszkańców (sic!) zaprzątał obchód rocznicy Konstytucji 3 Maja. Tym razem
jednak, inaczej niż w roku poprzednim, „Ziemia Tomaszowska” nie rozpisywała się
szeroko o przywarach Polaków, skoro publiczność dopisała, a miasto „przybrało wygląd odświętny”43. Uderzono w inną strunę dowodząc, że w czasach ataków na naród
i państwo wszyscy odczuwali potrzebę skupienia myśli na wielkich wypadkach i postaciach z przeszłości, w których „jedność narodowa znajdowała szczególnie wybitny
wyraz”44. Redakcja dowodziła przy tym, że każde święto było ważnym ogniwem „codziennej narodowej pracy”, a każdy Polak powinien był rozpamiętując te wielkie wyPaństwo, „Ziemia Tomaszowska”, nr 18, 20 I 1923, s. 2.
Cztery zarazy, „Ziemia Tomaszowska”, nr 19, 5 II 1923, s. 2.
41
J. Koralewicz, Swojszczyzna głównym warunkiem miłości Ojczyzny, „Ziemia Tomaszowska”, nr 23, 5 IV
1923, s. 11.
42
Tamże.
43
Rec., Obchód Trzeciego Maja, „Ziemia Tomaszowska”, nr 2(26), 20 V 1923, s. 12; Program: Uroczysty
obchód Święta Narodowego Trzeciego Maja, „Ziemia Tomaszowska”, nr 1(25), 3 V 1923, strona tytułowa; Dla porównania dodać wypada, że święto Konstytucji 3 Maja obchodzono w Tomaszowie Lubelskim w roku 1921
„bardzo uroczyście”. Zob. Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, A. Misiura, „Tomaszów Lubelski między wojnami 1918-1939”, Lublin 1992, s. 106 (praca doktorska napisana pod kierunkiem
prof. Zygmunta Mańkowskiego).
44
Trzeci Maja, „Ziemia Tomaszowska”, nr 1(25), 3 V 1923, s. 1.
39
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padki dziejowe „wchodzić w siebie i czerpać z przeszłości naszej naukę na przyszłość”45.
Przesłanie to spotęgowała w czytelnikach informacja o odsłonięciu w Warszawie, w obecności marszałka Francji Ferdinanda Focha, pomnika księcia Józefa Poniatowskiego. Jako
że miało to miejsce 3 maja, w rocznicę święta wiekopomnej konstytucji, stało się przyczynkiem do przypomnienia Polakom wszystkich wzniosłych i szlachetnych tradycji Wojska
Polskiego oraz podkreślenia konieczności pracy nad „podniesieniem sprawności armii
naszej” i szukaniem „poparcia wszystkich warstw społeczeństwa, zgodnej i wytężonej
współpracy na wszystkich polach działalności”46.
W duchu tym redakcja opublikowała tekst będący omówieniem artykułu z innej
gazety. Sytuacja ta, dość nietypowa, ma jednak swe logiczne wytłumaczenie. Zdecydowano się bowiem na omówienie artykułu z dwutygodnika pt. „Nasza Praca”, pisemka
młodzieży szkolnej Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego. Podkreślono w nim, że chęć uczczenia patrona wynikała z prezentowanych przezeń
postaw i zachowań, „nie jako przedstawiciela jednej warstwy Narodu, lecz jako wzór poświęcenia dla Ojczyzny, ofiarności i rozumnie pojętej obywatelskości”47. Jeśli zważyć na
prezentowany wcześniej przekaz dotyczący tradycji patriotycznych zauważyć należy, iż
omówiony tekst doskonale wpisywał się w nader przejrzyście widoczną wizję – „żywią i
bronią”, jaką mieszkańcom powiatu prezentowała „Ziemia Tomaszowska”. Któż bowiem
mógł być lepszym wzorem chłopa-patrioty niż patron 8-klasowego gimnazjum, który poświęcił życie dla salwowania Rzeczpospolitej48. Takie rozumienie patriotycznych zachowań i kształtowanie tradycji ich pielęgnowania spotkało się z uznaniem redakcji, która
dowodziła, że „młodzież z właściwym sobie entuzjazmem i umiłowaniem ideałów daje
wyraz swej szczerej radości, że włościanin polski już w 1794 r. zapragnął być obywatelem
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, że rozumiał sprawę wspólną i nie okazał się nieprzystępnym szczytem ideałom, głoszonym przez Kościuszkę”49.
Domniemywać przy tym należy, iż Bartosz Głowacki był, przynajmniej dla części
ówczesnego pokolenia dzieci chłopskich, „idolem”, na postaci którego chcieli wzorować
się w pracy dla Polski. Tak przynajmniej widziała to „Ziemia Tomaszowska” podkreślając, że „wychowanie w duchu narodowym przyszłych, świadomych swych obowiązków
wobec Ojczyzny, światłych obywateli” było jedną z najważniejszych spraw w ówczesnych „przełomowych dla nas czasach”50. Warto podkreślić, że po raz kolejny położono
akcent na wychowanie narodowe. Dzisiaj określilibyśmy je tradycyjnym, czy też konserwatywnym, ówcześnie miało stanowić przeciwwagę dla internacjonalizmu i w pewnym
sensie demokracji. Zażarta rywalizacja jaka toczyła się na płaszczyźnie polityczno-ideologicznej pomiędzy poszczególnymi partiami w dwudziestoleciu międzywojennym była
także walką o młode pokolenie, które postrzegano w kategoriach nadziei na przyszłość.
Obóz narodowy i jego zwolennicy przewidując, że „spaczenie stylu duszy narodowej i
charakterów narodowych może zwichnąć posłannictwo narodu i jego linie rozwoju” dowodzili, że „wychowanie młodego pokolenia musi być narodowe i trzymać się stylu i
Tamże.
Do pracy!, „Ziemia Tomaszowska”, nr 2(26), 20 V 1923, s. 1.
47
Chłop obywatelem, „Ziemia Tomaszowska”, nr 3(27), 5 VI 1923, s. 1.
48
Bartosz Głowacki (1758-1794), chłop, chorąży grenadierów krakowskich, a w czasie powstania kościuszkowskiego kosynier.
49
Chłop obywatelem…
50
Tamże.
45
46
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charakteru narodowego pod groźbą zaprzestania bycia sobą i zatracenia swego posłan-nictwa dziejowego”51.
Nie wydaje się zasadne dowodzenie, że prezentowane obawy były w większości
przypadków płonne, ale nie ulega też wątpliwości, że „Ziemia Tomaszowska” publikowała teksty wyłącznie w duchu koncyliacyjnym, ale z podbudową narodową. Ówcześnie nikt przecież nie wyobrażał sobie święta państwowego bez mszy świętej czy obecności kapłanów, ale, czego na łamach tomaszowskiego dwutygodnika nie eksponowano, niejednokrotnie odwoływano się do opaczności Bożej. W sierpniu 1923 r. z okazji
trzeciej rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami w Tomaszowie Lubelskim odbyły się
uroczystości podobne do tych w dniu 3 maja z tą jednakże różnicą, że list do wiernych
skierował biskup lubelski Marian Fulman. Dotyczył on „zwycięstwa r[oku] 1920 nad
zalewem bolszewickim, odniesionego dzięki skupieniu wszystkich sił narodowych w
obronie Ojczyzny”52, co jednoznacznie sugerowało, że Józef Piłsudski nie mógł być ojcem tego zwycięstwa. „Ziemia Tomaszowska” dodatkowo wzmocniła przekaz pisząc o
trzeciej rocznicy „cudu Wisły”53.
Konwencję pisania o tradycjach patriotycznych w duchu narodowym redakcja
tomaszowskiego dwutygodnika podtrzymała również omawiając wizytę Stanisława
Wojciechowskiego w Lublinie. Cytując obszernie wypowiedzi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który podkreślał, że odczuwał i powtarzał potrzebę głoszenia, że „jesteśmy Polakami, a Polak to nie byle co”54, redakcja powstrzymała się od ich skomentowania. Uczyniła tak nie tyle z powodu szacunku dla urzędu głowy państwa, ale przekazu, który w ustach prezydenta mówiącego o prawie Polaków do silnego zaakceptowania roli „jednego gospodarza” brzmiał nad wyraz narodowo. Entuzjazm wzbudzić
musiała również konstatacja Wojciechowskiego wzywającego słuchaczy: „Chciejcie być
wielkimi, godnymi synami wielkiej Polaki”, albowiem, w jego przekonaniu: „Naszym
obowiązkiem w tym okresie jest budowanie Rzeczypospolitej Polskiej takiej, jaką była
za Piastów i Jagiellonów, jest myśleć o przyszłości i podciągać się do góry”55. Kilka miesięcy później redakcja określała prezydenta „nauczycielem Narodu w najlepszym tego
słowa znaczeniu”, a 8 maja 1923 r. dniem, w którym „na wszystkich ziemiach Polski
wzniosą się ku Niebu modły o zdrowie i łask zdroje dla Prezydenta Rzeczpospolitej i o
to szczęście dla Państwa naszego, by mogło jak najrychlej stać się potężnym…”56.
51

s. 2.

W. Rulikowski, Charakter narodowy a posłannictwo narodu, „Ziemia Tomaszowska”, nr 6(30), 20 VII 1923,

52
Wiadomości bieżące. [Trzecia rocznica cudu Wisły], „Ziemia Tomaszowska”, nr 8(32), 20 VIII 1923, s. 16;
Szerzej: R. Preis, Biskup Marian Leon Fulman, jako teolog i pisarz religijny, [w:] Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia
w 65. Rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), pod red. J. R. Marczewskiego, Lublin 2010, s.
181-195.
53
Było to wyraźne nawiązanie do wydanej w roku 1920 przez Biuro Propagandy Wewnętrznej broszury
Adama Grzymały-Siedleckiego, w której autor, korespondent wojenny, przedstawił swoje przeżycia i spostrzeżenia dotyczące wojny polsko-bolszewickiej. Tytuł wszedł do obiegu powszechnego i kojarzył się, niezgodnie zresztą z treścią, z cudem boskim, nie zaś dokonaniami ludzi, a Józefa Piłsudskiego, szczególnie. Zob.
A. Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły: wspomnienia korespondenta wojennego, Łomianki 2007, ss. 177 (rozdział Cud
Wisły, s. 154-177).
54
Święte słowa, „Ziemia Tomaszowska”, nr 10(34), 20 IX 1923, s. 1; Szerzej: Pobyt Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, „Dziennik Zarządu m. Lublina”, nr 29, 15 IX 1923, s. 3-8; Pobyt Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie (dokończenie), tamże, nr 30, 29 IX 1923, s. 3-8.
55
Święte słowa…, s. 2.
56
W dniu Trzeciego Maja, „Ziemia Tomaszowska”, nr 1(43), 3 V 1924, s. 2.
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Dwa lata później Stanisław Wojciechowski zmuszony został przez marszałka Józefa Piłsudskiego do ustąpienia pod zarzutem popierania tzw. sejmokracji, czyli systemu parlamentarno-gabinetowego i braku dążenia do wielkości Polski. Pozostawiając na
uboczu niezwiązany z tematem spór o zamach stanu roku 1926 podkreślić wypada, że
ostatnie miesiące 1923 r. były momentem przełomowym dla „Ziemi Tomaszowskiej”,
która po niespełna dwóch latach regularnego ukazywania się przestała, z przyczyn
nieustalonych, być dwutygodnikiem. Przekształcenie w miesięcznik pomogło jedynie
„na chwilę”, albowiem stale zmniejszała się częstotliwość ukazywania się i zawartość, a
pismo zmierzało w kierunku „słupa ogłoszeniowego” rezygnując praktyczne z tekstów
publicystycznych na rzecz oficjalnych komunikatów, ogłoszeń i porad dla rolników.
Zanim jednak doszło do całkowitego upadku tytułu, pod koniec roku 1923 opublikowano na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” tekst poświęcony 150. rocznicom powstania Komisji Edukacji Narodowej i śmierci księdza Stanisława Konarskiego, tego, który
„odważył się być mądrym”. Oba wydarzenia miały ogromne znaczenie dla Polski i Polaków, oba były i są niedoceniane. Znamienne, że redakcja wpisała się w tą wątpliwą
tradycję wykorzystując „wielkie rocznice”, jako apel o mądrość i… płacenie podatków.
Pisano: „Dziś my powiedzieć sobie musimy, że od miłości Ojczyzny, sumienności w
urzędach, ofiarności, bezinteresowności i praworządności wszystkich obywateli odrodzonej Polski zależy los i stan Ojczyzny”57. Dodać wypada, że zmiana w postrzeganiu
tradycji patriotycznych była znamienna, ale i jednostkowa. Ostatnie bowiem przekazy
jakie uznać można za propagowanie treści patriotycznych na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” opublikowane zostały w maju 1924 i grudniu 1925 r. Pierwszy, tradycyjnie dotyczył Konstytucji 3 Maja, ale poświęcony został w całości analizie postaw, jakie
obywatel powinien przyjąć w stosunku do państwa. Pozostając w przyjętej konwencji
redakcja pisała: „Zrozumienie tego, że dobro ogółu wszystkimi naszymi czynnościami
rządzić powinno, ogarnąć musi najszersze warstwy ludu naszego; do pracy obywatelskiej stanąć musi daleko większe grono ludzi uświadomionych; podatki jeszcze sumienniej i z ochotą płacić trzeba… […] Rząd rozumny należy z sił całych popierać”58.
Nie wiemy, jak skuteczny był to apel, ale nie ulega wątpliwości, że ostatni artykuł o
wydźwięku patriotycznym z grudnia 1925 r. dotyczył uczczenia tablicą pamiątkową
„wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego poległych w obronie Ojczyzny”59.
Konkludując podkreślić należy, że samorządowa i unikająca agitacji politycznej
„Ziemia Tomaszowska” w ostatnich numerach popierała władze państwowe, w zasadzie, jawnie. Zauważyć przy tym należy, iż „nie obalił” jej zamach stanu 1926 r. i przejęcie władzy przez Piłsudskiego i jego zwolenników, ale zapewne cały ciąg okoliczności,
które raczej każą doszukiwać się podłoża katastrofy w finansach i braku chętnych do
pracy i współpracy przy niełatwym przecież procesie edycji. Zabrakło pieniędzy, ludzi
i chęci, a Tomaszów Lubelski, jako stolica powiatu rolniczego okazał się nazbyt maWielka rocznica, „Ziemia Tomaszowska”, nr 11(35), 5 X 1923, s. 1.
W dniu Trzeciego…, s. 1.
59
Wydział Powiatowy prosił mieszkańców powiatu o zgłaszanie nazwisk do Biura tegoż wydziału, lub
urzędów gminnych według następującego kryterium: „1) Tych, którzy zginęli podczas wojny światowej 1914
do 1918 roku, walcząc w armiach zaborczych. 2) Imiona i nazwiska tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny,
służąc w armii Polskiej, bądź to w walce z Ukraińcami względnie przy rozbrajaniu wojsk okupacyjnych”. Zob.
[Komunikat w sprawie poległych w obronie Ojczyzny], „Ziemia Tomaszowska”, nr 14(56), 20 XII 1925, strona
tytułowa.
57
58
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łym ośrodkiem kulturalno-oświatowo-samorządowo-politycznym, aby dalej wydawać
„Ziemię Tomaszowską”.
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Аннотация
Марек Сиома
Патриотические традиции на страницах двухнедельника «Томашовская Земля».
Статья отвечает на вопрос кто, какими способами и почему распространял патриотические и традиционные ценности? Эти пронлемы были показаны на примере
«Томашовской Земли» - газеты уездного сеймика (совета) ориентированной на
передачу информаций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления и вопросов сельского хозяйства (по поводу условий уезда), но газета имеля
тоже амбиции (к сожалению, лишь в первый десяток месяцев) распространения
польских патриотических традиций, так важных в процессе строения основ независимой Речи Посполитой и ее многонационального и многокультурного общества.

Summary
Marek Sioma
Patriotic Traditions in the biweekly magazine ‘Ziemia Tomaszowska’.
The article provides the answer to the questions of who, how and why propagated patriotism and traditional values and what were the motivations behind it. The issues addressed in this article are based on the example of ‘Ziemia Tomaszowska’ – a Regional
Council’s magaizne which was dedicated to convey messages concerning the local government and agriculture issues (because of the district specifics) but also a magazine
which aspired, unfortunately only for the first year, to propagate Polish patriotic traditions. This was especially important in the period of building the foundations for the
independent again Republic of Poland and its multicultural and multinational society.
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Struktury i działacze okręgu lubelskiego
Ligi Morskiej i Kolonialnej (1931–1939)
Słowa kluczowe: Liga Morska i Kolonialna, Lubelszczyzna, organizacje masowe.
Keywords: the Lublin region, The Maritime and Colonial League, mass organizations.

Zinstytucjonalizowane życie społeczne miało w myśl założeń kształtujących program pomajowego stronnictwa władzy piłsudczykowskich ideologów stanowić istotny
element postulowanego kształtu państwa. Stowarzyszenia i organizacje winny według
nich służyć wychowaniu społeczeństwa przez elitę państwową, kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za losy kraju i selekcjonowaniu jednostek wykazujących odpowiedni poziom cnót obywatelskich, by przynależeć do warstwy rządzącej. Struktury
te, pozostając poza wpływami partii politycznych, miały spełniać ideał społeczeństwa
zdepolityzowanego, lecz jednocześnie aktywnego w pracy na rzecz Rzeczypospolitej.
Jako realizujące ważny państwowotwórczy cel powinny pozostawać pod niesprecyzowanym bliżej wpływem państwa1. Taka koncepcja roli organizacji społecznych musiała
wpływać na model ich funkcjonowania w rzeczywistości lat 30. Jednym z najbardziej
masowych stowarzyszeń stała się z biegiem lat, mimo pozornie dość egzotycznych celów, Liga Morska i Kolonialna – i to także na terenach położonych w głębi lądu, jak
na przykład w województwie lubelskim. Z powodu sukcesu organizacyjnego, osiągniętego pomimo względnego oderwania głoszonych haseł od codziennych problemów
ludności, lubelskie struktury ligi stanowić mogą interesujący przykład funkcjonowania
masowej organizacji społecznej w Polsce pod rządami piłsudczyków2.
1
W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005, s. 349, 354–355, 371–372, 377;
F. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978, s. 156.
2
O strukturach LMiK na Lubelszczyźnie pisali dotychczas: A. Kaproń, Liga Morska i Kolonialna na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Nautologia”, R. 30, 1995, nr 3, s. 40–43; R. Roguski, Liga Morska i Kolonialna
w powiatach siedleckim, łukowskim i bialskim, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 2006, nr 1, s. 18–31; A. Kaproń,
Liga Morska i Kolonialna w powiecie janowskim, „Janowskie Korzenie”, 2010, nr 15, s. 3–7; W.A. Kozłowski, Liga
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W istniejącej literaturze oceniano działalność LMiK w różny sposób. Tadeusz
Białas uznając zasługi stowarzyszenia w dziedzinie popularyzacji morza i budowania
przywiązania społeczeństwa do wybrzeża zdecydowanie krytykował dążenia kolonialne, zarzucając im brak realizmu i naiwne upatrywanie w terenach zamorskich remedium na wszelkie trudności gospodarcze. Na uwagę zasługuje interpretacja Przemysława Olstowskiego, który uznał program ligi za projekt spójny i realnie mocarstwowy, a
przy tym „próbę wypełnienia programowej pustki” obozu rządzącego. Także w ostatnich latach pojawiają się głosy kwestionujące istnienie wypracowanego programu morskiego, doceniające przy tym osiągnięcia stowarzyszenia w promocji znaczenia morza
wśród obywateli3.
Tradycje organizacyjne LMiK na Lubelszczyźnie sięgały kwietnia 1920 r., kiedy
to przy cukrowni w Milejowie powstała pierwszy na tym terenie oddział jej poprzedniczki, Ligi Żeglugi Polskiej. W 1925 r. grupował on niemal setkę członków, w tym
nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, ale i przedstawicieli elit pobliskiego
Lublina. W drugiej połowie dekady kolejne placówki, już pod szyldem Ligi Morskiej i
Rzecznej, powstały m.in. w Chełmie, Puławach, Zamościu oraz samej stolicy województwa. Gdy w 1931 r. znowelizowany statut LMiK wprowadzał na terenie całego kraju
nowy szczebel organizacyjny w postaci okręgów, na Lubelszczyźnie funkcjonowało
osiem oddziałów4.
Ustanowienie Zarządów Okręgów (dalej: ZO) miało na celu usprawnienie rozwoju siatki terenowej oraz zakładane podwojenie liczby oddziałów i członków (a także
spływających do centrali składek). Zarząd Główny apelował o współpracę do władz
wojskowych oraz wojewody lubelskiego – o „łaskawe wydanie zalecenia pp. Starostom
poparcia akcji organizacyjnej naszej instytucji, drogą zwoływania zebrań organizacyjno-informacyjnych”, ponieważ ambicją ligi było powołanie oddziałów we wszystkich
miastach powiatowych5. Ostatecznie zjazd założycielski okręgu odbył się 20 grudnia
1931 r. w sali lubelskiego Kasyna Oficerskiego. Z referatem o programie ligi wystąpił delegat ZG Mieczysław Fularski, obrady prowadził wybrany następnie prezesem okręgu
płk dypl. Stefan Iwanowski6. Jak donosił jeden z lubelskich dzienników, „z małemi uzuŻeglugi Polskiej 1921–1924, Liga Morska i Rzeczna 1925–1930, Liga Morska i Kolonialna 1931–1939, Liga Morska
1945–1952 w Chełmie i powiecie chełmskim, Chełm 2012, s. 23–65. Na temat działalności ligi w tym regionie por. F.
Gończyński-Jussis, O tym, jak na Lubelszczyźnie kolonij żądano, czyli polskie aspiracje kolonialne lat 30. w skali lokalnej,
w: Vade Nobiscum IX, red. E. Kacprzyk, M. Gawryszczak, Łódź 2014, s. 205–212; tenże, Wychowanie morskie w
działalności i publicystyce Ligi Morskiej i Kolonialnej na przykładzie Lubelszczyzny, „Meritum”, T. 6, 2014, s. 89–101;
tenże, Uroczystości Święta Morza na terenie województwa lubelskiego, „Rocznik Lubelski”, T. 41, 2015, s. 196-213.
3
T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930–1939, Gdańsk 1983, s. 264–268, 272; P. Olstowski, Generał Gustaw
Orlicz-Dreszer. Dowódca wojskowy i działacz polityczny, Toruń 2002, s. 341–344; A. Drzewiecki, U źródeł polityki
morskiej Polski odrodzonej. Między wyobrażeniami a realiami, [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle, red. A. Drzewiecki, E. Koko, Gdańsk-Gdynia 2010, s. 139–156.
4
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej: UWL), Wydział
Społeczno-Polityczny (dalej: WSP), sygn. 2458, k. 1–6; Starostwo Powiatowe Lubelskie, sygn. 202, Korespondencja oddziału LPŻ w Milejowie, b.p.; Statut Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1931, s. 8.
5
APL, UWL, Wydział Ogólny (dalej: WO), sygn. 176, Program prac Zarządu Głównego (dalej: ZG) Ligi
Morskiej i Kolonjalnej; ZG LMiK do wojewody Bolesława Świdzińskiego, 13 V 1931, b.p. Na temat zaangażowania administracji w rozwój LMiK por. T. Białas, Liga Morska i Kolonialna…, s. 43–44.
6
Ur. 1890 r. w Orszy, ukończył Politechnikę Lwowską, służył w II Brygadzie Legionów pełniąc przejściowo obowiązki szefa jej sztabu. Miał za sobą epizod w Armii Hallera i dowodzenie 14 pp. w wojnie polsko-sowieckiej. W 1924 r. ukończył kurs w Wyższej Szkole Wojennej. Wykładał tematykę obronności w łódzkiej
Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Politycznych. Do Lublina trafił w roli zastępcy dowódcy OK II, pełnił tą
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pełnieniami przyjęto listę zarządu Okręgu przedstawioną przez Zarząd Warszawski”7.
Istotnie, trzon nowoobranego kierownictwa stanowili niezaangażowani wcześniej w
prace ligi oficerowie miejscowego Dowództwa Okręgu Korpusu (dalej: DOK), chociaż
w zarządzie były też reprezentowane władze istniejących dotychczas oddziałów. 17
stycznia ZO ukonstytuował się i wydzielił ze swego łona sekcje organizacyjną, propagandową i sportów wodnych8. Już po dwóch dniach przedstawiciele okręgu uzyskali
przyjęcie przez wojewodę, na którym ustalili metody poparcia starostów dla tworzonej
siatki terenowej LMiK (miały one polegać przede wszystkim na zwołaniu zebrania organizacyjnego nowej placówki i wskazaniu osób mogących wejść w skład jej zarządu)9.
Z takim wsparciem przystąpiono do zakładania oddziałów powiatowych. Prezes
okręgu proponował uprzedzonym przez wojewodę starostom datę zebrania, sugerując,
by zaprosić na nie przedstawicieli inteligencji i organizacji społecznych. Jeśli w mieście
stacjonowała jednostka WP, sam zwracał się do jej dowódcy o udział oficerów. W miarę
możliwości Iwanowski osobiście przybywał na obrady, by wygłosić odczyt o celach ligi.
Ten objazd założycielski prezesa przybrał największą intensywność jesienią 1932 r., zaś
do stycznia 1933 r. powstały wszystkie oddziały powiatowe. Zebrania organizacyjne
gromadziły po kilkaset osób, wiele z nich od razu zapisywało się na członków. Jednocześnie placówki LMiK powstawały w mniejszych miejscowościach. Rok po założeniu
okręgu na jego terenie działały 33 oddziały i 8 kół szkolnych, a ilość członków przekroczyła 5 tys.10
W styczniu 1933 r. powierzono lidze prowadzenie zbiórki na Fundusz Obrony
Morskiej11. Decyzja ta stanowiła poważny impuls rozwojowy, zdaje się, że była główną
przyczyną gwałtownego umasowienia organizacji w latach 1933–1935. W celu koordynowania akcji przy oddziałach wydzielono sekcje marynarki wojennej (lub obrony
morskiej). W mniejszych ogniwach organizacyjnych były to często jedyne sekcje, przy
ZO utworzono ich więcej: marynarki wojennej, szkolną, żeglarską (sportów wodnych),

funkcję do przejścia na emeryturę w 1937 r. Prezesura ZO LMiK nie była jego jedyną posadą społeczną – od
kwietnia 1934 r. łączył ją z przewodzeniem Zarządowi Okręgu ZHP, w którym promował ideał dzielności
młodzieży w codziennej pracy, lecz bez przedwczesnego jej wciągania „w formy wojskowe zewnętrzne”. To
właśnie jego osobistemu zaangażowaniu przypisywano dużą część powodzenia ligi w regionie – zasługi zostały uczczone poprzez nadanie godności prezesa honorowego po ustąpieniu Iwanowskiego w marcu 1938 r.
O tym, że należał do wybijających się działaczy LMiK świadczą zadania powierzane mu przez ZG – delegacja
do Ameryki łacińskiej w 1935 r. czy przewodzenie Kapitule Odznak stowarzyszenia (Archiwum Akt Nowych
(dalej: AAN), Związek Harcerstwa Polskiego (dalej: ZHP), sygn. 2472, k. 128, 372–374; Ministerstwo Spraw
Zagranicznych (dalej: MSZ), sygn. 9849, k. 44; Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej za rok
(dalej: S OL LMiK) 1937, Lublin 1938, s. 8; „Głos Lubelski”, nr 67, 9 III 1938, s. 5; J. Trypućko, Iwanowski Stefan
Tadeusz, [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, T. 10, s. 179–180; P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997, s. 67; A. Winiarz, Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918–1939,
Lublin 1994, s. 17–19).
7
Z Ligi Morskiej i Kolonjalnej, „Głos Lubelski”, nr 367, 29 XII 1931, s. 5.
8
„Morze”, nr 4, IV 1932, s. 16–17; „Głos Lubelski”: nr 344, 3 XII 1931, s. 5; nr 351, 20 XII 1931, s. 7; nr 32,
1 II 1932, s. 3. O powiązaniach z wojskiem świadczy także lokalizacja pierwszego lokalu ZO w siedzibie DOK
II – „Głos Lubelski”, nr 274, 5 X 1932, s. 5.
9
APL, Starostwo Grodzkie Lubelskie, sygn. 501, UWL do starostów województwa lubelskiego, 4 II 1932
r., b.p.
10
APL, Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, sygn. 148, k. 98; APL, UWL, WSP, sygn. 169, k. 390, 402; S
OL LMiK 1933, Lublin 1934, s. 19, 51–77.
11
Szerzej na ten temat: F. Gończyński-Jussis, Zbiórka na Fundusz Obrony Morskiej na terenie województwa
lubelskiego (1933–1939), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, T. 14, 2016 s. 197-211.
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wycieczkową i kolonialną. Taka struktura ustabilizowała się na drugim zjeździe okręgowym, odbytym 9 kwietnia 1933 r. (odtąd wiosenny termin tych zebrań, podobnie jak
lokalizacja w Kasynie Garnizonowym, stały się tradycją). W 1936 r. powołano kolejne
sekcje władz okręgowych: dochodów niestałych, organizacyjną i administracyjną. W
1937 r. sekcja administracyjna została zlikwidowana, natomiast aparat ZO wzbogaciły
komisja rewizyjna FOM i sekcja wycieczkowa12.
Szybki rozwój struktury terenowej wywołał konieczność utworzenia dodatkowego szczebla organizacyjnego, jako że ZO nie był w stanie skutecznie nadzorować
wszystkich placówek. Przyjęty w 1933 r. nowy statut przewidywał tworzenie obwodów
w powiatach, gdzie liczba oddziałów przekroczyła 5, a członków – 1 tys. Zarządem
obwodowym stawał się po uzyskaniu odpowiedniej ilości podwładnych dotychczasowy zarząd oddziału powiatowego. Większość obwodów osiągnęła samodzielność po
inspekcji ZO przeprowadzonej w grudniu 1934 r. Latem 1935 r. ten proces zakończył się
i okręg uzyskał trwałą strukturę13. Ogółem liczył 22 obwody, w tym 18 powiatowych.
Status obwodów nadano oddziałom węzłów kolejowych w Lublinie, Chełmie, Dęblinie
i Siedlcach, nadzorującym placówki złożone z pracowników kolei. W tej nowej, na terenie województwa trójstopniowej strukturze, ważną rolę koordynującą funkcjonowanie
organizacji odgrywały zjazdy obwodowe. Delegat ZO mógł na nich przekazać wytyczne bezpośrednio działaczom terenowym reprezentującym oddziały14.
Istotne miejsce w ligowej strukturze zajmowały koła szkolne. W końcu 1933 r.
obejmowały 8,8% uczniów szkół średnich na Lubelszczyźnie, co wobec postulatu powszechnego uczestnictwa było wynikiem skromnym, do tego ponad połowa członków
miała nie płacić składek. Szybki przyrost kół, który nastąpił wkrótce potem był w dużej
mierze zasługą poparcia MWRiOP, które rekomendowało kuratorom zainteresowanie
nauczycieli i młodzieży ideami LMiK. Jednocześnie zalecano, by akcję przeprowadzać
w ramach istniejących organizacji i nie mnożyć bez potrzeby kół szkolnych ligi, lecz
lokalni inspektorzy wykazali się większą gorliwością – w Lublinie na zebraniu z kierownikami szkół powszechnych postanowiono przy każdej z nich założyć placówkę.
Decyzję tą wykonano z dużą skutecznością: w 1935 r. w mieście istniały 53 koła skupiające prawie 4 tys. uczniów. 3 października 1934 r. utworzono tam oddział szkolny,
mający na celu koordynację pracy kół i urządzanie wspólnych imprez. Nowe ogniwo
organizacyjne sprawdziło się w Lublinie, postanowiono więc skopiować to rozwiązanie
w innych obwodach. Nie wszędzie te dyrektywy wcielono w życie, jednak jesienią 1936
r. istniało już dziesięć takich jednostek15.
12
S OL LMiK 1936, Lublin 1937, s. 14–15, 18, 20–21, 23–24; S OL LMiK 1937…, s. 6. Po kolejnych korektach w 1938 r. ZO posiadał sekcje: FOM, finansową, organizacyjno-administracyjną, propagandową, szkolną,
naukowo-kolonialną, wycieczkową, imprez („Głos Lubelski”, nr 158, 11 VI 1938, s. 5).
13
Statut Ligi Morskiej i Kolonjalnej, Warszawa 1934, s. 14–16; S OL LMiK 1933…, s. 17-18, 36; S OL LMiK
1934, Lublin 1935, s. 10–12; S OL LMiK 1935, Lublin 1936, s. 56, 75. Poza obwodami funkcjonowały samodzielne
oddziały w Irenie i Jedlance, a także garnizonowe w Dęblinie i Chełmie (ten ostatni w 1936 r. włączono do
obwodu powiatowego – S OL LMiK 1935…, s. 96–100; S OL LMiK 1936…, s. 99–102).
14
APL, Starostwo Powiatowe Łukowskie, sygn. 360, k. 2; APL, Oddział w Kraśniku (dalej: O/K), Akta
gminy Zakrzówek, sygn. 519, k. 2, 7, 10–11, 16; sygn. 520, k. 7; APL, Oddział w Radzyniu Podlaskim (dalej:
O/R), LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 22, k. 25; S OL LMiK 1935…, s. 66.
15
S OL LMiK 1933…, s. 20–21; S OL LMiK 1934…, s. 12–13; S OL LMiK 1935…, s. 36, 101–103; „Dziennik
Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego”: nr 5, I 1934, s. 198; T. M., Społeczno-obywatelskie koła
młodzieży szkolnej, tamże, s. 203–208; „Głos Lubelski”: nr 75, 18 III 1934, s. 7; nr 297, 30 X 1936, s. 5.
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Okazją do promowania stowarzyszenia i zakładania nowych oddziałów był
dwutydzień propagandowy LMiK z października 1932 r., a przede wszystkim pierwsza
ogólnopolska edycja Święta Morza 29 czerwca 1933 r. Dodatkowe uzgodnienia dotyczące rozbudowy organizacyjnej podjęto podczas zjazdu prezesów oddziałów powiatowych, garnizonowych i kolejowych 29 października 1933 r., m.in. przyjęto za cel powstanie oddziału LMiK w każdej gminie województwa16. Zamykając rok sprawozdawczy 1933/1934 okręg lubelski liczył 104 oddziały, 24 koła (tj. placówki mające mniej
niż 20 członków) i 68 kół szkolnych, łącznie 19 385 członków. Członkostwo zwyczajne
posiadało 42%, popierające – 11%, a zbiorowe – 47%17. W przeciągu roku osiągnięto
kilkukrotny postęp, jednak największy w dziejach roczny rozwój miał być udziałem
kolejnego sezonu prac. Okręg przystępował do niego usamodzielniony pod względem
prowadzenia księgowości, a więc organizacyjnie już w pełni dojrzały. Duże znaczenie
przypisywano odbytemu 23 września 1934 r. zjazdowi zarządów oddziałów powiatowych, na którym dyskutowano nad metodami pozyskiwania ludności wiejskiej18. W
tym okresie sprawozdawcy UWL stawiali LMiK na pierwszym miejscu wśród najefektywniej działających stowarzyszeń19.
Okręg rósł w siłę w szybkim tempie. Rok 1934/1935 zamknął z 647 placówkami i
43 983 członkami osiągając w ciągu roku ponad dwukrotny przyrost. Zmieniły się nieco
proporcje kategorii członkostwa – 27% zwyczajnych, 14% popierających i aż 59% zbiorowych – co wynikało przede wszystkim z gwałtownego rozwoju sieci kół szkolnych:
do 257, skupiających 14,5 tys. uczniów. Lata 1935 i 1936 wykazywały wciąż znaczący
wzrost liczby członków: ich stan wyniósł odpowiednio 50 420 i 58 508. Wciąż imponująco wyglądało porównanie do innych okręgów ligi, wśród których lubelski zajmował
trzecie miejsce pod względem wysokości wpływów rocznych20. W 1937 r. przyrost liczby członków wyniósł zaledwie 2,3–5,3%, a więc zdecydowanie najniżej w dotychczasowej historii21. Na ostatnim zjeździe okręgowym (29 kwietnia 1939 r.) liczbę członków
szacowano na 62 84222.
Dane na temat dynamiki rozwoju struktur LMiK na Lubelszczyźnie przedstawia Tabela 1. Zestawienie odzwierciedla nieścisłości sprawozdań rocznych ZO: liczba
członków z całego województwa przekracza sumę członków w poszczególnych powiatach. Niezależnie od przyczyny rozbieżności różnice świadczą nienajlepiej o stanie księgowości okręgu i rodzą pytania o wiarygodność innych danych liczbowych. Wystąpiło
pięć przypadków powtórzenia się w 1937 r. identycznej jak w roku poprzednim liczby
członków w obwodzie, zapewne kierownictwo powiatowe nie posiadając aktualnych
S OL LMiK 1933…, s. 3, 19–20, 36; „Głos Lubelski”: nr 274, 5 X 1932, s. 5; nr 310, 10 XI 1933, s. 5.
S OL LMiK 1933…, s. 19. Statut LMiK wyróżniał siedem kategorii członkostwa: cztery wymagające opłaty wysokich składek i poza ligową centralą występujące epizodycznie oraz członków rzeczywistych (opłacających 12 złp rocznie), popierających (6 złp) i zbiorowych (1,20 złp) – Statut Ligi Morskiej i Kolonjalnej, Warszawa
1931, s. 4–7.
18
S OL LMiK 1933…, s. 38; S OL LMiK 1934..., s. 9–10; „Głos Lubelski”: nr 125, 10 V 1934, s. 5; nr 258, 21 IX
1934, s. 5; nr 264, 27 IX 1934, s. 5; „Kronika Nadbużańska”, nr 40, 7 X 1934, s. 2–3; Wrażenia ze Zjazdu Zarządów
Oddziałów LMiK Okręgu Lubelskiego, „Życie Podlasia”, nr 27, 4 XI 1934, s. 2.
19
APL, UWL, WSP, sygn. 186, k. 164, 169.
20
APL, UWL, WSP, sygn. 2459, k. 95; S OL LMiK 1935…, s. 28; S OL LMiK 1936…, s. 18–19; „Głos Lubelski”: Przed V Zjazdem Okręgowym LMK, nr 118, 1 V 1936, s. 5; nr 122, 5 V 1936, s. 5.
21
S OL LMiK 1937…, s. 24; VII Zjazd Okręgowy LMK, „Głos Lubelski”, nr 148, 31 V 1938, s. 5.
22
AAN, MSZ, sygn. 9848, k. 135; APL, Starostwo Grodzkie Lubelskie, 501, b.p.; „Głos Lubelski”: nr 67, 9
III 1938, s. 5; nr 158, 11 VI 1938, s. 5; VIII Zjazd Okręgu Lubelskiego LMK, „Życie Podlasia”, nr 14, 10 V 1939, s. 3.
16
17
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danych przedstawiło informacje sprzed roku. Warto zauważyć, iż część obwodów wykazała spadek ilości członków już w 1935 r., w kolejnych latach ta recesja dotyka największe miasta województwa. Wydaje się, że LMiK korzystała w pierwszych latach
istnienia okręgu z pewnej „premii startowej” – zarówno poprzez masowe zapisywanie
przedstawicieli pewnych zawodów, jak i wzmożone zainteresowanie ludności nową
organizacją – a po jej zakończeniu nastąpił odpływ części członków. Stały wzrost odnotowano zaledwie w czterech obwodach, jego tempo w drugiej połowie dekady prawie
na całym terenie znacznie spadło. Najwyższy wskaźnik umasowienia – biorąc pod uwagę liczbę członków z 1937 r. (po ustabilizowaniu struktur) oraz najpóźniejsze dostępne
dane o zaludnieniu powiatów (nieoddające czteroletniego przyrostu naturalnego) –
osiągnął obwód tomaszowski: 3,95% tamtejszego społeczeństwa należało do ligi. Średni
wskaźnik umasowienia dla okręgu wyniósł 2,42%.
Tabela 1. Ilość członków okręgu lubelskiego LMiK w latach 1933–1937 według powiatów
(obwodów) w świetle oficjalnej sprawozdawczości.
Obwód

1933

1934

1935

1936

1937

Biała Podlaska
Biłgoraj
Chełm
Garwolin
Hrubieszów
Janów Lubelski
Krasnystaw
Lubartów
Lublin
Łuków
Puławy
Radzyń
Siedlce25
Sokołów Podlaski
Tomaszów Lubelski
Węgrów
Włodawa
Zamość
Lubelski węzeł kolejowy
Chełmski węzeł kolejowy
Siedlecki węzeł kolejowy

361
167
1267
548
1921
469
266
377
681023
350
1404
464
811
66
458
117
196
1149
876
538
152

2362
971
4365
1532
2784
2400
1230
889
861424
1376
1426
1017
3367
296
2103
475
1363
2149
1286
645
927

2277
985
4697
1492
2269
2900
1731
1059
10 389
1726
1465
938
5038
946
2184
686
1299
3032
1279
938
813

2816
1518
6177
1834
2479
3487
2058
1842
9718
2152
3128
1264
6409
929
2164
693
1289
3858
1407
388
870

3568
1518
6177
1634
1821
3768
2939
2046
8881
1194
2928
1304
4802
1089
4784
693
1952
3858
1407
714
637

Liczba ludności
w 1933
116 843
118 874
162 719
165 211
129 953
153 931
134 281
108 033
276 292
128 875
170 592
98 831
151 371
83 937
121 241
88 984
113 999
148 622
-

23
Członkowie z terenu miasta Lublina – 6390 (oddział miejski z podległymi kołami szkolnymi: 1224,
oddział garnizonowy z kołami szkolnymi: 2368, pozostałe oddziały branżowe: 2798) oraz z powiatu lubelskiego – 420.
24
7569 członków w mieście Lublinie i 1045 w powiecie lubelskim.
25
R. Roguski (Liga Morska i Kolonialna…, s. 30) opierając się na sprawozdaniach siedleckiego starostwa
podaje znacznie niższe liczby – np. 3606 członków na koniec 1935 r. czy 3978 rok później.
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Dębliński węzeł kolejowy
Oddziały samodzielne
Razem

483
19 250

531
1876
43 984

626
1540
50 309

569
1460
56 859

257
330
1800
59 844

2 472 589

Źródło: S OL LMiK 1933…, s. 52-92; S OL LMiK 1934…, s. 45; S OL LMiK 1935…, s. 36-100; S OL
LMK 1936…, s. 53–102; S OL LMiK 1937…, s. 24; „Lubelski Dziennik Wojewódzki”, nr 9, 15 IV
1933, s. 155–158.

Proces powstawania nowych placówek był sterowany odgórnie. Większość oddziałów zakładano w czasie objazdów terenowych ligowych instruktorów. Rozmiary
akcji stwarzały konieczność wykształcenia liczniejszej kadry działaczy. W tym celu we
wrześniu 1934 r. ZO zorganizował dwutygodniowy kurs, ukończony przez 25 studentów KUL, przygotowujący do instruktażowych podróży po województwie. Podobne
szkolenia odbyły się później w Siedlcach i Chełmie (to drugie ukończyły 83 osoby, głównie młodzież). Prowadzone przez kierownictwo okręgu wykłady dotyczyły programu
ligi i zasad jej działania. Tak przygotowani instruktorzy, spośród których najlepsze rezultaty osiągali członkowie związanych z ZO korporacji akademickich, ruszali w teren.
Ich prelekcje łączono często z zebraniami organizacyjnymi oddziałów. W ciągu kilku
dni mogło w ten sposób powstać nawet kilkanaście placówek w danym powiecie26. Często szermowano hasłami o podwojeniu szeregów, np. taką rezolucję uchwalono na zjeździe prezesów obwodów 27 października 1935 r. („każdy członek LMK winien pozyskać nowego członka”). Rywalizację w werbowaniu znajomych przedstawiano zaś jako
„wyścig pracy obywatelskiej”, za wzór stawiano pewnego chełmskiego działacza, który
ponoć w ciągu dwóch tygodni wciągnął w szeregi LMiK sto osób27. W Białej Podlaskiej
na członków wpisywano osoby nie deklarujące woli należenia do stowarzyszenia, ale
dokonujące jednorazowych, groszowych nawet ofiar uważanych za pierwszą składkę28.
Równocześnie reklamowano profity, jakie miało dawać członkostwo w lidze.
Każdy członek zwyczajny dostawał prenumeratę „Morza”, a członkowie niższych kategorii mogli wybrać między otrzymywaniem jednego egzemplarza tego miesięcznika na
kilka osób, a „Polską na Morzu” dla każdego. Comiesięczna lektura regularnie dostarczanego czasopisma dawała satysfakcję, że należy się, nawet jako trybik, do organizacji
dążącej do realizacji mocarstwowych celów. Właśnie do prestiżu uczestnictwa w wielkim dziele często odwoływali się agitatorzy: praca na rzecz LMiK miała w zaszczytny
sposób wyróżniać jej członków spośród biernego społeczeństwa. Niekiedy argumentowano, iż partycypacja w służących obronie państwa działaniach ligi jest obywatelskim
obowiązkiem (wskazywano, iż powszechne członkostwo stanie się kartą przetargową
w staraniach o kredyty na rozbudowę MW). Przywoływano jako godne naśladowania przykłady zapisy na członków weteranów 1863 r. czy zaangażowanie inwalidów
26
APL, Starostwo Powiatowe Bialskie, sygn. 625, k. 1–2; APL, O/K, Akta gminy Potok Górny, sygn. 794,
k. 1; APL, O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 31, k. 7; S OL LMiK 1934…, s. 16–17; Kurs LMiK, „Kronika
Nadbużańska”, nr 9, 24 II 1935, s. 3; Kurs instruktorski działaczy – propagatorów idei LMK, „Życie Podlasia”, nr 10,
10 III 1935, s. 3. Por. APL, UWL, WSP, sygn. 2459, k. 1–94: nowopowstałe placówki z terenu danego powiatu
rejestrowano hurtowo w jednym terminie, co wskazuje, że powstawały w małych odstępach czasowych.
27
APL, O/K, Akta gminy Zakrzówek, sygn. 519, k. 7, 22; S OL LMiK 1935…, s. 11–13; „Kronika Nadbużańska”: nr 10, 11 III 1934, s. 3; nr 43, 28 X 1934, s. 1; Podwoić szeregi, „Szkwał”, nr 3, III 1937, s. 12.
28
Wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu LMiK, „Głos Społeczny”, 1 VIII 1936, s. 7. Por. R. Roguski, Liga
Morska i Kolonialna…, s. 29.
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wojennych. Do akcesu kusiły zniżki (50% na grupowy przejazd pociągiem nad morze,
także na rejsy śródlądowe i morskie) i uprzywilejowanie członków przy ochotniczych
zapisach do służby w marynarce29. Aby upowszechnić dostępność uczestnictwa w
LMiK wprowadzono możliwość obniżenia składek członków zbiorowych – w pewnej
wiejskiej szkole uczniowie wpłacali 2 gr miesięcznie ze względu na niezamożność rodziców. Podkreślano zresztą, że ta forma akcesu istnieje właśnie z myślą o uboższych
warstwach chłopskich i robotniczych. W 1937 r. obniżono składkę członkowską w kołach szkolnych szkół powszechnych do 1 gr30.
Sprawozdanie Okręgu Lubelskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lublinie za rok 1933

Źródło: http://dlibra.umcs.lublin.pl
29
AAN, Akta Franciszka Doleżala, sygn. 39, k. 122; APL, O/K, Akta gminy Zakrzówek, sygn. 520, k. 15;
Co zyskujemy przez należenie do Ligi Morskiej i Kolonjalnej, Warszawa 1934; Katechizm morski, Warszawa 1936, s.
153–154; „Głos Lubelski”, nr 345, 17 XII 1933, s. 5; Inwalidzi wojenni w służbie idei Morza, „Ogniwo Nauczycielskie”, nr 5, V 1934, s. 161; W. Krzemieniewski, Święto Morza, „Życie Podlasia”, nr 26, 27 VI 1935, s. 1; Cele Ligi
Morskiej i Kolonjalnej, „Życie Lubelskie”, nr 2, 7 VII 1935, s. 6; „Szkwał”, nr 6, VI 1937, s. 2.
30
APL, O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 42, k. 1; APL, O/K, Akta gminy Zakrzówek, sygn. 519, k.
22; S OL LMiK 1937, Lublin 1938, s. 10.
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Znaczny rozrost szeregów zapewniło okręgowi tworzenie placówek branżowych, skupiających pracowników danej instytucji. W Lublinie istniały oddzielne
oddziały prawników i sądowników, pocztowców, pracowników magistratu i izby
skarbowej, a także zakładów Plagego i Laśkiewicza. W ich składzie proporcjonalnie
więcej niż w placówkach miejscowych było członków zbiorowych. Strażacy tworzyli
początkowo samodzielny oddział. W październiku 1934 r. zlikwidowano go, a w jego
miejsce lubelski okręg Związku Straży Pożarnych wpłacał lidze 100 złp miesięcznie.
Dodatkowo każda straż miała należeć do najbliższego oddziału LMiK jako członek
zbiorowy. Dobrowolność członkostwa w ramach instytucji pracodawcy była kwestią
problematyczną. Wojewódzki komendant Policji Państwowej instruował podwładnych, że „nie mogą wywierać żadnego przymusu, jednak pożądanem jest, by [policjanci uiszczając ligowe składki] dali dowód solidarności i łączności z całym społeczeństwem, które należycie docenia doniosłość zadań LMK”31. Sposób interpretacji
tej wskazówki zależał od indywidualnego nastawienia komendantów, zapewne skłonienie pracownika do 10 gr ofiary miesięcznie na szczytny, jak argumentowano, cel
mieściło się w etosie służby publicznej, nie zawsze jednak dylemat rozwiązywano
elegancko. Jedno ze sprawozdań ZO informowało o trudnościach wśród policjantów
i kolejarzy, gdy na skutek decyzji ich władz centralnych nastąpił gwałtowny odpływ
członków. Jak wyjaśniano w innym miejscu, ten eksodus był spowodowany świeżym
zakazem dyrekcji kolei „dokonywania potrąceń składek na rzecz LMK z pensji”32.
Kontekst wskazuje, że ów proceder był przynajmniej w tym zawodzie praktyką. Takie
przypadki zwiększają sceptycyzm do danych o liczebności członków ligi – „zaangażowanie” niektórych z nich ograniczało się, jak widać, do pracy zarobkowej w takiej,
a nie innej instytucji.
Celem utrzymania prężności organizacyjnej dokonywano regularnych lustracji placówek terenowych. To zadanie należało do instruktorów, nieraz tych samych
ludzi, którzy zakładali oddziały. W 1936 r. utworzono etat instruktora okręgowego,
którym został Józef Skwarek. Własnych stałych kontrolerów posiadały też niektóre
obwody, w innych tą funkcję sprawowali członkowie zarządów. Instruktorzy wygłaszali odczyty ilustrowane przeźroczami (takich możliwości nie posiadali zazwyczaj
inni prelegenci), ale głównym zadaniem wizytacji była kontrola działalności oddziałów. Najczęstszą formą były objazdy ogarniające za jednym razem większość placówek w obwodzie. Nieraz na miejscu kontroler napotykał kompletny bezwład organizacyjny. W wizytowanym w lutym 1936 r. oddziale w Wojcieszkowie stwierdzono
nieprowadzenie książki kasowej, poważne jak na małą placówkę zadłużenie w obwodzie i niewykorzystywanie prasy LMiK, która, chociaż niezamawiana, wciąż docierała do placówki. Ostatnie walne zebranie odbyło się 16 miesięcy wcześniej, przy okazji
poprzedniego pobytu instruktora. Miejscowy sekretarz, indagowany przez Skwarka
o brakujących w świetle dokumentacji członków, odparł szczerze: „Wzięto ją [liczbę
członków] z powietrza i w powietrzu pozostała”. W tak drastycznych sytuacjach instruktor powoływał zarząd komisaryczny. W Wojcieszkowie, gdzie placówka miała
za mało członków, by statutowo posiadać rangę oddziału, dokonano uzupełnienia „w
31
APL, UWL, WSP, sygn. 173, k. 142; APL, O/K, Akta gminy Zakrzówek, sygn. 519, k. 8; S OL LMiK
1933…, s. 22; S OL LMiK 1934…, s. 18-19; S OL LMiK 1935, Lublin 1936, s. 35, 76.
32
S OL LMiK 1936, Lublin 1937, s. 25, 96.
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ścisłem porozumieniu z Zarządem Gminy” 33, co sugeruje, że po prostu zwerbowano
kilku urzędników.
W świetle protokołów z inspekcji i wewnętrznej korespondencji funkcjonowanie
placówek LMiK na prowincji często pozostawiało wiele do życzenia. Nieprawidłowości
były zresztą widoczne już w brakach w sprawozdawczości lub jej nieterminowym nadsyłaniu. Świadome skutków tych zaniedbań kierownictwo obwodu janowskiego przyznawało, że w oficjalnych dokumentach „niektóre dane co do oddziałów nie odpowiadają
rzeczywistości”34. Niekiedy dochodziło do poważniejszych zaniedbań. Stwierdzano np.
brak zainteresowania zarządu podległą placówką czy pogrążenie się w letargu na skutek nieodpowiedniej współpracy z władzami gminnymi. Zdarzało się, że kierownictwo
notorycznie nie odbywało posiedzeń. W innych wypadkach doceniano wysiłki zarządu,
lecz rozwinięcie działalności uniemożliwiała bierna postawa miejscowego społeczeństwa.
Istniały przypadki niepobierania składek przez kilkanaście miesięcy, przez co niezbyt
nawet liczne placówki osiągały zadłużenie wysokości kilkuset złotych35. Jednak za wzór
postępowania wobec takich wierzycieli stawiano „unikanie automatycznego skreślania
z listy członków i stosowanie rygorów statutu tylko w razie ostatecznym”36. Dodatkowe
komplikacje budziła podległość (obejmująca przepływ składek i ligowych miesięczników
oraz ewidencję członków) kół oddziałom – nieraz placówki niższej rangi próbowały korespondować bezpośrednio z obwodem lub okręgiem, co powodowało bałagan. Nawet
jeśli zarząd działał bez zarzutu i regularnie pobierał składki, często jego pozostała aktywność nie wykraczała poza organizowanie skromnego obchodu Święta Morza, podczas
gdy zalecano urządzanie trzech imprez rocznie37. Przegląd patologii dotyczy części terenowych placówek ligi, większość z nich osiągała lepsze rezultaty. Skala nieprawidłowości
wykraczała jednak poza epizodyczne przypadki. Zakładanie placówek metodą na wpół
administracyjną mściło się częstym brakiem zaangażowania członków, a ich ilość rzadko
przechodziła w oczekiwaną jakość.
Strukturę okręgu w dojrzałym stadium organizacyjnym obrazuje Tabela 2. Ponad 2/3 osób należących do LMiK posiadała członkostwo zbiorowe, przez cztery lata
opłacających pełną składkę członków zwyczajnych przybyło niespełna 4 tys. Ich udział
był proporcjonalnie większy w obwodach zawierających większe miasta, co zdawałoby
się świadczyć, że liczebność tej grupy jest zależna od ilości obywateli reprezentujących
inteligencję i wolne zawody. Jednak członkowie zwyczajni byli nadreprezentowani
także w obwodach kolejowych, być może więc występowali liczniej w środowiskach
urzędniczych i zawodowych, w których presja na posiadanie członkostwa pierwszej
kategorii była większa. Równie dobrze na rozkład rodzajów członkostwa mogła wpływać zamożność mieszkańców, z pewnością nie każdego było stać na wydatek 12 złp
rocznie na składki.
33
APL, O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 24, k. 10; sygn. 43, k. 9–10 (Wojcieszków); APL, O/K,
Akta gminy Zakrzówek, sygn. 519, k. 10; sygn. 520, k. 12; S OL LMiK 1936…, s. 18, 57; „Kronika Nadbużańska”:
Sprawozdanie z działalności Obwodu LMiK w Chełmie, nr 28–29, 14 VII 1935, s. 4; nr 50–51, 11 XII 1935, s. 2. W 1936
r. zlustrawano 276 placówki na 446 istniejących – S OL LMiK 1936…, s. 21.
34
APL, O/K, Akta gminy Zakrzówek, sygn. 519, k. 2, 7–8; Akta gminy Potok Górny, sygn. 794, k. 20.
35
APL, O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 12, k. 8; sygn. 16, k. 5; sygn. 29, k. 5; sygn. 37, k. 6.
36
S OL LMiK 1936…, s. 24. Według statutu wykreślenie niepłacącego składek członka miało następować
po 6 miesiącach (Statut Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1934, s. 7–8).
37
APL, O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 22, k. 12; sygn. 31, k. 8. Por. R. Roguski, Liga Morska i
Kolonialna…, s. 27.
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Tabela 2. Ilość członków okręgu lubelskiego LMiK w 1937 r.
Obwód
Biała Podlaska
Biłgoraj
Chełm
Garwolin
Hrubieszów
Janów Lubelski
Krasnystaw
Lubartów
Lublin
Łuków
Puławy
Radzyń
Siedlce
Sokołów Podlaski
Tomaszów Lubelski
Węgrów
Włodawa
Zamość
Obwody kolejowe
Oddz. samodzielne
Razem
Proporcje kat.
członkostwa

Członkowie
zwyczajni
465
142
1241
365
402
245
294
350
2368
109
520
170
1071
215
387
77
233
992
1769
664
12 079

Członkowie
popierający
412
206
1113
402
343
508
103
80
1336
149
376
127
400
391
286
73
275
113
688
45
7426

20,18%

12,41%

Członkowie
Członkowie
Razem
zbiorowi dorośli zbiorowi szkolni
1631
1060
3568
941
229
1518
1949
1874
6177
439
428
1634
488
588
1821
1100
1915
3768
1900
642
2939
711
905
2046
1365
3812
8881
635
301
1194
549
1483
2928
354
653
1304
2831
500
4802
380
103
1089
2280
1831
4784
346
197
693
393
1051
1952
1000
1753
3858
631
3088
458
633
1800
20 381
19 958 59 844
34,06%

33,35%

100%

Źródło: S OL LMiK 1937…, s. 24.

Obsada personalna ZO była dosyć stabilna, wyraźnie wyróżniała dwa etapy jego
funkcjonowania. Pierwszy to prezesura S. Iwanowskiego. W zarządzaniu okręgiem
wspierało go dwóch wiceprezesów: kierujący także sekcjami marynarki wojennej, a potem organizacyjnej Stefan Smólski38 oraz Jan Modrzewski39. W 1936 r. trzecim wiceprezesem został Wacław Wejers, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego. Przez ostatnie
półtora roku istnienia lubelską ligą kierował nowy prezes, Stanisław Bryła40. Okręgiem
38
Ur. 1879 r. w rodzinie ziemiańskiej. Prawnik, podczas rewolucji rosyjskiej członek przedstawicielstw
kijowskich Polaków, w latach 20. wiceprezydent Warszawy, senator, minister pracy i opieki społecznej w drugim rządzie Witosa, a spraw wewnętrznych w trzecim. W 1926 r. zamieszkał w Lublinie, gdzie był rejentem,
notariuszem (od 1937 r. prezesem Rady Notarialnej), a w latach 1927-1929 radnym miejskim z list chadeckich.
Po 1935 r. jego aktywność w LMiK ograniczyła choroba, zmarł 2 lutego 1938 r. (S OL LMiK 1937…, s. 9; „Głos
Lubelski”: nr 34, 4 II 1938, s. 1; 8 II 1938, s. 3; A. Piber, Smólski Stefan, [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, T. 39,
s. 365–367; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918–1939, Lublin 1984, s. 92, 273).
39
Ur. 1869 r., lekarz, w latach 30. prezes lubelskiej Izby Lekarskiej i dyrektor szpitala szarytek, a od 1935
r. senator i jednocześnie radny miejski z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Ze swej funkcji w
ZO odszedł w 1938 r. (A. Kierek, Modrzewski Jan Ignacy, [w:] „Polski Słownik Biograficzny”, T. 21, s. 545–546).
40
Ur. 1888 r., prawnik, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, w czasie wojny działacz na rzecz polskich
uchodźców w Rosji, w pierwszych latach pokoju starosta przasnyski. Od 1923 r. naczelnik Wydziału Prezydialnego UWL i wicewojewoda lubelski, przejściowo p.o. wojewody. Członek kierownictwa lokalnych struktur
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współrządziło wtedy czterech wiceprezesów: Wejers, komendant wojewódzki PP Leon
Izydorczyk, sędzia Stanisław Różański i Stanisław Chludziński.
Pozostali członkowie ZO także wchodzili w skład miejscowej elity41. Wielu z
nich reprezentowało korpus oficerski miejscowego garnizonu, tak jak kolejni sekretarze
okręgu: kpt. dypl. Kazimierz Sokołowski, kpt. dypl. Wojciech Wayda, kpt. Kazimierz
Rudnicki i mjr dypl. Jan Bracławski, a także skarbnicy: płk dypl. Michał Burgiełł (szef
intendentury DOK), a po jego śmierci w lipcu 1935 r. mjr dypl. Jerzy Hojarczyk i kpt.
dypl. Adam Wysocki. W większości przypadków dużą rotacyjność na tych stanowiskach powodowały przeniesienia służbowe42. Sekretarzami zarządu byli też Stanisław
Różański i Henryk Cieślik. Wśród członków ZO byli także kierujący sekcją kolonialną
prof. KUL Witold Krzyżanowski, nadzorujący zagadnienia sportów wodnych sędzia
Sądu Apelacyjnego Edward Wolff, kierownik biura ZO Stanisław Jaroszyński, kierownicy sekcji szkolnej inspektor Józef Maź i dyrektor gimnazjum im. Zamojskiego Alojzy
Szubartowski, przewodzący sekcji FOM dyrektor Izby Skarbowej Tomasz Kwasik, prezesujący także obwodowi lubelskiemu dyrektor Państwowego Banku Rolnego Antoni à
Donau Szpindler, komisarz, a potem prezydent Lublina Józef Piechota, wicewojewoda
Władysław Długocki, prezes Sądu Apelacyjnego Bolesław Sekutowski czy właściciel
zakładów Plage i Laśkiewicz Roman Laśkiewicz43.
stronnictw endeckich, od 1927 r. radny miejski, w 1929 r. przeszedł do Chrześcijańskiej Demokracji. W latach
1929–1932 sędzia lubelskiego Sądu Okręgowego, w latach 1932–1936 wiceprezes analogicznej placówki w Radomiu, od 1936 r. prezes sądu w Lublinie. Udzielał się aktywnie w wielu organizacjach społecznych, m.in. był
prezesem ZO Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, prezesem Lubelskiego Związku Pracy Kulturalnej,
członkiem lokalnych kierownictw Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Związku Zachodniego. Od maja
1924 r. pełnił funkcję prezesa lubelskiego Koła Przyjaciół Harcerstwa, a od kwietnia 1938 r. wiceprzewodniczącego ZO ZHP (APL, Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, sygn. 148, k. 23; J. Marczuk, Straceni w Noc
Wigilijną. Lublin 23 XII 1939, Lublin 2000, s. 19–40; M. Czyrka, Ratusz zatrzymany w czasie. Narodowcy we władzach
Lublina 1918–1939, Szczecin 2008, s. 23, 33, 94–95, 108–109; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat…, s. 98, 273; A.
Kaproń, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Lubelszczyźnie (1928–1939), „Rocznik Lubelski”, T. 37, 2011,
s. 97; A. Winiarz, Związek Harcerstwa Polskiego…, s. 19, 127).
41
Wykazy składów osobowych ZO i jego sekcji w kolejnych kadencjach: S OL LMiK 1933…, s. 3; S OL
LMiK 1934…, s. 3–4; S OL LMiK 1935…, s. 5–6; S OL LMiK 1936…, s. 13–15; S OL LMiK 1937…, s. 5–6; „Głos
Lubelski”, nr 158, 11 VI 1938, s. 5; „Lubartowiak”, nr 12, 15 VI 1938, s. 4; APL, Starostwo Grodzkie Lubelskie,
sygn. 501, Zjazd okręgowy LMiK w Lublinie – informacje, 2 V 1939, b.p. (ZO na rok 1939/40).
42
S OL LMiK 1935…, s. 12; „Głos Lubelski”: Przed Świętem Morza w Lublinie, , nr 169, 24 VI 1934, s. 5; nr 339,
12 XII 1934, s. 5. Oprócz wymienionych oficerów w skład ZO wchodzili też zasiadający w komisji rewizyjnej
dowódcy OK: gen. bryg. Jerzy Dobrodzicki i gen. bryg. Mieczysław Smorawiński, a także płk dypl. Jan Piechura, płk Leonard Tucker, płk Alfred Grefner, płk Wacław Świętochowski, mjr Marian Czerkawski, mjr Stanisław
Królikowski, mjr Link, kpt. Piotr Myśliński, kpt. L. Kowalski, por. (kpt.) Eugeniusz Paruch.
43
Poza nimi w ZO zasiadali: K. Andruszkiewicz, Kazimierz Barszczewski, Julian Borkowski, Zygmunt
Brzóz, Eugeniusz Całko, T. Chmielewski, Zdzisław Czałbowski, Jan Czerwiński, Tadeusz Dąbrowski, Franciszek Dec, Jan Dobrowolski, Henryk Dembiński, Wacław Drożdż, Jan Fischer, Zygmunt Fragner, Józef Freytag,
Feliks Gadomski, Jan Gdański, Jan Grabski, Władysław Godziszewski, Kazimierz Gostyński, Stefan Grymiński, Zygmunt Grześkowiak, Ludwik Hafner, Zbigniew Hakiel, Tadeusz Halliop, Władysław Jankowski, Adam
Jurkiewicz, Eugeniusz Kaczmarek, Zdzisław Kadler, Marian Kalicki, Stanisław Kalinowski, Adam Kaniowski, Izaak Kerszman, Aleksander Kitnowski, Sylwester Klebanowski, Stefan Kłopotowski, Władysław Kłopotowski, Wacław Kołodziejczyk, Władysław Konczak, Tadeusz Korolko, Wincenty Kołodziejczyk, Jan Kot,
Wacław Kruszewski, Tadeusz Kryński, Marceli Kudelski, Tadeusz Kukulski, Roman Leśnikowski, Stanisław
Lewicki, Bolesław Liszkowski, Zygmunt Martyniak, A. Matejec, Władysław Miegoń, Tadeusz Moniewski, Alfred Mossakowski, Stanisław Namysłowski, Czesław Nowicki, Mikołaj Pajdowski, Władysław Pieńkowski,
Stanisław Pinkosz, Tadeusz Pluciński, Leon Pokrywka, S. Postępski, Cecylian Ptasiński, Stanisława Rożniecka,
Kazimierz Rutkowski, F. Rzączyński, Jan Serafin, Stefan Sieradzki, Wacław Stecki, Roman Ślaski, Gustaw Świda, Ferdynand Śliwiński, Lucjan Świętnicki, Marian Szaynowski, Mieczysław Tudrej, Aleksander Wajrak, Jan

Lubelski okręg Ligi Morskiej i Kolonialnej

263

Na szczeblu kierownictwa okręgowego LMiK skupiała w swoich szeregach wielu najbardziej prominentnych przedstawicieli miejscowej elity – przewodniczących
zrzeszeń zawodowych, dyrektorów ważniejszych instytucji publicznych, reprezentantów palestry i nauczycielstwa, a także administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Zapewne większą rolę niż zainteresowanie sprawami morskimi odgrywały
ministerialne okólniki zalecające osobom zajmującym stanowiska kierownicze w pewnych branżach poparcie organizacji służących dobru państwa, do tego istniała praktyka promowania własnym nazwiskiem przez lokalnych liderów inicjatyw użyteczności
publicznej, a liga właśnie za taką była uznawana. Warto podkreślić, że wielu członków
licznego przecież (nawet do 55 osób w ramach jednej kadencji) gremium ZO zasiadało
w nim właśnie honorowo, a realnymi pracami organizacyjnymi zajmowała się węższa
grupa ludzi. Dużą część funkcyjnych członków zarządu stanowili oficerowie.
Według organizacyjnych wytycznych również zarządy poziomu obwodów
i oddziałów powinny skupiać przedstawicieli lokalnej elity, która przez swoje zaangażowanie zwiększyłaby poparcie społeczne dla LMiK. Ten wymiar uczestnictwa był
istotny zwłaszcza w pionie FOM – obwód janowsko-kraśnicki polecał werbować do
prowadzenia zbiórki „duchowieństwo, nauczycielstwo, sołtysów, prezesów organizacji, urzędników”44. Szczególną wagę przywiązywano do zjednania sołtysów, mogących
wypromować ligę w środowisku wiejskim. Do dawania odpowiedniego przykładu rolnikom zachęcano ich często na gminnych odprawach, a więc z wykorzystaniem pewnej
presji administracyjnej. O zapisy nauczycieli na członków LMiK apelował współpracujący z nią ZNP, jednak nie wszędzie przynosiło to pożądany efekt – w 1938 r. do ligi miało
należeć zaledwie 5% pedagogów siedleckich szkół powszechnych45. Oparcie terenowej
organizacji na przedstawicielach wolnych zawodów mogło prowadzić do fiaska – we
wrześniu 1935 r. okręgowa sekcja marynarki wojennej stwierdzając „brak współpracy”
zamojskiej inteligencji wchodzącej nominalnie w skład miejscowej placówki zwracała
się do tamtejszego starosty, by powierzył część kierowniczych stanowisk podległym
urzędnikom, którzy winni być „wychowawcami pod względem uspołecznienia innych
obywateli”. Ta interwencja zapewne dała spodziewany rezultat, gdyż po niespełna
roku ZG gratulował zamojskim władzom zaangażowania w tematy morskie46.
Dzięki sprawozdaniom okręgu znany jest skład osobowy zarządów obwodowych47. Niestety wiele placówek ograniczało informacje na temat swego kierownictwa
do podania nazwisk jego członków, opisanie profesji działaczy należało do rzadkości,
a nawet wskazanie ich tytułów zawodowych nie stanowiło zasady. Przez zarządy oddziałów powiatowych i obwodów przewinęły się w latach 1933–1937 793 osoby, z czego 159 zasiadało w kierownictwach placówek kolejowych, które ze względu na swoją
specyfikę wyłączyłem z poniższych obliczeń. Spośród pozostałych 634 działaczy 7,73%
Zabystrzan, Henryk Zajączkowski, Gabriela Zarembina, Jan Ziemba, Maria Ziemska, Karol Żuchowicz.
44
APL, O/K, Akta gminy Zakrzówek, sygn. 519, k. 3, 7; LMiK w Wiszniewicach, „Kronika Nadbużańska”,
nr 7, 18 II 1934, s. 4.
45
S OL LMiK 1935…, s. 22; „Ogniwo Nauczycielskie”: VI 1933, s. 217; X–XII 1937, s. 26; W. Krzemieniewski, Koła Szkolne Ligi Morskiej i Kolonialnej w Siedlcach, „Życie Podlasia”, nr 13, 3 IV 1938, s. 1. Według zarządu
obwodu garwolińskiego oddziały prowadzone przez kierowników szkół powszechnych należały do mniej aktywnych (S OL LMK 1935…, s. 50).
46
APL, Starostwo Powiatowe Zamojskie, sygn. 196, k. 1; „Głos Lubelski”, nr 219, 12 VIII 1936, s. 5.
47
S OL LMiK 1933…, s. 51–91; S OL LMiK 1934…, s. 51–98; S OL LMiK 1935…, s. 32–95; S OL LMiK 1936…,
s. 53–99; S OL LMiK 1937…, s. 25–65.
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stanowiły kobiety (nieraz to w ich rękach leżało organizowanie imprez). Przyjmując
założenie, iż każdego księdza i wojskowego opisywano odpowiednim tytułem można
stwierdzić, iż kler katolicki stanowił 1,89% kadr powiatowych ligi, natomiast oficerowie
i podoficerowie WP aż 14,20%. Co więcej, z szeregów armii wywodziło się aż 26,7% prezesów obwodów, m.in. długoletni przewodniczący struktur powiatów bialskiego (płk
Jan Świątecki), hrubieszowskiego (płk Stefan Kulesza), czy zamojskiego (płk Wacław
Szalewicz) i kolejni prezesi obwodu siedleckiego. Udział korpusu oficerskiego w strukturach LMiK na Lubelszczyźnie – tak na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym –
był więc znaczący, w czym widać wpływ zaangażowania kadry dowódczej DOK. Być
może skala uczestnictwa wojskowych stanowiła specyfikę tego okręgu48.
Dane na temat proporcji udziału innych grup zawodowych w powiatowym
szczeblu struktur LMiK można wobec wspomnianej nieprecyzyjności sprawozdań
uznać za znacznie zaniżone, tym niemniej warto je przytoczyć. Co najmniej 3,63% działaczy posiadało stanowiska dyrektorskie, 3,47% było nauczycielami i kierownikami
szkół, 2,84% tytułowano doktorami, 2,37% - inżynierami, a 2,05% - inspektorami. Aż
4,73% wykonywało zawody prawnicze (głównie sędziowie, także adwokaci, notariusze
i prokuratorzy). Starostowie i wicestarostowie stanowili 2,21% członków zarządów, ale
aż 22,2% ich prezesów. Lepsze pojęcie o strukturze zawodowej kadr zarządów powiatowych może dawać skład kierownictwa obwodu janowsko-kraśnickiego z 1936 r. –
jedynego opisanego w sprawozdaniu w sposób kompletny. Spośród 20 tworzących go
osób 4 było urzędnikami starostwa, 4 – urzędu skarbowego, 2 – sekretarzami gmin, 3
– nauczycielami, 2 – oficerami stacjonujących w powiecie jednostek. Zarząd uzupełniali
sędzia, mecenas, sekretarz sądu, buchalter i felczer49.
Danych o składzie osobowym władz placówek niższego rzędu – oddziałów i kół
– dostarcza zbiór ich formularzy rejestracyjnych, obejmujący placówki z terenu sześciu
powiatów założone w latach 1934–193550. Dzięki niemu znamy personalia 402 członków
zarządów 92 placówek terenowych LMiK. Większość z nich opisano pod kątem żywionych sympatii politycznych: członkami BBWR było zaledwie 7,5%, ale kolejne 56,5%
określono jako sympatyków tego stronnictwa lub mających „zapatrywania prorządowe”. Ostatnia kategoria, jako niezbyt precyzyjna, mogła być przypisywana osobom niezaangażowanym politycznie w celu ocieplenia wizerunku nowopowstałego oddziału u
władzy nadzorczej. Z pewnością nie zawyżano natomiast ilości członków i sympatyków
Stronnictwa Narodowego (6,2%) oraz Stronnictwa Ludowego (1,2%). Wśród działaczy
trafiali się także pojedynczy członkowie PPS i stronnictw syjonistycznych, 2,2% sklasyfikowano jako bezpartyjnych, a w przypadku 25,6% pominięto ten element. Czterech
członków zarządów było oficerami WP, zaś czternastu (3,5%) kapłanami katolickimi.
Niewielką reprezentację posiadały kobiety (8,5%), tylko dwie piastowały stanowiska
prezesów placówek.
48
W tym samym czasie w pracach okręgu radomsko-kieleckiego uczestniczyli zaledwie pojedynczy oficerowie (Sprawozdanie z działalności Okręgu Radomsko-Kieleckiego Ligi Morskiej i Kolonjalnej za rok 1934 i 1935,
Radom 1936). Wojskowi, przynajmniej przez pewien okres, szefowali też okręgom krakowskiemu, wołyńskiemu, jarosławskiemu, tarnopolskiemu i łódzkiemu (tamże, s. 10–11; AAN, MSZ, sygn. 9849, k. 36–39). W myśl
przyjętych uchwał wszyscy oficerowie i podoficerowie zawodowi garnizonu lubelskiego winni wchodzić w
skład istniejącego przy nim oddziału ligi (S OL LMiK 1933…, s. 82).
49
S OL LMiK 1936…, s. 71.
50
APL, UWL, WSP, sygn. 2459, k. 1–94 (formularze rejestracyjne oddziałów LMiK z powiatów garwolińskiego, janowskiego, biłgorajskiego, włodawskiego, radzyńskiego i siedleckiego).
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Niestety dokładniejszych danych o kondycji zawodowej lokalnych działaczy
przynoszą jedynie formularze z powiatów biłgorajskiego i radzyńskiego. Na tych terenach aż 52% członków zarządów (spośród notowanych 85) było urzędnikami zarządów
gminnych – najczęściej sekretarzami lub ich pomocnikami. Potwierdza to wiodącą rolę
administracji w okresie szybkiego rozrostu struktur ligi. Nie można wykluczyć społecznikowskiej motywacji niektórych podejmujących aktywność w LMiK urzędników,
wydaje się jednak, że przeważała nad nią płynąca z góry instrukcja, czy wręcz polecenie
służbowe. Drugą pod względem liczebności grupą działaczy byli nauczyciele i kierownicy szkół (12%). Za nimi sytuowali się rolnicy nieposiadający stanowisk urzędniczych
(8%) i sołtysi (6%), wśród pozostałych byli zaś obecni pojedynczy przedstawiciele kleru
katolickiego, kupcy, rzemieślnicy, pracownicy poczt oraz ziemianin, aptekarz, leśniczy
i policjant.
Opisanie pełnej struktury zawodowej oddziałów terenowych ligi (a nie tylko
ich zarządów) możliwe jest w wypadku kilku placówek powiatu łukowskiego, których zachowane listy członków zawierają informacje na temat wykonywanych przez
nich profesji. Oddział w Adamowie liczył w listopadzie 1934 r. 43 członków, z czego
13 było urzędnikami, 8 nauczycielami, 4 policjantami, 3 rolnikami, 2 lekarzami, a skład
uzupełniali m.in. ksiądz, sędzia i organista. Ponieważ w miejscowości nie istniało koło
szkolne, całą lokalną szkołę powszechną wpisano do oddziału na członka zwyczajnego.
Zdarzało się, że taką formę członkostwa wybierały też spółdzielnie, kasy Stefczyka czy
oddziały Związku Strzeleckiego. Świeżo założony oddział LMiK w Serokomli skupiał
w styczniu 1934 r. 8 rolników, 5 kupców, 5 nauczycieli, 4 urzędników gminy, 2 stolarzy, 2 emerytów, weterynarza, księdza i organistę. W ciągu następnego roku ta grupa
wykazywała niewielkie wahania – przybyło kilku rzemieślników i komendant policji.
Inną strukturę posiadało w tym samym czasie koło w Staninie – tutaj na 57 członków aż
30 było rolnikami (z czego 8 – sołtysami), 8 zaklasyfikowano jako żyjących przy rodzinie, 7 wykonywało zawody rzemieślnicze, zaledwie 4 było urzędnikami gminy. Oprócz
tego do koła należało 3 sklepikarzy, emerytowany oficer, kierownik poczty, służący i
2 bezrobotnych51. Z kolei do oddziału w Zwierzyńcu należeli zarówno urzędnicy ordynaccy, jak i pracownicy browaru52. Trudno formułować na podstawie tych liczb stanowcze konkluzje: w niektórych placówkach większość nawet szeregowych członków
wywodziła się spośród urzędników i przedstawicieli elitarnych zawodów, w innych
natomiast dużą, a nawet przeważającą grupę stanowili szeregowi obywatele.
Powyższe analizy nie pozostawiają jednak wątpliwości, że wśród działaczy ligi
stopnia powiatu i gminy zdecydowanie przeważali urzędnicy i pracownicy wolnych
zawodów. Ich niezbyt idealistyczną motywację potwierdzają wspomnienia dyrektora
szpitala w Szczebrzeszynie Zygmunta Klukowskiego, według którego nienależenie
przez urzędników do stowarzyszeń służących dobru państwa, w tym LMiK, „było bardzo źle widziane przez władze”. Jednocześnie wobec bierności ogółu ludności ciężar
prowadzenia zinstytucjonalizowanego życia społecznego spoczywał na niezbyt licznych na prowincji pracownikach umysłowych, co w sytuacji istnienia nadmiaru orga-

51

11–12.

APL, O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 8, k. 5–6; sygn. 29, k. 3; sygn. 31, k. 1–2, 23; sygn. 33, k.

52
APL, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 2134, Księga dowodów kasowych oddziału LMiK w
Zwierzyńcu, b.p.
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nizacji (sam Klukowski należał w pewnym okresie do ponad dwudziestu) skutkowało
„wegetowaniem” większości z nich53. Spostrzeżenia doktora potwierdzają inne przekazy. Monitorujący sytuację polityczną regionu sprawozdawcy UWL już w 1934 r. dostrzegali „osłabienie intensywności prac” ligi spowodowane konkurowaniem z innymi
zrzeszeniami o pozyskiwanie ofiar i „oparcie personalne wśród pracowników Zarządów gmin”. Diagnozowane „przeciążenie pracowników państwowych i komunalnych
obowiązkami społecznymi” miało powodować, że część placówek stowarzyszeń istniała jedynie w teorii i nie przejawiała aktywności54. Problemem takich „półzawodowych”
działaczy społecznych był nie tylko brak czasu na udzielanie się we wszystkich organizacjach, ale również niedobór środków finansowych na opłacanie wielu składek członkowskich, co odczuwano szczególnie po redukcji pensji urzędniczych.
Warto jednak pamiętać, że liczne osoby wybijały się ponad tą przeciętność i swoim indywidualnym wysiłkiem przyczyniały się do osiąganych przez LMiK wyników.
Do 1937 r. dwadzieścia cztery z nich zostało docenione przez przyznanie krzyży zasługi
za swe działania w lidze55. Wśród ligowych kawalerów tego odznaczenia znaleźli się też
działacze – urzędnicy, przykładem silnego zaangażowania pracownika administracji w
realizację celów stowarzyszenia może być postawa Bolesława Górnego, który pomimo
przenosin służbowych zawsze należał do czołowych organizatorów na danym terenie.
W 1932 r. przejawiał zaangażowanie jako wicestarosta łukowski, w 1934 r. będąc wicestarostą janowskim został prezesem miejscowego oddziału powiatowego i doprowadził do jego przyspieszonego rozwoju (m.in. osobiście objeżdżał oddziały), w 1937 r. po
mianowaniu wicestarostą bialskim pełnił funkcję wiceprezesa tamtejszego obwodu i z
powodzeniem koordynował zbiórkę FOM w powiecie56. Innym przypadkiem bez wąt53
Z. Klukowski, Zamojszczyzna, T. 1, 1918–1943, Warszawa 2007, s. 25, 47–48. Organ ZNP donosił wręcz o
„pladze szantażystów” nachodzących kierowników szkół w celu nakłonienia do kupna wydawnictw organizacji społecznych – w tym LMiK. Odmówienie takiej ofercie mogło narazić na opinię „niepaństwowca” („Ogniwo
Nauczycielskie”, nr 6, VI 1934, s. 184).
54
APL, UWL, WSP, sygn. 174, k. 285; sygn. 186, k. 239, 249; sygn. 187, k. 7. Ilustracją kondycji zinstytucjonalizowanego życia społecznego – przerysowaną, ale ujmującą chyba istotę problemu – jest satyryczna
anegdota zamieszczona w jednym z lokalnych pism. Warto przytoczyć ją w całości, gdyż podobnie szydercze
komentarze pojawiały się w ówczesnej prasie niezwykle rzadko. Oto w pewnym miasteczku, w którym na
7,5 tys. populacji przypadało 2 tys. osób zrzeszonych w kilkunastu organizacjach społecznych, postanowiono
zorganizować obchód państwowy. Jego punktem kulminacyjnym była odbywająca się na rynku manifestacja
występujących pod transparentami członków zrzeszeń. O wyznaczonej godzinie na plac przybyło zaledwie
około stu obywateli. Oburzeni niską frekwencją prezesi organizacji rozpoczęli sprawdzanie list członkowskich,
by wyciągnąć konsekwencje wobec nieobecnych. Rynek pogrążył się w kilkudziesięciominutowym chaosie,
gdyż wyczytywani manifestanci – w tym sami prezesi – zaczęli biegać pomiędzy poszczególnymi grupami
meldując swą obecność. Ku zdumieniu organizatorów okazało się, że na wiec stawili się wszyscy członkowie
organizacji co do jednego. W tym czasie zwykli mieszkańcy miasteczka obserwowali z zaciekawieniem zagadkową bieganinę stwierdzając: „Musi panowie urzędniki zwarjowawszy”. (Felix Piscator, O zorganizowaniu
rybactwa, „Lubartowiak”, nr 17, 1 IX 1936, s. 5–6).
55
S OL LMiK 1937…, s. 20–21. Złote krzyże zasługi otrzymali Stanisław Chludziński (członek komisji
zbiórki FOM przy ZO oraz prezes obwodów siedleckiego i lubelskiego węzła kolejowego), Feliks Czarkowski
(prezes obwodu biłgorajskiego) i Wacław Wejers. Wnioski o odznaczenia z lat 1937–1939 zob. APL, UWL, WO,
sygn. 90, passim; 118, passim (o złote krzyże zasługi wnioskowano wtedy dla Antoniego Szpindlera, wiceprezesa obwodu zamojskiego Tadeusza Korolki, wiceprezesa obwodu puławskiego Michała Fluhra, Stanisława
Różańskiego, wiceprezesa obwodu biłgorajskiego ks. Czesława Koziołkiewicza i profesora gimnazjum im. Zamoyskiego w Zamościu Stanisława Zajlicha).
56
APL, Starostwo Powiatowe Łukowskie, sygn. 12, k. 47; S OL LMiK 1934…, s. 65–66; S OL LMiK 1936…,
s. 71; S OL LMiK 1937…, s. 25; „Głos Społeczny”, nr 7, 1 IV 1939, s. 7.
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pienia ideowego zaangażowania jest nauczycielskie małżeństwo Haliny i Jana Szybowiczów. Znajdowali się wśród założycieli oddziału nałęczowskiego, jednego ze starszych
i bardziej aktywnych w regionie, zaś od 1934 r. należeli do wybijających się członków
kierownictwa obwodu chełmskiego – Szybowicz przewodził sekcjom FOM i kolonialnej, a jego żona sprawowała funkcję sekretarza, oboje uprawiali ligową publicystykę na
łamach „Kroniki Nadbużańskiej”57. Przykładem ideowego zaangażowania w prace ligi
osób młodego pokolenia mogą być Tadeusz Drelich i Zbigniew Hakiel, studenci prawa
KUL i członkowie zarządu studenckiej korporacji „Gdynia”. Położyli duże zasługi w
akcji odczytowej na terenie lubelskich szkół i organizacji społecznych. Drelich w wakacje 1934 r. ukończył centralny kurs instruktorski LMiK w Jastarni i już w wieku 21 lat
objeżdżał województwo zakładając placówki organizacji58.
Wypada zasygnalizować problem udziału w lubelskich strukturach LMiK mniejszości narodowych, z których najliczniejszą byli Żydzi59. Sprawozdawcy UWL odnotowali „nader życzliwą” postawę organizacji żydowskich względem LMiK, po dojściu
nazistów do władzy sympatię społeczności żydowskiej miało budzić antyniemieckie
stanowisko stowarzyszenia60. Inicjatywa zrzeszania się w lidze miała wyjść od samych
Żydów – głównym pomysłodawcą był rabin DOK II kpt. Joachim Raab. Do propagandy
członkostwa miały posłużyć organizacje żydowskie61. W Janowie Lubelskim specjalny
odczyt urządzono w siedzibie gminy wyznaniowej, a nawet niezasymilowanych Żydów
miały na niego przyciągnąć dwujęzyczne afisze. Lubelscy działacze postanowili utworzyć przy oddziale miejskim cztery koła skupiające Żydów, brakuje jednak informacji
o pomyślnym wdrożeniu tej decyzji w życie62. Zapewne dużą rolę w propagowaniu
celów LMiK wśród Żydów odegrała konieczność rozszerzenia bazy społecznej zbiórki
FOM, poświadczony jest przypadek apelowania do gminy wyznaniowej o wpisanie do
budżetu odpowiedniej subwencji na ten cel. Wpłat pochodzących od Żydów nie księgowano oddzielnie, trudno więc oszacować skuteczność tej akcji. W końcu dekady popularność LMiK wśród społeczności żydowskiej mogła osłabnąć z powodu lansowania
haseł kolonialnych. Wspólne elementy ideowe liga mogła dzielić z ruchem syjonistów
– rewizjonistów, także głoszącym hasło „zdobycia morza” – trudno jednak stwierdzić,
czy owocowało to współpracą, czy konkurencją63.
Przypadki tworzenia odrębnych struktur żydowskich w LMiK były odosobnione. Normę stanowiło raczej przynależenie członków tej mniejszości do zwykłych
„Morze”, nr 2–3, II–III 1929, s. 62–63; S OL LMiK 1933…, s. 70; S OL LMiK 1935…, s. 42.
APL O/R, LMiK – Obwód w Łukowie, sygn. 10, k. 1–2; sygn. 41, k. 1; sygn. 43, k. 1; S OL LMiK 1934…,
s. 17; S OL LMiK 1936…, s. 46.
59
W 1931 r. wśród mieszkańców województwa lubelskiego 14,6% stanowili obywatele odmiennej narodowości, a 22,4% innego niż dominujące wyznania, Żydzi stanowili 12,8% populacji (R. Dąbrowski, Mniejszości
narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Kielce 2007, s. 10, 23).
60
APL, UWL, WSP, sygn. 177, k. 171; sygn. 173, k. 110.
61
S OL LMiK 1934…, s. 19; Rzemieślnicy żydowscy a FOM, „Życie Podlasia”, nr 11, 15 VII 1934, s. 3. W ostatnim artykule wzmiankowano o istnieniu żydowskich komitetów LMiK, co potwierdza R. Roguski określając
ich liczebność na 34 osoby (Liga Morska i Kolonialna…, s. 22–23). Sprawozdania ZO nie wymieniają tych instancji, co sugeruje, że mogły być one autonomicznymi sekcjami oddziału powiatowego.
62
S OL LMiK 1935…, s. 34; Liga Morska i Kolonjalna w Janowie, „Głos Lubelski”, nr 38, 8 II 1935, s. 5. Wśród
placówek LMiK wymienianych w sprawozdaniach okręgowych z lat 1934–1936 odnotowano jedynie kilka proweniencji żydowskiej: koło przy lubelskim stowarzyszeniu Brith Hachajał oraz pięć kół szkolnych (3 w Lublinie, 1 w Zamościu, 1 w Annopolu).
63
APL, UWL, WSP, sygn. 181, k. 282; S OL LMiK 1934…, s. 69.
57
58
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placówek. Pełna liczebność żydowskich członków lubelskich struktur ligi pozostaje
niemożliwa do oszacowania, pewną wskazówką co do panujących proporcji może być
szczególnie cenna dokumentacja oddziału w Tyszowcach (dostępne są pełne wykazy
jego członków z lat 1933–1934 oraz księgi ewidencyjne składek z lat 1938–1939). Na ich
podstawie można stwierdzić, iż Żydzi stanowili znaczną część należących do oddziału
osób. Wśród członków przyjętych między 1 sierpnia 1933 r. a 1 grudnia 1934 r. było ich
32,8%, natomiast w styczniu 1938 r. ich udział wzrósł do 46,2%. W większym stopniu
posiadali niższe kategorie członkostwa – stanowili tylko 31,6% członków zwyczajnych,
ale aż 54,4% popierających i 64,8% zbiorowych64. Wskazuje to, że w jakiejś części miasteczek Lubelszczyzny, będących pod względem narodowościowym sztetlami, Żydzi
mogli w istotnym stopniu zasilać szeregi LMiK. Mimo tego ich liczebność nie przekładała się na realny wpływ na sprawy organizacyjne – kierownictwo oddziału tyszowieckiego obsadzali Polacy, a spośród 402 członków lokalnych zarządów wymienionych w
opisanych wyżej formularzach rejestracyjnych oddziałów zaledwie 3 było narodowości żydowskiej65. Zbliżone proporcje występowały w zarządach obwodowych – tylko 6
spośród 634 ich członków stanowili Żydzi.
Trudno stwierdzić, na jaką skalę osoby, które wstąpiły do LMiK, pozostawały
członkami na stałe, a ile z nich odbyło w stowarzyszeniu jedynie kilkumiesięczny czy
też kilkuletni epizod. Zarządy obwodowe odznaczały się zazwyczaj dosyć dużą zmiennością swoich składów, stabilny zestaw działaczy dość często charakteryzował powiaty
słabsze organizacyjnie. Jak wspominałem, rotacja często była spowodowana przeprowadzkami i przenosinami służbowymi, które z racji wykonywanych przez działaczy
zawodów były chlebem powszednim znaczącej ich części. Zdarzało się, że aktywniejsi z
nich także na nowym terenie podejmowała działalność w lidze – jak wspomniany wyżej
wicestarosta Górny, Antoni Szpindler (przed przenosinami na Lubelszczyznę prezes
okręgu wołyńskiego), czy Tomasz Kwasik, który po wyjeździe z Lublina został prezesem okręgu poleskiego66. Ludność osiadła nie zawsze podtrzymywała decyzję o akcesie
w ligowe szeregi. Spośród członków oddziału w Tyszowcach z lat 1933–1934 zaledwie
44,3% pozostało w stowarzyszeniu do 1938 r. (osoby o czteroletnim stażu stanowiły
wtedy 36,7% ogółu należących do placówki). Jeszcze większe zmiany nastąpiły w 1939
r. – składki przestało wpłacać 32,9% zeszłorocznych członków, przybyło tylko dwa razy
mniej, jednak możliwe jest, że części osób późniejszą wpłatę zaległych należności uniemożliwił wybuch wojny67.
W rozwoju LMiK na Lubelszczyźnie można wyróżnić cztery fazy: okres wstępny
przed utworzeniem okręgu; lata 1931–1933, kiedy założono struktury wojewódzkie i
powiatowe, a przy obfitym wsparciu administracji wkroczono w okres szybkiego rozrostu; lata 1934–1935 – apogeum tego postępu, zintensyfikowanego za sprawą zbiórki
FOM, a możliwego dzięki przygotowaniu kadr instruktorskich; okres 1936–1939, kiedy
64
Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Akta gminy Tyszowce, sygn. 322, k. 5–20; LMiK w
Tyszowcach, sygn. 1, Księga ewidencji składek członkowskich Oddziału LMiK w Tyszowcach za 1938 r., b.p.
Oddział tyszowiecki był wyróżniającą się placówką obwodu tomaszowskiego (S OL LMiK 1935…, s. 80).
65
APL, UWL, WSP, sygn. 2459, k. 1–94.
66
AAN, MSZ, sygn. 9849, k. 38; S OL LMiK 1934…, s. 52; S OL LMiK 1935…, s. 96.
67
APZ, Akta gminy Tyszowce, sygn. 322, k. 5–20; LMiK w Tyszowcach, sygn. 1, Księga ewidencji..., b.p.;
sygn. 2, Księga ewidencji składek członkowskich Oddziału LMiK w Tyszowcach za 1939 r., b.p.; S OL LMiK
1937…, s. 34.
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okręg jako całość popadł w pewną stagnację, w niektórych powiatach rozwijając się wolniej, w innych tracąc członków na poważną skalę. Za przyczynę braku postulowanego
utrzymania rozwoju w drugiej połowie dekady można uznać pewne „nasycenie” terenu
strukturami i brak należytej kontroli nad niższymi ogniwami. Dodatkowym powodem
stagnacji wydają się być mechanizmy rekrutacji działaczy skutkujące niedostatecznym
zaangażowaniem wielu z nich. Ramy analizy motywów członkostwa w lidze ogranicza
specyfika źródeł, najczęściej urzędowych i półurzędowych. Uwypuklają one daleką od
idealistycznej motywację urzędniczych działaczy LMiK, w ich optyce organizacji znacznie bliżej jest do „towarzystwa do zbierania składek”, którym kierownictwo okręgowe
zarzekało się nie być68. Mimo kluczowej roli presji administracyjnej w werbowaniu wielu członków należy dostrzec także inne przesłanki kierujące osobami wstępującymi do
ligi. Nieraz etos społecznikowski odgrywał rolę motoru działania w stowarzyszeniu
przedstawicieli wolnych zawodów, a panująca wśród uczniów i studentów autentyczna moda na sporty wodne i literaturę marynistyczną przysparzała organizacji młodych
aktywistów. Jednak wydaje się, że z wyjątkiem ograniczonej liczby ideowych i realnie
zaangażowanych jednostek, działających w większym stopniu na szczeblach okręgu i
obwodu niż oddziału, trzon działaczy ligi należał do niej z pobudek pragmatycznych.
Ten stan rzeczy tłumaczy zjawisko szybkiego spadku tempa rozrostu organizacyjnego
po 1935 r.: prowincja została nasycona ligowymi strukturami, należała do nich już zdecydowana większość lokalnych elit, a dalsze rozszerzanie kadr wymagałoby sięgnięcia
po metody rekrutacji odmienne od stosowanych. Ogół obywateli wbrew postulatom
ligowych ideologów nie garnął się w szeregi LMiK zbyt tłumnie i spontanicznie.
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Аннотация

Филип Гоньчиньски-Иуссис

Струкруты и деятели люблинского округа Лиги Морской и Колониальной
Статъя представляет развитие структур люблинского округа Лиги Морской и Колониальной а также очерчивает групповой портрет его активистов. Автор описывает динамику, условия и региональную диверсификацию роста териториальных
структур. Представляет механизмы организации массовой ассоциации в провинциональной реальности 30-х годов XX века. Ведущую роль в создавании филиалов
обычно играла администрация, неоднократно ее поддержка и давление решали о
вовлечении в деятельность Лиги местных элит. Среди рядовых членов преобладали связаны в школьных кружках ученики и обитатели больших городов, главным
образов работники больших заводов. В рядах ЛМиК хватало тоже убежденных
общественных деятелей.

Summary

Filip Gończyński-Jussis

Structure and activists of the Lublin branch of Maritime and Colonial League
The article describes the structural development of the Maritime and Colonial League
in the Lublin region and also outlines the collective portrait of its activists. It deals with
the dynamics, conditions and regional diversity of the growth of its local network. It
depicts the mechanisms behind setting up a mass association in the provincial reality
of the 1930s. Usually the causative factor in organising the regional branches was administration, its support and the pressure it exerted sometimes determined the involvement of the local elites in the work of the league. The majority of the MaCL members
were students associated in school clubs as well as the inhabitants of the main towns
especially the workers of some major institutions. The league also associated idealistic
social activists.
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Instytut Pamięci Narodowej
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Druga wojna światowa spowodowała znaczne straty w środowisku historyków.
Ocenia się, że w porównaniu ze stanem przedwojennym zginęło ok. 13% osób1. Bezpowrotnie stracono sporą część bezcennych zasobów archiwalnych i bibliotecznych2. Co
więcej, Polska utraciła ważne ośrodki akademickie we Lwowie i w Wilnie. W wyniku
ustaleń pojałtańskich miasta te znajdowały się w granicach Związku Sowieckiego3.
Nie oznacza to wszakże, że kadry tychże szkół przestały brać udział w polskim
życiu naukowym. Wielu dawnych pracowników z Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie przyjechało do Torunia, gdzie od sierpnia 1945 roku współtworzyli Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. Z kolei część naukowców ze Lwowa wyjechało na tzw. Ziemie
Odzyskane, do zrujnowanego Wrocławia. Przy ich współudziale tamtejszy uniwersytet
rozpoczął działalność, już pod polskim szyldem, w sierpniu 1945 roku4.

1
A. Grabski, Zarys historii historiografii Polskiej, Poznań 2000, s. 199 oraz T. Rutkowski, Nauki historyczne w
Polsce. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007, s. 23. Według pracy Andrzeja Grabskiego, straty w
środowisku historycznym sięgnęły nawet 53 %, opierając swoją wiedzę na pracy Haliny Winnickiej, która miała
się ukazać w 1987 roku. Tymczasem w bibliografii książki widnieje tylko jeden artykuł ww. autorki, pt. „Środowisko historyków w latach wojny i okupacji (próba charakterystyki)”, który ukazał się w „Przeglądzie Humanistycznym” (nr 8 z 1975 r). Najprawdopodobniej więc Grabskiemu chodziło właśnie o ten przyczynek, a zapis
w głównym tekście jest efektem omyłki. Wciąż jednak trudno określić podstawę do szacunków Grabskiego.
2
T. Rutkowski, Nauki historyczne…, s. 23
3
J. Connelly, Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i
Polsce 1945-1956, Warszawa 2014, s. 161
4
Tamże, s. 161-162
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Równocześnie na innych terenach działalność kontynuowało wiele ośrodków
akademickich, mających przedwojenny rodowód. Wystarczy tu wspomnieć o uniwersytetach Warszawskim, Poznańskim, Jagiellońskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Założono także nowe ośrodki akademickie. Tak było chociażby w przypadku
Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działalność prowadziło także wiele instytucji, które nie były uniwersytetami, ale skupiały wielu przedstawicieli polskiego życia naukowego. Warto tu wspomnieć chociażby Polskim
Towarzystwie Historycznym, Instytucie Zachodnim, Instytucie Pamięci Narodowej,
czy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk5.
Pierwsze lata powojenne to także znaczące zmiany w nauce. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Polski, a następnie przejęciem władzy przez prosowiecko
nastawionych polityków, zaczęły zachodzić coraz gwałtowniejsze przeobrażenia, dążące do przeorientowania nauki historycznej na upolityczniony kurs6. W takich oto
warunkach przyszło działać badaczom zrzeszonym w Instytucie Pamięci Narodowej,
przekształconym potem w Instytut Historii Najnowszej.
Powstanie IPN
Pierwszy pomysł powołania Instytutu Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady
Ministrów został wysunięty przez Helenę Boguszewską7 i Jerzego Kornackiego8 jesienią
1944 roku9. Poważniejsze przymiarki poczyniono 20 listopada 1944 roku. Podczas odbywającego się tego dnia posiedzenia PKWN, jego przewodniczący, Edward Osóbka-Morawski, zaproponował utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej. Poparł go Bolesław
Bierut, który jednakowoż zasugerował nazwanie tej instytucji Instytutem Historii Walki
z Najeźdźcą Niemieckim. Ta propozycja została jednak odrzucona. Kierujący wówczas
resortem Kultury i Sztuki Wincenty Rzymowski stwierdził, że taka nazwa siłą rzeczy
zawęzi działalność planowanej instytucji. Dlatego też poprzestano na nazwie Instytut
Pamięci Narodowej (IPN)10.
Na początku Instytut Pamięci Narodowej podlegał kierującemu resortem oświaty Stanisławowi Skrzeszewskiemu, ale już w maju 1945 roku przeszedł bezpośrednio
pod jurysdykcję Prezydium Rady Ministrów. Przez kilka miesięcy IPN działał w Lub5
Szerzej na temat powojennej restytucji działalności placówek naukowych w Polsce oraz zakładaniu
nowych, Czytelnik może przeczytać w pracy Tadeusza Rutkowskiego na stronach 23-135 oraz w książce Johna
Conellego na stronach 160-165.
6
Więcej: P. Pietrasik, Stalinizacja historii w PRL-u, http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11140/stalinizacja-historii-w-prl---u, dostęp: 12.12.15 oraz T. Rutkowski, Nauki historyczne…, s. 94-135
7
Helena Boguszewska (1883-1978), autorka opowiadań, powieści, wspomnień i książek przyrodniczych.
W okresie II RP działała w ugrupowaniach komunistycznych. W latach 1933-1937 współtworzyła Zespół Literacki „Przedmieście”. Podczas wojny była członkiem Krajowej Rady Narodowej i Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W okresie powojennym pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Polsce.
8
Jerzy Kornacki (1908-1981) publicysta i członek PPS. Wraz ze swoją bliską współpracownicą, i zarazem
żoną, H. Boguszewską współtworzył Zespół Literacki „Przedmieście”. Podczas wojny był członkiem KRN i
PKWN. W latach 1944-1946 sprawował funkcję dyrektora IPN. Po roku 1956 otwarcie popierał działalność
Klubu Krzywego Koła. W 1961 roku został na rok aresztowany za przechowywanie nielegalnych wydawnictw.
9
Z odnalezionych skrawków rozkazów i kronik powstaje najnowsza historia. Reportaż z Instytutu Historycznej Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Instytut Historii Najnowszej (dalej: IHN), 5, k. 1 Słownik
pisarzy polskich, red. A. Latusek, Kraków 2003, s. 43-44, 248 oraz T. Rutkowski, Nauki historyczne…, s. 64.
10
Częściowy wyciąg z posiedzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r., AAN,
IHN, 1, k. 1
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linie, by potem przenieść się do Warszawy11, gdzie zajął lokale o numerach 21 i 22 na
drugim piętrze budynku12 przy ul. 1. Armii WP 3 (dziś J. Ch. Szucha)13. Dokładna data
przenosin nie jest jednak znana. Analizując dokumenty można przyjąć, że stało się to
najprawdopodobniej w maju 1945 roku14.
Pracownicy
Pierwszym dyrektorem Instytutu został Jerzy Kornacki. Początkowo prezesowi
IPN podlegało 8 pracowników15. Z czasem jednak Instytut rozrastał się i w grudniu 1945
roku zatrudnionych było 14 osób. W maju było już o dwie więcej. Powstały dwa miesiące potem spis wyszczególnia znowu 14 osób16. W sierpniu na etacie było 15 osób, a we
wrześniu 1417. Taka sama liczba utrzymywała się w październiku 1946 roku18. Autorowi
niniejszego opracowania nie udało się odnaleźć dokumentów pozwalających zrekonstruować liczbę pracowników naukowych w ostatnich 12 miesiącach istnienia Instytutu
Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów19. Podobnie nie udało się uzyskać
informacji odnośnie pracowników technicznych, takich jak np. woźni czy kierowcy. Takie osoby musiały być zatrudnione, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby taka instytucja
jak IPN mogła się bez nich obyć.
Pracownicy naukowi IPN byli, w znamienitej części, osobami legitymującymi się
odpowiednim doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami. Historykiem był wicedyrektor (a potem dyrektor) IPN Stanisław Płoski. Uzyskał on jeszcze przed wojną tytuł
naukowy doktora i jego doświadczenie zawodowe obejmowało m.in. pracę w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym20. Jego kolegami po fachu byli m.in. Witold
Kula, Henryk Wereszycki i Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Nie można też zapomnieć o
Do Konwersatorium Naukowoznawczego i Redakcji „Życia Nauki”, AAN, IHN, 1, k. 20
Pokoje o tych numerach zajął Instytut Historii Najnowszej (IHN). Zważywszy jednak na to, że instytucja ta przejęła całość majątku Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), można założyć, że pomieszczenia o numerze
21 i 22 były zajęte już przez historyków z IPN.
13
W budynku tym, podobnie jak przed wojną, mieści się ministerstwo odpowiedzialne za sprawy związane z edukacją.
14
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Najnowszej, AAN, IHN, 4, k. 1; Rok 1945. Prace studium Instytutu, AAN, IHN, 4, k. 12-15 oraz Protokół z kontroli Instytutu Historii Najnowszej przy Prezydium Rady Ministrów,
AAN, IHN, 9, k. 13-19. W przywołanym sprawozdaniu za rok 1945, pojawia się pozycja o spotkaniach dyskusyjnych organizowanych w Warszawie w 1945 roku. Pierwsze odbyło się już 7 maja, co może sugerować, że
warszawski etap działalności IPN rozpoczął się w pierwszych dniach maja 1945 roku. Brakuje jednak bardziej
precyzyjnych danych.
15
Zestawienie etatów osobowych Instytutu Pam. Narodowej w III i IV kwartale 1945 roku, AAN, IHN, 11, k. 17
16
Wykaz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M z rozbiciem na grupy wg. procentowej wysokości premii, wyznaczonych na m-c maj 1946 r., AAN, IHN, 8, k.12; Wykaz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M
z rozbiciem na grupy wg. procentowej wysokości premii, wyznaczonych na m-c lipiec 1946 r., AAN, IHN, 8, k.17 oraz
Wykaz personalny pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, AAN, IHN, 8, k.12
17
Wykaz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M z rozbiciem na grupy wg. procentowej wysokości
premii, wyznaczonych na m-c sierpień 1946 r., AAN, IHN, 8, k.23; Wykaz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej
P.R.M z rozbiciem na grupy wg. procentowej wysokości premii, wyznaczonych na m-c wrzesień 1946 r., AAN, IHN, 8,
k.25
18
Wykaz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M z rozbiciem na grupy wg. procentowej wysokości
premii, wyznaczonych na m-c październik 1946 r. AAN, IHN, 8, k.23;
19
IPN został przekształcony w Instytut Historii Najnowszej 28 października 1947 roku, o czym Czytelnik
przeczyta dalszej części niniejszego opracowania.
20
K. Dunin-Wąsowicz, Stanisław Płoski [@:] http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/stanislaw-ploski?print
[dostęp: 12.12.15] oraz S. Kieniewicz, H. Wereszycki, Korespondencja z lat 1947-1990, oprac. E. Orman, Kraków
2013, str.98.
11
12
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Adamie Borkiewiczu, który choć nie był z wykształcenia historykiem, to miał duże doświadczenie w tej dziedzinie. Przed wojną był dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego
oraz członkiem Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski.
W chwili utworzenia IPN Adam Borkiewicz miał stopień pułkownika w stanie
spoczynku i był weteranem II wojny światowej (walczył w kampanii wrześniowej oraz
w Powstaniu Warszawskim). Podobnie podczas wojny w Armii Krajowej służyli Stanisław Płoski, Witold Kula i Krzysztof Dunin-Wąsowicz. W IPN była też znaczna grupa
pracowników kojarzonych z PPS. Reprezentowali ją m.in. historycy Stanisław Płoski,
Janusz Durko, Henryk Wereszycki, Krzysztof Dunin-Wąsowicz i inni21. Byli to ludzie,
którzy odnosili się negatywnie do ofensywy ideologicznej PPR22. Nie wyprzedzając faktów, wspomnieć jedynie należy, że ówczesne władze nie będą na to patrzeć przychylnym okiem.
Pensje pracownicze zależały od grupy zaszeregowania. Zachowane dokumenty
wyszczególniają, że zatrudnieni w IPN pracownicy byli objęci dziewięcioma. Na pensję
składała się podstawa, która wynosiła 210 zł dla kategorii IX, i 3000 zł dla kategorii I.
Do tego należało dotyczyć dodatek wojenny (kat. IX – 370 zł, kat. I - 900 zł) i dodatek
społeczny (kat. IX - 30 zł, kat. I – 450 zł). Do wypłaty wliczano także dodatek specjalny
do dodatku stołecznego w wysokości 70 złotych dla kategorii IX i 360 zł dla kategorii I.
To jednak nie koniec, gdyż w Instytucie obowiązywał system premiowy (100 lub
120% pensji). Nie bez znaczenia jest także fakt, że pracownicy IPN podlegali Prezydium
Rady Ministrów, toteż obowiązywały dodatki funkcyjne przewidziane dla urzędników
centralnych. Już kierownik referatu doliczał do pensji 480zł, a dyrektor IPN nawet 1020
zł. Ponadto, za każdego członka rodziny na utrzymaniu, pracownikowi przysługiwało
100 złotych. Sumując, pracownicy IPN zarabiali od 970 zł jeżeli byli zaszeregowani w
kategorii IX do 5050 zł, jeżeli otrzymywali pobory z kategorii I. Co więcej, po przepracowaniu min. 6 miesięcy przysługiwała nagroda zakładowa. Ponadto, podówczas
obowiązujące przepisy dopuszczały możliwość podwyższenia pensji pracownikom naukowym nawet o 150%23. Dla porównania, jeszcze w 1950 roku przeciętna podstawa
wynagrodzenia wynosiła 551 zł24.
Prace IPN
W 1945 roku ludzie pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej przy Prezydium
Rady Ministrów skupiali się głównie na opracowywaniu biogramów osób związanych
z PPR. Oto bowiem pojawiają się biografie m.in. Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki, Edwarda Osóbki-Morawskiego, Kazimierza Skrzeszewskiego, Pawła Findlera,
czy Kazimierza Sidora. Z drugiej jednak strony znalazły się także osoby, które nie były
powiązane szerzej z władzą. Zdarzają się literaci, jak Karol Irzykowski25, Wacław GąsioT. Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce…, s. 65-66
Tamże, s. 69
Dekret z dnia 6 czerwca 1945 roku o dodatku naukowym do uposażenia, Dz. U. nr. 45, poz. 152 i 153, Wykaz
uposażeń i dodatków funkcyjnych, AAN, IHN, 11, k.35 oraz XI. Nagrody z funduszu zakładowego, AAN, IHN, 8, k.
126.
24
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2014,2,1.html#, dostęp: 12.12.15. Autorowi niniejszego
opracowania nie udało się dotrzeć do statystyk, które wyszczególniałyby zarobki ludności przed 1950 rokiem.
25
Karol Irzykowski (1873-1944), pisarz, dramaturg i dziennikarz. Pierwsze lata życia spędził w Brzeża21
22
23
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rowski26, czy Halina Górska27. Pojawiały się także biografie postaci, które miały mniejszy lub większy wpływ na historię Polski w minionych latach. W tym jednak wypadku
należy stwierdzić, że opisywano życie osób, które były akceptowane z punktu widzenia
ówczesnych władz polskich. Dlatego też najczęściej opisywano żywoty działaczy lewicowych pokroju Stanisława Dubois28 i Stanisława Thugutta29. Opracowano ponadto
biogram Marcina Kasprzaka30. Część z tych opracowań ukazało się drukiem lub było
prezentowane na falach Polskiego Radia. Znalazły się też publikacje traktujące o Moskwie i okresie, kiedy PKWN przebywał w Lublinie (tzw. „czasy lubelskie”)31.
Oprócz biografistyki, związani z Instytutem badacze mogli się pochwalić powstaniem szeregu opracowań. Sześć tekstów dotyczyło spraw związanych z niemiecką
okupacją. Stanisław Płoski był autorem tekstu pt. Zarys syntetyczny terroru niemieckiego
w ciągu trzech lat okupacji. Uzupełnieniem tych starań był wyciąg statystyczny dotyczący terroru okupanta opracowany przez Kamińską32, oraz Zarys administracji niemieckiej
Janusza Durko. Co więcej, Krzysztof Dunin-Wąsowicz spisał swoje wspomnienia z pobytu w obozie koncentracyjnym Stutthof. Pojawiły się też dwa studia dotyczące walki
z okupantem. Dalszych prac wymagała bibliografia prasy konspiracyjnej. Doliczono się
400 tytułów, a zakończenie kwerendy planowano na marzec 1946 roku. Na maj tegoż
nach, Złoczowie i we Lwowie. Jego teksty ukazywały się na łamach lwowskich, krakowskich i warszawskich
gazet. Publikował również powieści. Negatywnie odnosił się do twórczości skamandrytów, futurystów oraz
propagandy komunistycznej. Okres II wojny światowej spędził w Warszawie, gdzie brał udział w tajnym nauczaniu. Zmarł od ran odniesionych podczas Powstania Warszawskiego.
26
Wacław Gąsiorowski (1869-1939), publicysta i powieściopisarz. Pierwsze jego teksty ukazały się na
łamach pism satyrycznych. Później publikował powieści historyczne dotyczące m.in. epoki napoleońskiej. Po
zakończeniu I wojny światowej wyjechał do USA, gdzie wykładał literaturę polską w Cambridge Springs w
Pensylwanii oraz wydawał czasopisma polonijne. Do Polski powrócił dopiero w latach trzydziestych.
27
Halina Górska (1898-1942), powieściopisarka i publicystka. Urodziła się w Warszawie, ale w 1924 r.
przeniosła się do Lwowa. Publikowała głównie powieści o tematyce młodzieżowej i społecznej. Działała też w
organizacjach komunistycznych. Po wybuchu wojny pozostała we Lwowie i pracowała jako dziennikarz dla
sowieckich gazet. Została zamordowana przez Niemców w 1942 roku.
28
Stanisław Dubois (1901-1942), działacz lewicowy oraz dziennikarz. W okresie rozbiorów angażował się
w działalność tajnego harcerstwa. Od 1918 roku był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, zostając m.in. sekretarzem redakcji organu prasowego tej organizacji, gazety „Robotnik”. Z ramienia tej partii sprawował także
mandat posła na sejm. Równocześnie był członkiem Czerwonego Harcerstwa oraz Organizacji Młodzieżowej
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR). Zaangażował się w działalność Centrolewu co skończyło
się dla niego skazaniem w procesie brzeskim. Podczas wojny był członkiem podziemia lewicowego. Został
zamordowany niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
29
Stanisław Thugutt (1873-1941), polityk oraz spółdzielca. W okresie I wojny światowej był członkiem
Centralnego Komitetu Narodowego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Po 1918 roku, już jako członek PSL
„Wyzwolenie” zasiadał w rządzie Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego jako minister spraw wewnętrznych. Następnie sprawował funkcję przewodniczącego PSL „Wyzwolenie” (1921-1924). Od 1931 roku
był członkiem Stronnictwa Ludowego. W latach 1922-1927 sprawował mandat posła na sejm. Angażował się
także w działalność spółdzielczą, redagując m.in. gazetę „Społem”.
30
Marcin Kasprzak (1860-1905), działacz ugrupowań lewicowych oraz drukarz. W 1888 roku współtworzył tzw. Polską Socjalno-Rewolucyjną Partię „Proletariat” (tzw. II Proletariat), a dwa lata potem organizował
pierwszą w zaborze rosyjskim demonstrację z okazji 1 maja. Od 1904 roku współpracował z Socjalistyczną
Partią Królestwa Polskiego i Litwy, kierując jedną z drukarni. W 27 kwietnia 1905 roku został aresztowany, po
czym skazany na śmierć. Wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej.
31
Rok 1945. Prace studium Instytutu, AAN, IHN, 4, k.12-15; Rok 1945. Spółpraca [sic!] Instytutu z innymi instytucjami, AAN, IHN, 4, k. 17; Encyklopedia Warszawy, red. S. Herbst, Warszawa 1972, s. 130, 261, 680 oraz Słownik
pisarzy…, red. A. Latusek, s. 139-140, 159, 188.
32
Postać ta pojawia się tylko z nazwiska. W żadnym z dokumentów, do jakich udało się dotrzeć autorowi,
nie ma informacji, pozwalających na identyfikację tej osoby.
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roku zaplanowano wydanie Dziejów Polski w epoce popowstaniowej, nad którymi pracowali Witold Kula oraz Henryk Wereszycki33.
Z drugiej jednak strony, kierownictwo IPN dążyło do realizacji wytycznych
władz. Oto bowiem pod egidą IPN zorganizowano 12 paneli dyskusyjnych. Pierwsze
spotkanie zorganizowano już 7 maja 1945 roku. Ostatnie odbyło się 12 listopada 1945
roku. Tematyka wystąpień był różna, ale (przynajmniej częściowo) należy ją kojarzyć z
agitacją polityczną. Zdarzało się, że prezentowano program polityczny PPS. Dyskutowano także o zmianach (w referacie nazywając je eufemistycznie „uspołecznieniem”),
trendów kulturalnych oraz podobne wypowiedzi34. Co więcej, potkania te odbywały
się w obecności polityków PPR, w tym przedstawicieli kierowników poszczególnych
urzędów państwowych35. To wykluczało jakiekolwiek wypowiedzi i dyskusje na „niepokorne” tematy.
Trzeba też powiedzieć, że upolitycznianie IPN odbywało się bez cienia protestu
ze strony Jerzego Kornackiego. Na zebraniu pracowniczym 15 stycznia 1946 roku wygłosił referat, w którym zaznaczył, że badanie dziejów niemieckiej administracji na terenie Wielkopolski i Pomorza Zachodniego należy pozostawić Instytutowi Zachodniemu. Należy wprawdzie się skupić na niemieckim terrorze wobec Polaków, ale, w myśl
oficjalnych regulacji, Kornacki odmawiał uwagi sprawom mniej „wygodnym”. Takim
tematem było chociażby Powstanie Warszawskie. Dyrektor IPN stwierdził, że bitwą tą
powinni się zająć inni badacze. Wypowiedź ta pozornie może wydawać się wyważoną.
Można ją jednak interpretować jako brak zgody na podjęcie przez Instytut jakichkolwiek działań mających na celu upamiętnienie lub badanie walk o Warszawę w 1944 r.36
Kornacki z wielką uwagą podchodził do poleceń, które otrzymywał od partyjnego kierownictwa państwa reprezentowanego przez Bolesława Bieruta, Edwarda
Osóbki-Morawskiego oraz Władysława Gomułki. W myśl przekazanych przez tę trójkę
wytycznych, na jednym z zebrań IPN ogłosił, że instytucja ta zajmie się „badaniami”
nad sztandarowymi i tak dobrze znanymi hasłami socjalizmu takich jak: reforma rolna
i demokracja ludowa. Nie zapomniano też o stosownym obrazie tzw. reakcji. Instytut
miałby promować nowe wzory tzw. demokracji ludowej. Osobnymi kwestiami miałyby
być antysemityzm w Polsce i badania nad dziejami słowiańszczyzny37.
Do tychże badań przystąpiono bardzo szybko. Pierwsze kwestie dotyczące
współdziałania Słowian zostały podniesione 1 lutego 1946 roku. Pracownicy IPN mieli nawet wziąć udział we Wszechsłowiańskim Zjeździe w Belgradzie38. Miesiąc potem
zaproponowano, aby na zjeździe przedstawić problematykę polskiej historiografii na
temat Słowian. Pojawiły się też pomysły, żeby w stosownym studium przeciwstawić
panslawizm pangermanizmowi39.

Rok 1945. Prace sekcji historycznej Instytutu Pamięci Narodowej, AAN, IHN, 4, k. 16
Rok 1945. Prace studium Instytutu, AAN, IHN, 4, k.12-15
Protokół z posiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M odbytego w dniu 15.I.1946 r. AAN, IHN, 6 , k.1-4
oraz T. Rutkowski, Nauki historyczne…, s. 66
36
Protokół z posiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M odbytego w dniu 15.I.1946 r., AAN, IHN, 6, k. 1-4
37
Protokół z posiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M, AAN, IHN, 6, k.1-7; Protokół z posiedzenia pracowników Instytutu Pamięci Narodowej odbytego w dniu 1 marca br., AAN, IHN, 6, k. 8 oraz T. Rutkowski, Nauki
historyczne…, s. 67
38
Protokół z posiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M, AAN, IHN, 6, k. 1-7
39
Protokół z posiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej P.R.M odbytego w dniu 1 marca b.r., AAN, IHN, 6, k. 8
33
34
35
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Lojalność Kornackiego została wkrótce nagrodzona. 10 września 1946 roku został
zatrudniony na stanowisku Dyrektora Funduszu Kultury Narodowej przy Prezydium
Rady Ministrów. Stanowisko dyrektora IPN zajął dotychczasowy wiceprezes Stanisław
Płoski40. Nowy dyrektor usiłował dokonać korekty kursu kierowanej przez siebie instytucji. Nie chciał przekształcić IPN-u w grono agitatorów, lecz skupić się bardziej na
sprawach naukowych. Oczywiście musiał działać w ramach oficjalnie obowiązujących
regulacji, toteż skierowano się ku najnowszej historii Polski ze szczególnym naciskiem
na okupację niemiecką41.
We współpracy z Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich (GKBZN) ukazał się pierwszy tom Biuletynu GKBZN w Polsce. Zawarte w nim artykuły autorstwa
pracowników IPN dotyczyły zbrodni niemieckich na Polakach oraz zbrodni na jeńcach
sowieckich. Opublikowano także opracowanie w języku angielskim pt. German crimes in
Poland, które było przedrukiem materiałów z biuletynu GKBZN. Oprócz tego poruszono sprawy związane z niemieckimi obozami koncentracyjnymi na ziemiach polskich.
Powstały także nie ogłoszone drukiem42 opracowania prasy konspiracyjnej i tej ukazującej się podczas Powstania Warszawskiego oraz tekst dotyczący niemieckiej administracji na ziemiach Polskich. Pojawiła się także instrukcja archiwalna dotycząca niemieckich
dokumentów43.
Badania te kontynuowano w latach 1947-1948. Opracowano kartoteki konspiracyjnych kryptonimów, wyroków podziemnego sądownictwa oraz miejsc potyczek partyzanckich. Prowadzono różnego rodzaju kwerendy (także zlecone przez inne instytucje lub osoby prywatne). Pojawił się także, w odróżnieniu od poprzednich lat, pomysł
napisania publikacji dokumentujących całościowy udział Polaków w II wojnie światowej, obejmujący zarówno Wschód, jak i Zachód. Nie zapomniano też o ruchach lewicowych. Dzięki wysiłkom naukowców wkrótce powstały opracowania dotyczące ruchu
robotniczego w Królestwie Polskim oraz udziału PPS w obronie Warszawy.
Podjęto także działania dążące do opracowania polskich czasopism we Francji
oraz całościowego ujęcia prasy II wojny światowej w formie wydawnictwa bibliograficznego. Opracowano ponadto bibliografię czasopism i książek, które ukazały się w
1945 lub 1946 roku i dotyczyły najnowszej historii Polski. Podjęto wstępne prace, które
miały doprowadzić do powstania podobnej publikacji obejmującej rok 1947. Pracownicy IPN zdążyli opracować rejestr niemieckich zbrodni w okresie Powstania Warszawskiego44.
Największą jednak nowością było pojawienie się czasopisma IPN - Dziejów Najnowszych. Pierwsze dwa numery pojawiły się w 1947 roku45. Kwartalnik ten był emanacją dążeń Instytutu do naukowego analizowania najnowszej historii Polski. Interesujący tekst napisał etatowy pracownik IPN Witold Kula, który skupił się na opisie życia
40
Do Konwersatorium Naukowoznawczego i Redakcji „Życia Nauki”, AAN, IHN, 1, k. 20 oraz Odpis pisma
kierownika Działu Spraw Osobowych Prezydium Rady Ministrów J. Kościołka do , AAN, IHN, 8, k. 27
41
T. Rutkowski, Nauki historyczne…, s. 67.
42
O tym, że opracowania te nie zostały opublikowane (przynajmniej nie w opisywanym okresie), świadczy to, że w sprawozdaniu wymieniono je w kategorii „opracowano”, a prace ogłoszone drukiem lub przygotowane do wysłania do drukarni są wyszczególniane w osobnych kategoriach.
43
Sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci Narodowej za rok 1946, AAN, IHN, 4, k. 19
44
Sprawozdanie z działalności od 1.I.1947 do 1.VI.1948, AAN, IHN, 4, k. 23-25
45
Sprawozdanie z działalności od 1.I.1947 do 1.VI.1948, AAN, IHN, 4, k. 23-24 oraz Polskie Dzieje Najnowsze,
„Dziennik Łódzki”, nr 259 (1164), 1948, s. 5
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gospodarczego Polaków pod okupacją46. Kolejny artykuł, dotyczący konspiracyjnego
nauczania, opublikował na co dzień niezwiązany z IPN Tadeusz Manteuffel47. Henryk
Jabłoński opublikował esej o obozie piłsudczykowskim w okresie I wojny światowej48.
Osobną kategorią były edycje źródeł. Warto tu wspomnieć o przedruku zapisków Iwana Waszenki, białoruskiego kolaboranta, który tłumił Powstanie Warszawskie49. Została także opublikowana relacja SS-Obergruppenführera50 Ericha von dem
Bacha-Zelewskiego, który dowodził całością oddziałów skierowanych do walki z powstańcami warszawskimi51. Nie zabrakło także przyczynków dotyczących osób powiązanych z organizacjami lewicowymi. Ukazały się wspomnienia Adolfa Kiełzy z okresu
jego uczestnictwa w Związku Robotników Polskich52. Wydrukowano także listy pierwszego redaktora gazety „Robotnik”, Jana Strożeckiego53.
Ponadto na półkach księgarń zagościł pierwszy tom pracy Witolda Kuli i Henryka Wereszyckiego pt. Dzieje Polski w epoce popowstaniowej 1864-191854. We współpracy
z IPN pojawił się także zbiór dokumentów dot. walk na Zamojszczyźnie i opis niemieckich egzekucji masowych w Polsce55.
Instytut Historii Najnowszej
Wziąwszy to wszystko pod uwagę, można dojść do wniosku, że w okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Stanisława Płoskiego, pracownicy Instytutu Pamięci
Narodowej podjęli próbę znalezienia względnej swobody badań naukowych. Kolejnym
krokiem prowadzącym do tego celu było przesłanie 4 października 1947 roku do Biura
Prawnego Prezydium Rady Ministrów projektu dekretu tworzącego Instytut Badania
Najnowszej Historii Polski. W myśl tych regulacji, Instytut byłby placówką posiadającą własne archiwum, a jego pracownicy dokonywaliby w pełni samodzielnych badań
połączonych z publikacją wyników. Dekret zakładał także współpracę z innymi instytucjami naukowymi o pokrewnym profilu. Równocześnie dr Płoski zwrócił się o przekazanie w gestię Instytutu Pamięci Narodowej majątku rozwiązanego stowarzyszenia
„Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski”56.
W. Kula, Życie gospodarcze ziem polskich pod okupacją, „Dzieje Najnowsze”, z. 1, 1947, s. 139-160
T. Manteuffel, Tajne nauczanie uniwersyteckie w Warszawie w latach 1940-1944, „Dzieje Najnowsze”, z. 2,
1947, s. 351-353;
48
H. Jabłoński, Z dziejów obozu legionowo-peowiackiego, „Dzieje Najnowsze”, z.1, 1947, s. 40-59;
49
Dziennik Iwana Waszenki, oprac. S. Płoski, „Dzieje Najnowsze”, z. 2, 1947, s. 324-335
50
Odpowiednik polskiego stopnia generała broni.
51
Relacja von dem Bacha o powstaniu warszawskim, „Dzieje Najnowsze”, z. 2, 1947, s. 295-324.
52
A. Kiełza, Mój udział w pracy związku robotników Polskich, „Dzieje Najnowsze”, z. 1, 1947, s. 61-89.
53
Listy Jana Strożeckiego do Kazimierza Pietkiewicza, oprac. J. Durko, ,,Dzieje Najnowsze”, z. 1. 1947, s. 90138; Listy Jana Strożeckiego do Mariana Abramowicza, oprac. J. Durko, ,,Dzieje Najnowsze”, z. 1. 1947, s. 238-270
54
Co ciekawe, w jednym z listów, jakie wymieniali między sobą Henryk Wereszycki i Stefan Kieniewicz,
można przeczytać o negatywnej recenzji „Dziejów Polski w epoce popowstaniowej 1864-1918” pióra Romana
Werfla. Jednakże, w skutek działań Józefa Cyrankiewicza, recenzja ta nie została ogłoszona drukiem. Premier
nie kierował się jednak względami merytorycznymi, lecz wizerunkowymi. Cyrankiewicz miał bowiem uznać
krytykę pracy Wereszyckiego i Kuli za pośredni atak na swoją osobę. W końcu był zwierzchnikiem IPN.
55
Sprawozdanie z działalności od 1.I.1947 do 1.VI.1948, AAN, IHN, 4, k. 23-24 oraz Polskie Dzieje Najnowsze,
„Dziennik Łódzki”, nr 259 (1164), 1948, s. 5 oraz S. Kieniewicz, H. Wereszycki, Korespondencja…, oprac. E.
Orman, s. 95
56
Pismo Stanisława Płoskiego do Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów, AAN, IHN, 2, k. 1; Pismo Stanisława Płoskiego do Biura Prawnego Prezydium Rady Ministrów, AAN, IHN, 2., k. 9 oraz Dekret o utworzeniu i zakresie
działania Instytutu Badania Najnowszej Historii Polskiej (projekt), AAN, IHN, 1, k. 12.
46
47
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Propozycję tę rozpatrywano podczas obrad Prezydium Rady Ministrów w dniu
14 października 1947 roku. Projekt zyskał poparcie tego grona, choć w przesłanych do
Rady Państwa dokumentach dokonano zmiany nazwy na Instytut Historii Najnowszej.
Instytucja ta miałaby podlegać bezpośrednio premierowi57. Niestety, 28 października
1947 roku Rada Państwa podjęła uchwałę o nieuchwaleniu dekretu ze względu na braki
formalne58.
Tak oto wytworzyła się interesująca sytuacja. Projekt zyskał poparcie jednej instytucji kształtującej władzę w Polsce, by zostać odtrąconym przez drugą, współpracującą z tą pierwszą. Warto jednak spojrzeć na tę sprawę z innej strony. Mogło być tak,
że dr Płoski zdołał w jakiś sposób „przepchnąć” swój projekt przez Prezydium Rady
Ministrów. Następnie pomysł utworzenia nowej placówki naukowo-badawczej trafił
do Rady Państwa, w której jednak było dużo więcej polityków kojarzonych z PPR. Ci
zapewne zorientowali się, że w myśl przesłanego projektu IHN byłby niezależną instytucją naukową. To zaś było równoznaczne ze stratą wpływu na naukowców spod
szyldu kierowanej przez dr Płoskiego instytucji. Nie można by wykorzystać naukowców w charakterze propagandowej tuby stalinizmu. W takim wypadku nie dość dobre
przygotowanie wniosku byłoby jedynie przykrywką dla szerszego kontekstu sprawy.
To są jednak tylko domysły, choć trzeba przyznać, że scenariusz ten nosi znamiona
prawdopodobieństwa.
Ostatecznie jednak Instytut Historii Najnowszej powstał. 27 lipca 1948 roku Rada
Ministrów wydała rozporządzenie, w myśl którego Instytut Pamięci Narodowej przekształcono w Instytut Historii Najnowszej przy Prezydium Rady Ministrów. Instytut
został uznany za samodzielną placówkę naukowo badawczą zajmującą się historią XIX
i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem ruchów społecznych. Oprócz tego IHN
miał stanowić bazę ekspertów wydających, na prośbę rządu RP lub innych instytucji
państwowych i społecznych, opinie w sprawach związanych z najnowszą historią Polski59.
Działalność IHN
Instytut Historii Najnowszej przejął całość majątku IPN. W gestii naukowców
znajdowały się też biblioteka i archiwum. Zbiory te były sukcesywnie powiększane.
Wkrótce zabrakło miejsca. Nie był to jedyny problem. Okazało się bowiem, że oddane
na użytek Instytutu dwa pomieszczenia na drugim piętrze budynku przy Alei Szucha
nie stwarzały warunków do prowadzenia rzetelnych badań. Nie było chociażby miejsca na fotostat60. Co gorsza, kontrolerzy uznali konstrukcję stropów za niezbyt stabilną.
Mieli przed oczami widmo katastrofy budowlanej61. W dokumentach, do jakich dotarł
autor, nie ma najmniejszej wzmianki o zmianie siedziby, czy choćby nawet o niezbędnych w takim przypadku remontach. Zresztą, zważywszy na losy Instytutu Historii
57
Uwagi Prezydium Rady Ministrów do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu
samodzielnych placówek naukowo-badawczych, AAN, IHN, 1, k. 1-2 oraz
58
Odpis pisma dyrektora Biura Prawnego Rady Państwa do dyrektora Biura Prezydialnego przy Prezydium Rady
Ministrów, AAN, IHN, 1, k. 11
59
Instytut Historii Najnowszej przy P.R.M /notatka informacyjna/, AAN, IHN, 1, k. 15 oraz S. Kieniewicz, H.
Wereszycki, Korespondencja…, oprac. E. Orman, Kraków 2013, s. 96
60
Urządzenie służące do wykonywania reprodukcji dokumentów.
61
Protokół z kontroli Instytutu Historii Najnowszej przy Prezydium Rady Ministrów, AAN, IHN, 9, k. 13-19.
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Najnowszej, można domniemywać, że nikogo (poza zapewne naukowcami zrzeszonymi w IHN) to nie obchodziło.
Mimo to Instytut działał. Ukazał się drugi tom pracy Henryka Wereszyckiego i
Witolda Kuli pt. „Dzieje Polski w epoce popowstaniowej”. Opublikowano też podwójny (3-4) zeszyt „Dziejów Najnowszych”. Numer ten został wydrukowany z datą 194762.
Podobnie jak w przypadku pierwszych dwóch numerów, także i tu można znaleźć teksty napisane przez specjalistów w swojej dziedzinie. Artykuły, wzbogacone dodatkowo
o materiał ikonograficzny, są dość obszerne. W znamienitej części ich autorzy skupiają
się na sprawach związanych z drugą wojną światową. Jednym z ciekawszych jest tekst
Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, w którym poddał analizie publikacje Głównej Komisji
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce63. Dwa teksty napisała też inna pracownica
IHN, Wanda Kiedrzyńska64. Oprócz tego, do publikacji zaproszono historyków nie zatrudnionych w Instytucie. Nie można tu nie wspomnieć o Stefanie Kieniewiczu, który
wdał się w polemikę z Henrykiem Wereszyckim65. Z drugiej jednak strony, redakcja
nie ustrzegła się nacisków propagandowych. W opisywanym numerze znajduje się bowiem tekst Eugeniusza Ajnenkiela66 dotyczący łódzkich robotników. Nie brak w nim
propagandowych sloganów67.
Efekty prac historyków spod szyldu IHN pojawiały się także w innych w innych
publikacjach. Janusz Durko był autorem opracowania pt. Początki ruchu socjalistycznego
w Królestwie Polskim. Ukazał się on wśród tekstów zamieszczonych w Pamiętniku VII
Powszechnego Zjazdu historyków Polskich we Wrocławiu68.
Były to ostatnie publikacje, jakie wyszły pod egidą Instytutu Historii Najnowszej. Instytut pracował już tylko nad zleconą przez Ministerstwo Oświaty bibliografią
prasy konspiracyjnej. Oprócz tego, na zlecenie Naczelnego Trybunału Narodowego,
uporządkowano dokumenty przysłane z Norymbergii i przygotowano dokumentację
do procesów niemieckich zbrodniarzy wojennych, które miały mieć miejsce w Polsce69.
62
Prace wykonane przez Instytut Historii Najnowszej w r. 1948 r., AAN, IHN, 4, k. 58-59 oraz Polskie Dzieje
Najnowsze, „Dziennik Łódzki”, nr 259 (1164), 1948, s. 5.
63
K. Dunin-Wąsowicz, Prace o obozach niemieckich w biuletynach Głównej Komisji Badania Zbrodni niemieckich
w Polsce, „Dzieje Najnowsze”, z. 3-4, s. 583-588.
64
W. Kiedrzyńska, Spisy niemieckich obozów koncentracyjnych, „Dzieje Najnowsze”, z. 3-4, 1947, s. 588-591
oraz W. Kiedrzyńska, Ravensbrück w oczach Francuzek, „Dzieje Najnowsze”, z. 3-4, 1947, s. 591-598.
65
S. Kieniewicz, Historia narodu, czy historia państwa, „Dzieje Najnowsze”, z. 3-4, 1947, s. 373-381.
66
Eugeniusz Ajnenkiel (1900-1981), dziennikarz, popularyzator historii i polityk. W okresie I wojny światowej próbował zaciągnąć się do Legionów, ale został odrzucony ze względu na zbyt młody wiek. Zaangażował się więc w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości działał w łódzkich strukturach PPS, m.in. odpowiadał za redagowanie lokalnych gazet. Sprawował także mandat
delegata na XV Zjazd PPS w Warszawie. Tuż przed wybuchem wojny pacował jako urzędnik samorządowy
i spółdzielca. Okres okupacji spędził najpierw w Łodzi, a następnie został wysiedlony do Krakowa. W lutym
1945 r. został wiceprezydentem Łodzi, a w 1947 r. także posłem na Sejm Ustawodawczy. W październiku 1948
roku usunięto go z PPS za krytykę niektórych posunięć odnośnie zjednoczenia z PPR. W 1956 r. wrócił do pracy
partyjnej, wstępując do PZPR. W latach 1957-1965 był posłem na sejm II i III kadencji. Równocześnie zapisał się
jako twórca Towarzystwa Przyjaciół Łodzi oraz jako współorganizator Muzeum Ruchu Robotniczego. Był też
członkiem Rady Naukowej Zakładu Historii Partii przy KC PZPR.
67
E. Ajnenkiel, Z dziejów walk robotników łódzkich z wyzyskiem (sprawa zabójstwa Silbersteina), „Dzieje Najnowsze”, z. 3-4, 1947, s. 384-426 oraz Eugeniusz Ajnenkiel, (dostęp: 7.2.16) http://tplodzi.republika.pl/ajnenkiel_eugeniusz.html
68
Prace wykonane przez Instytut Historii Najnowszej w 1948 r., AAN, IHN, 4, k. 58-59.
69
Dokumenty, z którymi zapoznał się autor, uniemożliwiają określenie, co zawierała ta dokumentacja.
najpewniej była to dokumentacja wytworzona przez trybunały sądzące niemieckich zbrodniarzy wojennych, z
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Podobnie, na potrzeby Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, opracowano materiały dotyczące zbrodni żołnierzy w służbie niemieckiej (także oddziałów
narodowościowych). Poszczególne sądy okręgowe dopominały się o kwerendy pośród
dokumentów regulujących prawne aspekty okupacji niemieckiej. Swój dezyderat co do
sprawozdania z udziału prezesa IHN w komisji konkursowej mającej wyłonić projekt
godła Polski oraz w pracach Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, zgłosiło też
Ministerstwo Kultury i Sztuki70.
W 1949 prowadzono prace bibliograficzne, koncentrując się głównie na relacjach
oraz publikacjach czasopismach ukazujących się w Polsce, Austrii, Belgii, Czechach,
Francji, Niemiec, ZSRR i Szwajcarii. Dane jakie interesowały badaczy, dotyczyły kolaborantów w Waffen–SS, a także obozów koncentracyjnych, niemieckich instytucji okupacyjnych oraz działalności polskiej konspiracji. Na zlecenie Górnej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich prowadzono też rejestr zbrodni niemieckich w okresie Powstania
Warszawskiego. W związku z tym, dr Płoski polecił Adamowi Borkiewiczowi, opracowanie monografii Powstania Warszawskiego. Książka ta ukazała się dopiero w 1957
roku, długo po wygaszeniu działalności Instytutu Historii Najnowszej71.
Współpraca z innymi organizacjami
Grono naukowców spod szyldu IPN/IHN współpracowało także z szeregiem
instytucji. Analizując ten wymiar pracy należy cofnąć się do roku 1945. Najważniejszą,
z racji nakierowania IPN/IHN na badanie okresu okupacji, była oczywiście Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich. Początkowo pracownicy obu instytucji utrwalali
pamięć o niedawnych zatrważających wydarzeniach i dokonywali oglądu miejsc kaźni
(gł. na terenie Majdanka, Oświęcimia i niemieckich fabryk, gdzie produkowano mydło ze zmydlonego tłuszczu ludzkiego). Potem nadszedł czas na wspólną kampanię w
radiu i prasie, która miała na celu popularyzację zagadnień związanych ze zbrodniami
okupanta na ziemiach Polskich.
Nawiązano też współpracę z Centralną Żydowską Komisją Historyczną (CŻKH).
Z instytucją tą wymieniano zbiory archiwalne. Przedstawiciel CŻKH brał udział w zebraniach pracowników naukowych IPN. Nie można też zapomnieć o Towarzystwie
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. To właśnie we współpracy z tą instytucją powstały publikacje traktujące o Moskwie i lubelskim okresie PKWN.
Oprócz tego warto wspomnieć o współpracy z Centralnym Komitetem Wykonawczym PPS, Komitetem Centralnym PPR, ministerstwami oraz Państwowym Instytutem Wydawniczym i Spółdzielnią Wydawniczą „Wiedza”72. Współdziałanie objęło
także inne organizacje, jak Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robot-

której potem korzystali sędziowie Naczelnego Trybunału Narodowego.
70
Prace wykonane przez Instytut Historii Najnowszej w 1948 r., AAN, IHN, 4, k. 57
71
Prace wykonane przez Instytut Historii Najnowszej w roku 1949, AAN, IHN, 4, k. 60 oraz A. Borkiewicz,
Powstanie Warszawskie. Zarys działań natury wojskowej, Warszawa 1957, s. XIII
72
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza” była wydawnictwem kojarzonym z Polską Partią Socjalistyczną.
W 1948 roku zostało ono połączone z PPR-owską Spółdzielnią Wydawniczą „Książka”, tworząc tym samym
Spółdzielnię Wydawniczo-Handlową „Książka i Wiedza”.
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niczego73, Związek Walki Młodych74, Instytut Zachodni75, Związkiem Nauczycielska
Polskiego i innymi organizacjami młodzieżowymi lub naukowymi76.
W późniejszych latach Instytut Pamięci Narodowej nie zaprzestał współpracy
z innymi instytucjami. Istniało stałe grono współpracowników reprezentowane przez
GKSZHP, organa PPS i PPR, ministerstwa, Instytut Zachodni itp. Do kooperantów włączono też nowe, takie jak Wojsko Polskie czy zagraniczne (m.in. Polski Instytut Źródłowy w Lund i Instytut Spraw Żydowskich w Nowym Jorku). Pojawiają się też placówki
uniwersyteckie krajowe i zagraniczne, spośród których można wymienić m.in. Instytut
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali77.
Pośród zachowanych sprawozdań ten wymiar pracy IPN zawierał się w wymianie niezbędnych materiałów potrzebnych przy pracy oraz przeprowadzanie zlecanych
badań i wydawanie opinii dotyczących kwestii historycznych. Liczba współpracujących
instytucji była różna. Sprawozdania z roku 1945 wymieniają co najmniej 1978 instytucji,
kiedy w 1946 r. było ich 12, a w dwa lata potem już tylko 8. Były to organizacje charakterze naukowym lub politycznym79.
Po przekształceniu IPN w Instytut Historii Najnowszej kontakty te ulegały stopniowemu wygaszaniu. W sprawozdaniach można wprawdzie znaleźć szersze opisy definiujące przedmiot współdziałania, ale trzeba mieć na uwadze, że instytucji tych jest
mniej. W sprawozdaniu za rok 1948 można się doliczyć jedynie pięciu instytucji. Jest to
Naczelny Trybunał Narodowy, UNESCO (przekazujące swoje dezyderaty poprzez Ministerstwo Oświaty), Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Sądy Okręgowe. Z racji zadań
ustawowych IHN współpracował z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Polsce oraz Radą Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Są to oczywiście instytucje
o pewnym prestiżu, ale trzeba zauważyć, że ze współpracy wycofały się inne ważne instytucje, jak np. wojsko. Zmianie uległy też zadania. Pracownicy Instytutu wykonywali
jedynie kwerendy80.
W 1949 roku pracownicy IHN nawiązali kontakt z pracownikami Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz Rady Ochrony Pomników Walki i
Męczeństwa. Poza tym naukowcy parali się dorywczymi zadaniami wydanymi przez
instytucje naukowo-badawcze i społeczne. Użycie w dokumentach liczby mnogiej,
pozwala stwierdzić, że było kilku zleceniodawców. Jednakże, nie były to chyba jakieś
ważkie zadania, a i pewnie zleceniodawcy nie cieszyli się specjalnym prestiżem, skoro
73
Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego była założoną w 1926 roku PPS-owską młodzieżówką. W 1935 r. uchwałą została ona rozwiązana i zastąpiona Kołami Młodzieży PPS. W 1944
roku odtworzono struktury OMTUR, by cztery lata potem włączyć je w skład Związku Młodzieży Polskiej.
74
Związek Walki Młodych był młodzieżową przybudówką PPR założoną w 1943 roku. W 1948 roku
wszedł w skład Związku Młodzieży Polskiej.
75
Instytut Zachodni to założona w 1944 roku instytucja badawcza skupiająca się na popularyzowaniu
zagadnień dotyczących Śląska, Wielkopolski i Pomorza, a także zachodniej Europy (gł. Niemiec).
76
Rok 1945. Spółpraca [sic!] Instytutu z innymi instytucjami, AAN, IHN, 4. k. 17.
77
Sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci Narodowej za rok 1946, AAN, IHN, 4, k. 19-22 oraz Sprawozdanie z działalności od 1.I.1947 do 1.VI.1948, AAN, IHN, 4, k. 23-24
78
W sprawozdaniu z kooperacji IPN za rok 1945 wyszczególniono 19 organizacji, ale jednocześnie zawarto informację o tym, że tych organizacji było więcej.
79
Rok 1945. Spółpraca [sic!] Instytutu z innymi instytucjami, AAN, IHN, 4, k. 17; Sprawozdanie z działalności
Instytutu Pamięci Narodowej za rok 1946, AAN, IHN, 4, k. 19-22 oraz Sprawozdanie z działalności od 1.I.1947 do
1.VI.1948, AAN, IHN, 4, k. 23-24.
80
Prace wykonane przez Instytut Historii Najnowszej w r. 1948, AAN, IHN, 4, k. 57.
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sporządzający sprawozdanie nie uznał za ważne głębiej scharakteryzować ten wymiar
działalności IHN81.
Rozwiązanie
Wydawałoby się, że rok 1948 był ukoronowaniem starań doktora Stanisława Płoskiego. Przecież zagwarantowano Instytutowi Historii Najnowszej status samodzielnej
placówki naukowo-badawczej. Jeżeli jednak dr Płoski myślał, że w warunkach ówczesnego systemu da się to wyegzekwować, to się mylił. Prace Instytutu wytraciły tempo, a
ze współpracy wycofało się większość organizacji naukowych.
Politycy PPR bardzo negatywnie patrzyli na rozwój działalności instytucji kierowanej przez dr. Płoskiego. Według nich naukowcy nie realizowali przychylnej PPR polityki historycznej. W opinii prezesa Marksistowskiego Zrzeszenia Historyków, Celiny
Bobińskiej, PPR utraciła kontrolę nad redakcją „Dziejów Najnowszych”, której redakcja
sympatyzowała z PPS82. Po zakończeniu Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich,
władze domagały się udziału pracowników naukowych IHN w ideologizowaniu nauki.
Miały powstawać prace sławiące wpływ tzw. klasy robotniczej na historię Polski.
Naukowcy z IHN mieli więc dwa wyjścia. Jednym było trwanie na stanowiskach,
co mogło się skończyć likwidacją Instytutu. Można też było próbować nawiązać rozmowy z władzą. Z tego drugiego wyjścia postanowił skorzystać Mieczysław Zawadka,
wicedyrektor Instytutu Historii Najnowszej i zarazem Kierownik Wydziału Archiwalno-Historycznego Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. W przesłanym na ręce
Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza dokumencie poddał samokrytyce politykę historyczną PPS, charakteryzując ją jako nacjonalistyczną, oportunistyczną i reformistyczną. Niesłusznie też, jak twierdził, milczano organizacjach pokroju Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz Komunistycznej Partii Polski. Odwoływał się do
socjalistycznych korzeni obu organizacji, sugerując tym samym wspólnotę poglądów83.
Był to oczywiście wybieg mający na celu przypodobanie się politykom PPR
oraz przychylnym im PPS-owcom pokroju Cyrankiewicza. Przychylność władz była
bowiem potrzebna do tego, żeby jeszcze utrzymać Instytut Historii Najnowszej przy
życiu. Pismo Zawadki zawierało bowiem także projekt reorganizacji prac IHN.
Instytut Historii Najnowszej miały się stać placówką naukowo-badawczą. Zatrudnieni w nim naukowcy mieliby zajmować się badaniem historii Polski, poczynając
od schyłku XVIII wieku, a kończąc na XX stuleciu. Mieliby przy tym prowadzić działalność popularyzatorską i stanowić grono ekspertów. Naukowcom zagwarantowano
by względną swobodę badań naukowych oraz pozwolono gromadzić i opracowywać
księgozbiór wraz z archiwum. Zatrudnieni w IHN mogliby też organizować wszelkie działania mające na celu popularyzację wiedzy historycznej (konferencje, odczyty,
działalność wydawnicza itp.). Powstać też miała sieć terenowych placówek IHN. Planowano ponownie nawiązać kooperację ze szkołami wyższymi i innymi placówkami
naukowymi84.

Prace wykonane przez Instytut Historii Najnowszej w roku 1949, AAN, IHN, 4, k. 60.
Notatka dla BP w sprawie kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, AAN, 255/VII -13, k. 59 oraz T. Rutkowski,
Nauki historyczne…, s. 69.
83
Projekt reorganizacji Instytutu Historii Najnowszej, AAN, IHN, 1, k. 24-27.
84
Tamże, k. 24-27
81
82
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Był jednakowoż i drugi wymiar działalności nowego Instytutu Historii Najnowszej. W myśl zaprezentowanego projektu, Instytut byłby narzędziem wykonawczym
Marksistowskiego Zrzeszenia Historyków85 i miałby opracować historię polskiej klasy
robotniczej. Co więcej, Zawadka zakładał upolitycznienie IHN. Piętnastoosobową Radę
Naukową, odpowiedzialną za opiniowanie i kontrolę przebiegu pracy naukowej, mieli
stanowić delegaci poszczególnych ministerstw86 oraz przedstawiciele Centralnej Komisji
Związków Zawodowych i Związku Samopomocy Chłopskiej. Do Rady miał wejść tylko jeden naukowiec nawet nie z Instytutu Historii Najnowszej, lecz z Polskiej Akademii
Umiejętności. Oprócz tego, w skład IHN mieli wejść pracownicy Wydziału Historii Partii
przy KC PPR i Wydziału Archiwalno-Historycznego Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. Bezpośrednie koordynowanie prac Instytutu poruczono dyrektorowi oraz
dwóm jego zastępcom. Byli oni mianowani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
Ministra Oświaty87.
Zawadka zapewne zrozumiał, że upolitycznienie prac naukowców jest kluczem
do zachowania chociaż szczątkowej możliwości działania. Jeżeli tak, to odbił się jednak
od ściany politycznej niechęci. Trzymający ster władzy politycy wzięli na cel naukowców.
Nie byli zainteresowani utrzymywaniem niezależnych od nich pracowni88.
W tamtym okresie dyrektorem pozostawał dr Stanisław Płoski. W grudniu 1948
roku w IHN było zatrudnionych 12 naukowców, 4 pracowników pełniących funkcje
urzędnicze, dwóch woźnych i kierowca89. Niedługo potem liczba ta zmniejszyła się, gdyż
w styczniu 1950 w Instytucie Historii Najnowszej pracowało 10 naukowców, 4 urzędników i 2 woźnych90. W marcu tegoż roku zatrudniono jeszcze jedną sprzątaczkę91.
15 kwietnia 1950 roku uruchomiono pracownię fotokopii dokumentów. Zatrudniono nawet pracownika, który miał obsługiwać kopiarkę. Pozwala to założyć, że planowano prace polegające na zabezpieczeniu i reprodukcji akt. Jednakże nie zachowały się
sprawozdania, które pozwalałyby zrekonstruować działalność tej pracowni92.
Zresztą nie będzie chyba przesadą powiedzieć, że w ostatnich miesiącach działalności Instytut Historii Najnowszej gnał siłą rozpędu. W zachowanej dokumentacji nie
ma żadnego sprawozdania, zapisu wydatków lub innego dokumentu, który pozwoliłby
zobrazować wymiar zadań z jakimi mierzyli się pracownicy IHN. Nie ma też przesłanek
pozwalających zrekonstruować kontakty z zewnętrznymi.
W 1950 roku Instytut Historii Najnowszej był więc pozbawionym możliwości
działania gronem naukowców. Kiedy jednak został on zlikwidowany? Zaświadczenie o
zatrudnieniu, jakie otrzymała odpowiadająca za sprawy związane z archiwum Wanda
85
Marksistowskie Zrzeszenie Historyków powstało w 1948 roku we Wrocławiu, a jego przewodniczącym
był Stanisław Arnold. Zrzeszeni w nim naukowcy postulowali ideologizację nauki.
86
W grę wchodziły Ministerstwa: Administracji Publicznej, Oświaty, Spraw Zagranicznych, Przemysłu i
Handlu, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.
87
Projekt reorganizacji Instytutu Historii Najnowszej, AAN, IHN, 1, k. 24-27.
88
J. Connelly, Zniewolony uniwersytet…, s. 209.
89
Protokół z kontroli Instytutu Historii Najnowszej (dawniej Instytut Pamięci Narodowej) w Warszawie przy ul.
Al. Szucha 3, przeprowadzonej przez inspektora Prezydium Rady Ministrów Leona Lewickiego na podstawie delegacji Nr
0-III-19/185 z dnia 2 grudnia 1945, – w dniach od 3 do 16.XII.1948 – za okres od 1.X.1948 do 10.XII.1948, AAN, IHN,
9, k. 3-9.
90
Protokół z kontroli Instytutu Historii najnowszej przy Prezydium Rady Ministrów, AAN, IHN, 9, k. 13-19
91
Wykaz faktycznego zatrudnienia wg. grup uposażeń na dzień 1 marca 1950 w Instytucie Historii Najnowszej,
AAN, IHN, 8, k. 120.
92
Tamże.
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Kiedrzyńska jest datowane na 30 listopada 1950 roku i podpisał się na nim dr Stanisław
Płoski tytułujący się dyrektorem Instytutu93. To oznacza, że IHN istniał jeszcze w czwartym kwartale 1950 roku. Sygnowany przez Płoskiego dokument jest opatrzonym najpóźniejszą datą drukiem urzędowym dotyczącym spraw IHN spośród akt do jakich udało
się dotrzeć autorowi niniejszego opracowania. Tym samym, można przyjąć stosunkowo
orientacyjną datę likwidacji Instytutu Historii Najnowszej - pod koniec 1950 roku.
Dokładniejszą datę trudno ustalić. W aktach próżno szukać stosownych przesłanek. Zarówno w zespole akt dotyczących Instytutu Historii Najnowszej, jak i dokumentach wytworzonych w toku działania Urzędu Rady Ministrów nie udało się znaleźć zapisu jednoznacznie świadczącym o zakończeniu prac opisywanej instytucji zarówno w
aktach IHN, jak i Urzędu Rady Ministrów.
Spuścizna
Historycy spod szyldu IPN/IHN zdołali zgromadzić niemałą spuściznę. W archiwach znajdowały się dokumenty wytworzone jeszcze przez żołnierzy Armii Krajowej.
Zawierały one raporty i meldunki dokumentujące terror okupanta (akcje zbrojne, terror
niemiecki, sądownictwo podziemne itp.) oraz zapiski dotyczące bieżącej sytuacji w Polsce. Oprócz tego znajdowały się też przeglądy prasy poczynione przez żołnierzy konspiracji wraz z kolekcją czasopism (konspiracyjne, zagraniczne i niemieckie). Był też zbiór
materiałów z okresu Powstania Warszawskiego. Znajdowały się także maszynopisy ze
wspomnieniami i opracowania w rękopisie. Naukowcy mieli też dostęp do materiałów
dotyczących polskich ruchów lewicowych. Można tam było znaleźć chociażby dokumenty procesowe Ludwika Waryńskiego oraz akta dotyczące innych działaczy socjalistycznych. Nie można też zapomnieć o zbiorach ikonograficznych dokumentujących ważne
wydarzenia z okresu konspiracji i Powstania Warszawskiego oraz działaczy ruchu robotniczego.
Generalnie rzecz biorąc, w archiwum znajdowały się 252 teczki z dokumentami,
478 ulotek, odezw, plakatów i afiszy. Oprócz tego odnaleźć można było egzemplarze 508
gazet i broszur konspiracyjnych, 10 czasopism francuskich i 21 tytułów czasopism bieżących (każdego zebrano 5 roczników). Do archiwaliów należałoby także zaliczyć 1500
fotografii94.
Spuścizna ta, jak wyżej wspomniano, trafiła 19 lipca 1950 roku do Wydziału Historii Partii przy KC PZPR. W archiwum Urzędu Rady Ministrów pozostała tylko dokumentacja techniczna, czyli m.in. schematy organizacyjne, wyciągi z dokumentów urzędowych, zestawienia, sprawozdania, niektóre wydawnictwa itp. Dokumenty te zostały
następnie w dwóch transzach (6 grudnia 1970 r. i 13 listopada 1971 r.) przekazane do

93
Zaświadczenie, AAN, IHN, 8, k. 159 oraz S. Kieniewicz, H. Wereszycki, Korespondencja…, oprac. E.
Orman, s. 96. W jednym z przypisów do listu Henryka Wereszyckiego z 3 marca 1949 roku Elżbieta Orman
umieściła adnotację, że Instytut Historii Najnowszej rozwiązano 1 października 1950 roku. W świetle powyższego zapis ten jest jednak błędny.
94
Rok 1945 w pracach Instytutu Pamięci Narodowej, AAN, IHN, 4, k. 10-16; Sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci Narodowej za rok 1946, AAN, IHN, 4, k. 19-22; Sprawozdanie z działalności od 1.I.1947 do 1.VI.1948,
AAN, IHN, 4, k. 23-25; Zbiory Instytutu Historii Najnowszej, AAN, IHN, 4, k. 43-44; Notatka informacyjna dot. dział.
Inst. Historii Najnowszej o archiwum, bibliotece, AAN, IHN, 4 k. 45-46; Wykaz dzienników, z których instytut zamierza
sporządzić bibliografię zawartości, AAN, IHN, 4, k. 52-53 oraz Protokół z posiedzenia Instytutu Pamięci Narodowej
P.R.M odbytego w dniu 15.I.1946 r. AAN, IHN, 6 , k. 1-4.
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Archiwum Akt Nowych, w którego magazynach spoczywają do dziś95. W zasobie tego samego archiwum można też znaleźć dokumenty Wydziału Historii Partii przy KC PZPR.
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Аннотация
Рафал Бродацки
Институт Национальной Памяти – Институт Новейшей Истории (1944-1950)
В статьи Автор описал учреждение Института национальной памяти, а в последствии он анализирует вопросы связанные с его кадрами и представляет работы
ученых сотрудников Института. Статья содержит тоже описание превращения
Института Национальной Памяти в Институт Новейшей Истории и итоги исследований веденных его сотрудниками. Отдельное меесто в статьи занимает описание сотрудничества с другими учреждениями и наследии вышесказанных Институтов. Статъю кончает разяснение политических обстоятельств уничтожения
Института.

Resume
Rafał Brodacki
Instytut Pamięci Narodowej - Instytut Historii Najnowszej (1944-1950)
In this article, author described the creation of the Institute of National Remembrance
(IPN). Then he raises the questions related to employees and eventually go to the issues
associated with the science activity of scientists affiliated in IPN. Author also described
transformation mentioned institution into Institute of Contemporary History (IHN) and
depicted the results of work of scientists. Separate parts of this text are devoted to the
questions related to cooperation with other institutions and heritage created by workers
of IPN and IHN. Author also discussed the issues related to the cessation of the Institute
of Contemporary History.
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Szereg opracowań z ostatnich lat zwiera wypowiedzi przedstawicieli państwowej służby archiwalnej (dalej: PSA) świadczące o docenianiu znaczenia dokumentów
wytwarzanych przez aktualnie działające podmioty prywatne. Podkreślano, że wraz
z zainicjowanymi w 1989 r. przemianami ustrojowymi rola niepaństwowego sektora
stale wzrasta, a tworzące go organizacje w coraz większym stopniu wpływają na życie
publiczne w Polsce, określając jego kształt i charakter w różnych sferach (gospodarczej,
politycznej, społecznej, artystycznej). Wskazywano zarazem, że tym samym stają się
potencjalnymi (sic!) wytwórcami materiałów archiwalnych, które zasługują na to, by
je chronić ze względu na rolę i społeczne znaczenie podmiotów, które je wytworzyły1.
Te i im podobne deklaracje skłaniają do podjęcia próby zbadania tego, jak przedstawia
się sprawa oddziaływania państwa na niepaństwowy zasób archiwalny (dalej: NZA).
Rozważania na ten temat muszą być poprzedzone wyjaśnieniem znaczenia nadanego
pojawiającym się w tym artykule kluczowym sformułowaniom i terminom. Przez „państwo” rozumiem ogół instytucji państwowych działających w Polsce, podejmujących z
własnej inicjatywy bądź w wyniku wpływu zewnętrznych bodźców różnego rodzaju
1
Uzasadnienie do Zarządzenia NDAP nr 16 z 10 XII 2012 w sprawie współpracy archiwów państwowych z
podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład niepaństwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego
[online], https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne/akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiwów-państwowych [dostęp: 2016-05-19]; Raport Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych 2013, s. 19 [online], http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/Raport%20Naczelnego%20Dyrektora%20Archiw%C3%B3w%20Pa%C5%84stwowych%202013.pdf [dostęp: 201605-04].
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działania wobec podmiotów będących wytwórcami NZA. W obrębie tej kategorii szczególną rolę odgrywa PSA2.
Z kolei oddziaływaniem, przypisanym tak rozumianemu państwu, nazywam
intencjonalne wpływanie za pomocą określonych środków na podmioty wytwarzające
NZA, mające przede wszystkim na celu podjęcie przez te ostatnie oczekiwanych przez
państwo działań, zademonstrowanie pewnych zachowań lub zajęcie stanowiska – oczywiście w związku ze sferą archiwalną. Oddziaływanie na cały narodowy zasób archiwalny, a więc i na niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny (dalej: NEZA),
znajduje uzasadnienie w przepisach ustawy archiwalnej, jest też wprost zapisane w
Strategii Archiwów Państwowych na lata 2010–2020, przy określeniu misji archiwów państwowych (dalej: AP), jaką jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie
do nich powszechnego dostępu3. Systematyczne podejmowanie tego typu działań znajduje też oparcie w innych normatywach, np. w uzasadnieniu do Wytycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (dalej: NDAP) 10 grudnia
2012 r., dotyczących współpracy AP z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład NEZA4.
NZA to termin wprowadzony przez ustawę archiwalną z 1983 r. na oznaczenie
jednej z dwóch „odnóg” (obok państwowego zasobu archiwalnego) narodowego zasobu archiwalnego. Warto tu, w ślad za prof. Haliną Robótką, zaznaczyć, że wprowadzone przed przeszło trzema dekadami regulacje ustawowe de facto niemal wyłącznie
dotyczą państwowego zasobu archiwalnego (dalej: PZA)5. NZA z kolei dzieli się na
ewidencjonowany i nieewidencjonowany. Nawiasem mówiąc nie są to określenia najtrafniej ilustrujące istotę i odmienność dokumentacji wytwarzanej przez poszczególne
podmioty go tworzące, skoro głównym kryterium odmienności czyni się tutaj kwestię
prowadzenia lub nie prowadzenia przez te podmioty ewidencji swych archiwaliów.
Do NEZA zalicza się partie polityczne, organy samorządu gospodarczego i zawodowego, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia,
organizacje spółdzielcze, prywatne uczelnie, instytucje naukowe, banki, instytucje
ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa i korporacje gospodarcze6. Przy czym niektórym
z nich (szczególnie partiom politycznym i związkom zawodowym) z racji ich pozycji
2
Poza tak rozumianym państwem sytuuję inne publiczne podmioty, takie jak uniwersytety lub ośrodki
naukowe, których działań podejmowanych względem wytwórców NZA nie znamionuje prawny imperatyw
ani sformalizowane podejście tudzież postawa nawiązująca do relacji typu zwierzchnik – podwładny, lecz
przeciwnie, obecne są tu raczej swoboda, świadomość partnerstwa i uznanie wzajemnej niezależności. Kwestii
ewentualnego oddziaływania przez te ostatnie podmioty nie rozpatruję w tym artykule.
3
Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020, Załącznik do Komunikatu nr 1/2010 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z 23 XII 2010, s. 3 [online], https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/strategia-archiwów-państwowych [dostęp: 2016-05-18].
4
Wytyczne w sprawie współpracy archiwów państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą
w skład NEZA – załącznik do Zarządzenia NDAP nr 16 z 10 XII 2012 [online], https://www.archiwa.gov.pl/pl/
zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwalne/akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiwów-państwowych [dostęp: 2016-05-19].
5
H. Robótka, Kilka refleksji na temat polskiego prawa archiwalnego, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i
perspektywy zmian. Materiały z międzynarodowej konferencji, Toruń 20-21 kwietnia 2007 r., red. H. Robótka, Toruń
2007, s. 32.
6
Podaję za: Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie właściwości Archiwum Państwowego w Kielcach, 7 grudnia 2012 r., znak 421-1/12, s. 1 [online], http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/
stories/20124211Raport.doc [dostęp: 2016-05-03].
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ustrojowej blisko, co podkreśla się w literaturze, do instytucji publicznych z PZA7. Natomiast twórcami niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego (dalej: NNZA) są osoby fizyczne. W tym artykule skupiłem się na NEZA, głównie dlatego,
że na NNZA państwo ma wpływ minimalny. Poza podtrzymywaniem zainicjowanej
w 2013 r., skądinąd bardzo pożytecznej i owocnej akcji wspierania tworzenia i ochrony
archiwów rodzinnych pod hasłem „Archiwa rodzinne” i – o ile się to faktycznie udaje
– egzekwowaniem zakazu wywożenia prywatnych dokumentów za granicę bez zezwolenia nie ma ono chyba innych instrumentów. Przy tym trudno też byłoby uchwycić jakąś reakcję zwrotną poszczególnych podmiotów z NNZA wobec ewentualnych działań
PSA pod ich adresem, z pominięciem indywidualnego odzewu na wyżej wymienioną
akcję, możliwości obdarowywania archiwów państwowych posiadanymi dokumentami (lub oferowania im ich zakupu) czy ewentualnie pozwów sądowych o zwrot skonfiskowanych niegdyś przez państwo dokumentów.
Zawarty w tytule artykułu problem badałem opierając się na treści dokumentów
normatywnych i analitycznych urzędowych opracowań oraz na wypowiedziach zawartych w literatury fachowej i medialnych, dotyczących poczynań państwa wobec NZA.
Skoncentrowałem się na zagadnieniach planowanych i realizowanych współcześnie i
na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na koniec uwag wstępnych odniosę się jeszcze krótko
do zawartego w tytule artykułu sformułowania „od teorii do praktyki”. Przywołana
„teoria” to tak naprawdę skrót myślowy, oznaczający sferę koncepcji, założeń względnie prognoz tworzonych przez instytucje państwowe, związanych z ich działalnością na
wyżej określonym polu. „Praktyka” nawiązuje natomiast do faktycznie realizowanych
przedsięwzięć.
Kluczowe dla rozpoznania zagadnienia oddziaływania państwa na NZA wydaje mi się zidentyfikowanie jego określonych obszarów problemowych, uchwycenie
charakteru poszczególnych działań i przeanalizowanie osiąganych rezultatów oraz wyciągnięcie z tego wniosków. Lecz już na początkowym etapie badania tego zagadnienia
musiałem uznać, że jest ono na tyle szerokie, iż przedstawienie go w pełni w jednym
artykule (szczególnie aspektów praktycznych), uwzględniającym wszystkie szczegóły
nie jest możliwe. Dlatego jest to raczej pewien rekonesans w ową problematykę.
Zastanawiając się nad obszarami oddziaływania państwa na aktotwórców z
NEZA uznałem, że należy je podzielić na dwie grupy, to jest te, które przybierają formy
bezpośredniego wpływu oraz te, które są oddziaływaniem pośrednim. Oddziaływanie
bezpośrednie można stwierdzić wówczas, gdy występują – niekoniecznie kumulatywnie – czynniki takie jak:
a) bezpośrednia komunikacja instytucji państwowej/-ych z aktotwórcami NEZA
skutkująca występowaniem określonych interakcji między nimi,
b) podejmowanie przez tą/ te instytucję/-e czynności przynoszących – lub przynajmniej mogących przynieść – zauważalne rezultaty, doraźnie bądź długofalowo korzystne dla tych ostatnich, którzy z tego powodu mogą być uznani za bezpośrednich beneficjentów owych czynności,
7
W. Stępniak, Czy wiemy, czym jest instytucja narodowego zasobu archiwalnego?, [w:] Zatrzymać przeszłość,
dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Wrocław, 5–7 września 2012 r., red. W.
Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 12; T. Czarnota, Problematyka działalności dokumentacyjnej
współczesnych archiwów, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. IV Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w
ponowoczesnym kontekście kulturowym, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek i A. Rosa, Toruń 2014, s. 65, 69.
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c) osiągnięcie owych rezultatów bądź natychmiastowo bądź w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej (np. nie dłuższej, niż roczna).
Należy przyjąć, że generalnym skutkiem tego rodzaju oddziaływania może być,
choć nie musi, nawiązanie stosunkowo szerokiej i intensywnej dwu- lub wielostronnej
współpracy między podmiotami państwowym i prywatnym.
Z kolei pośrednie formy oddziaływania państwa cechowałyby się zwłaszcza:
a) działaniami, którym nie przyświeca inicjowanie przez państwową instytucję
bezpośrednich kontaktów z podmiotami niepaństwowymi, a które sprowadzałyby się
zwłaszcza do ogólnego lansowania przydatności pewnych norm, rozwiązań lub narzędzi,
b) brakiem założenia, że owe działania – w danym obszarze czy w konkretnym
przypadku – w określonej perspektywie czasowej mają doprowadzić do uzyskania konkretnego efektu.
W obrębie form bezpośrednich można wyróżnić dwa odmienne typy działań.
Pierwsze posiadają znamiona oddziaływania władczego, drugim zaś tej cechy brakuje. Wśród pośrednich form także można wyszczególnić dwojakiego typu rozwiązania.
Pierwsze z nich to te, które intencjonalnie są skierowane do organizacji z NEZA, drugie
zaś to takie, których adresatem są lub mogą być nie tylko one, lecz również inne podmioty.
W ramach bezpośredniego oddziaływania państwa wyróżniłbym następujące
obszary problemowe:
- kontrolowanie przez AP sposobu postępowania przez dany podmiot z NEZA
z jego archiwaliami, na wniosek jego samego lub „z urzędu” (np. w związku z
zawiadomieniem zgłoszonym przez stronę trzecią),
- podejmowanie działań zabezpieczających archiwalia (zwłaszcza zagrożone destrukcją) w formie przymusowych lub dobrowolnych czasowych depozytów w
zasobie AP,
- przyjmowanie do zasobu AP dokumentacji archiwalnej dobrowolnie przekazywanej przez podmioty niezdolne do jej długotrwałego przechowywania we
własnym zakresie lub tym nie zainteresowane,
- udzielanie różnych form instruktażu, konsultacji, ekspertyz itp. o charakterze
doraźnym, zorientowanych na usunięcie usterek lub wyjaśnienie konkretnych
problemów i wątpliwości (zwłaszcza dotyczących sposobu oceny, opracowania i
przechowywania dokumentów),
- cykliczne organizowanie kursów, konferencji metodycznych, warsztatów itp.
działań dydaktycznych o względnie szerokim spektrum problemowym, których
celem jest transfer fachowej wiedzy i umiejętności w usystematyzowanej postaci,
z reguły związane z formalnym potwierdzeniem ich nabycia (np. w formie zaświadczeń)
- przekazywanie do użytku posiadanych narzędzi informacji archiwalnej (baz danych) bądź udzielanie do dostępu do administrowanych przez siebie systemów,
- nieodpłatne świadczenie ad hoc nieskomplikowanych usług digitalizacyjnych lub
konserwatorskich,
- przeprowadzanie przewidzianych w nowej wersji ustawy archiwalnej konkursów dotacyjnych wspierających realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania lub zabezpiecze-
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nia materiałów archiwalnych,
zapewnienie funkcjonowanie stałego/-ych organu/-ów stanowiącego/-ych mieszaną reprezentację czynników państwowych i niepaństwowych jako forum do
dyskutowania, konsultowania i uzgadniania problemów ważnych dla obydwu
stron8, w tym postulowanych zmian prawnych,
- realizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym, niekoniecznie wprost związanych z wpływaniem instytucji
państwowych na określoną postać NEZA, których „efektem ubocznym” byłoby
budowanie trwałych relacji pomiędzy państwową służbą archiwalną i jej naturalnymi partnerami z otoczenia (odpowiednio do zajmowanych przez tych partnerów szczebli we własnej strukturze hierarchiczno-organizacyjnej oraz specyfiki danego terenu).
Z kolei w ramach pośredniego oddziaływania państwa, a szczególnie PSA, widziałbym przynajmniej siedem obszarów, a mianowicie:
1. uczestniczenie w tworzeniu prawa powszechnie obowiązującego z uwzględnieniem interesów i potrzeb podmiotów z NEZA dotyczących sfery archiwalnej,
2. tworzenie wskazówek metodycznych uwzględniających również problemy
wynikające ze specyfiki zbiorów dokumentów formujących się u aktotwórców NEZA,
3. opracowywanie własnych i/lub upowszechnianie cudzych archiwalnych i im
pokrewnych (np. dotyczących zarządzania dokumentami) standardów i norm, fachowej literatury i wszelkich „dobrych praktyk”,
4. prowadzenie we własnym zakresie badań ukierunkowanych na uchwycenie
szczególnego charakteru działalności archiwalnej i dokumentacyjnej w wydaniu podmiotów NEZA,
5. systematyczne monitorowanie sytuacji na dostępnym poszczególnym instytucjom państwowym wycinku NEZA i inicjowanie działań służących optymalizacji owego monitoringu,
6. prowadzenie przemyślanej, długofalowej polityki informacyjnej dotyczącej
prezentowania działań państwowej służby archiwalnej mogących zainteresować podmioty z NEZA i zachęcać je do przyjmowania lub adaptowania określonych rozwiązań,
7. budowanie własnego prestiżu i autorytetu przez instytucje publiczne, przede
wszystkim przez AP, z intencją jego wzmocnienia także w świadomości podmiotów z
NEZA, czego dalszym skutkiem może być skłonienie ich do nawiązania, podtrzymania
lub zintensyfikowania współpracy z państwem.
Zarówno pierwszego, jak i drugiego wyliczenia nie traktuję jako zamkniętych,
opierających się rozszerzeniu czy modyfikacjom „kanonów”, lecz jako punkty wyjścia
do szerszego spojrzenia na kwestię wpływu, jakie państwo wywiera lub mogłoby wywierać na podmioty z NEZA.
Przedstawione powyżej obszary problemowe nie są rezultatem czysto rozumowego, racjonalnego dociekania „idei” wpływu państwa na NEZA. W głównej mierze
zostały wywiedzione z treści państwowych przepisów i enuncjacji (pod postacią róż-

8
Pod uwagę można by brać różne warianty, np. kreowanie „na surowym korzeniu” tego rodzaju organów i zapewnienie im możliwości permanentnego funkcjonowania albo też poszerzanie składu i kompetencji
organów obecnie istniejących (np. Rady Archiwalnej) – jeśli nie pełno wymiarowo i na stałe, to przynajmniej
okresowo lub doraźnie, odpowiednio do pojawiających się spraw interesujących zarówno PSA, jak i twórców
NEZA.
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nych reguł, objaśnień, zapowiedzi itp.), a stoją za nimi różne instytucje państwowe,
przede wszystkim AP. Biorąc pod uwagę to, że ich treść, a więc również odniesienia
do wyżej wymienionych obszarów, została w tej lub innej formie podana do publicznej wiadomości, należy przyjąć, że egzystują one nie tylko w świadomości nadawców
tych komunikatów (czyli państwa), lecz przynajmniej częściowo doszło do ich recepcji
u ich odbiorców z NEZA. Do tego, jak mogą być odbierane komunikaty wysyłane do
nich przez państwo nawiążę w dalszej części artykułu. Nie ma potrzeby wymieniania
tu wszystkich wymienionych wyżej odniesień, szczególnie tych dobrze znanych z powszechnie obowiązującego prawa. Lecz aby nie być gołosłownym, przykładowo wymienię po kilka z nich.
Zaliczona przeze mnie do bezpośrednich form oddziaływania kwestia kontrolowania przez AP sposobu postępowania z dokumentacją w podmiotach zaliczanych
do NEZA ma odzwierciedlenie w ustawie archiwalnej z 1983 r., która nakłada na podmioty zaliczane do NEZA obowiązek ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczenia posiadanych materiałów archiwalnych. Logiczną konsekwencją istnienia tego
obowiązku jest zapewnienie możliwości sprawdzania przez odpowiednie instytucje
(przynajmniej raz na jakiś czas) tego, czy i jak wspomniane podmioty się z niego wywiązują. Jakkolwiek literalnie prerogatywy te otrzymały właściwe organy kierownicze
podmiotów z NEZA, to w świetle niektórych interpretacji (np. autorów Raportu na temat
stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie właściwości Archiwum Państwowego w
Kielcach z 2012 r.) uprawnione do tego są także archiwa państwowe. Podstawę do tego
miałby stanowić przepis o sprawowaniu przez NDAP – centralny organ administracji
państwowej – w imieniu Ministra Kultury zwierzchniego nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym. Nadzór zgodnie z ustawą archiwalną (art. 21 ust. 1 pkt. 4 ustawy
archiwalnej) dotyczy każdej czynności związanej z materiałami archiwalnymi, takich
jak ich gromadzenie, brakowanie9, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie,
udostępnianie i zabezpieczenie10. W szczególności chodzi o ustalanie należytego wywiązywania się twórców archiwaliów z NEZA z obowiązku ich przechowywania w należytych warunkach, chronienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zapewnienia im koniecznej konserwacji (art. 12 ustawy archiwalnej). Przedstawiciele PSA
generalnie przyznają, że zapisy te są martwą literą prawa. Były NDAP prof. Władysław
Stępniak w 2013 r. podkreślał, że formalnie istniejący nadzór państwa nad NEZA w
praktyce objawia się jego ograniczonym wpływem na sposób przechowywania, zarządzania i udostępnienia dokumentacji sektora prywatnego, gdyż o tym samodzielnie decydują podmioty z tego sektora11. Z kolei Edyta Łaborewicz stwierdziła bardziej
dosadnie: „Kontrola archiwów państwowych nad postępowaniem z niepaństwowym
zasobem archiwalnym jest bardzo ograniczona prawnie, a w praktyce po prostu nie
funkcjonuje.”12 Mamy więc do czynienia z fikcją. Nawiasem mówiąc nie jest to zresztą
9
Skoro ów przepis odnosi się do materiałów archiwalnych, w świetle ich aktualnej definicji, to czynność
brakowania co do zasady odnosząca się do różnej od nich dokumentacji niearchiwalnej (wszak materiały archiwalne nie mogą być brakowane), nie powinna wchodzić w zakres uprawnień państwowej służby archiwalnej.
10
Podaję za: Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego…, s. 2.
11
mce/abe, Archiwiści chcą zabezpieczyć dokumentację sektora prywatnego [online], http://dzieje.pl/aktualnosci/archiwisci-chca-zabezpieczyc-dokumentacje-sektora-prywatnego [dostęp: 2016-05-14].
12
E. Łaborewicz, Zespoły aktowe partii politycznych, organizacji podległych i ruchów społecznych oraz związków
i stowarzyszeń w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy, s. 3 [online], http://archiwalna.
archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/zespoly_aktowe.pdf [dostęp: 2016-04-29].

Oddziaływanie państwa na niepaństwowy zasób archiwalny

297

pierwsza fikcyjna „regulacja” obejmująca sferę relacji między PSA, a NEZA. Pierwszą
wprowadzał występujący do 2007 r. w ustawie archiwalnej zapis odnoszący się do prowadzenia rejestru NEZA13. Nie tylko ustawa i jej interpretacje zawierają nawiązania
do wspomnianego obszaru problemowego. Do Strategii Archiwów Państwowych na lata
2010–2020 wpisano, jako jeden z celów operacyjnych, Nadzorowanie postępowania z
dokumentacją w podmiotach wykonujących zadania publiczne14. Może on być dziś interpretowany w duchu zabezpieczania dokumentacji archiwalnej przechowywanej w
organizacjach pożytku publicznego będących beneficjentami konkursów dotacyjnych
NDAP na realizację zadań publicznych związanych z ową dokumentacją. Mógłby też
być wykorzystany jako swoiste uzasadnianie podejmowania podobnych działań wobec
innych aktywnych w sferze publicznej organizacji, takich jak związki zawodowe, samorządy zawodowe czy partie polityczne.
Nietrudno znaleźć wypowiedzi stanowiące potwierdzenie gotowości do przyjmowania przez AP depozytów składanych przez podmioty z NEZA. Wspomniany
wcześniej NDAP prof. W. Stępniak w 2013 r. podczas konferencji „Nie tylko państwo
tworzy historię”, zapewnił obecnych na niej przedstawicieli instytucji finansowych o
tym, że AP są przygotowane na przekazywanie im lub deponowanie w nich przez prywatne podmioty gospodarcze ich dokumentacji. Zarazem podkreślił, że osobiście takie
rozwiązanie traktuje jako ostateczność i uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby
tworzenie przez jednostki gospodarcze archiwów i opiekowanie się nimi samodzielnie15.
Przedstawicielom PSA zdarzało się nawiązywać do zagadnienia instruktażu, np.
w październiku 2013 r. podczas IV sympozjum archiwalnego odbywającego się pod hasłem „Nie tylko państwo tworzy historię”. Potwierdzając, że sektor niepaństwowy sam
określa reguły przechowywania i zarządzania swej dokumentacji, podkreślili oni, że
archiwa państwowe mają funkcjonującym w jego obrębie organizacjom służyć pomocą
i doradztwem w tym zakresie16.
Z kolei nawiązanie do rozciągnięcia komponentów nowoczesnego systemu informacji archiwalnej, jakim one dysponują, na podmioty z NEZA można znaleźć w
przywołanej wcześniej Strategii Archiwów Państwowych na lata 2010–2020, w celu operacyjnym (fragmencie celu strategicznego Zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa) dotyczącym rozwijania systemu informacji o zasobie. Jest tam mowa o tym,
że AP włączając do tego systemu zainteresowane jego wdrożeniem instytucje nie podlegające NDAP (przykładowo wymieniono archiwa kościelne) zainicjują proces budowy
systemu obejmującego cały narodowy zasób archiwalny17.
Formalną podstawą dla wspierania przez AP działalności archiwalnej podmiotów z NEZA w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych stanowiących zasób hi13
Trudno w tym miejscu nie zapytać o to, czy istnienie fikcyjnych przepisów może się przysłużyć poszanowaniu ustaw, które je zawierają i instytucji, których one dotyczą lub w jakikolwiek sposób sprzyja faktycznej
realizacji postanowień rzekomo przez nie regulowanych? Ponieważ negatywna odpowiedź w tej sprawie sama
się narzuca, należałby podjąć jeden z dwóch możliwych kroków, tzn. albo wszcząć zabiegi pozwalające na
egzekwowanie tego przepisu w praktyce albo go po prostu usunąć.
14
Strategia archiwów państwowych…, s. 15.
15
mce/abe, Archiwiści chcą zabezpieczyć dokumentację….
16
D. Adamski, Echa IV Krajowego Sympozjum Archiwalnego „Nie tylko państwo tworzy historię” [online],
http://archiwa.org.pl/?p=355 [dostęp: 2016-05-14].
17
Strategia archiwów państwowych…, s. 7.
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storyczny oraz ich konserwacji są Wytyczne NDAP w sprawie współpracy archiwów państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład NEZA z 10 grudnia
2012 r.18
Natomiast podstawa dla ogłaszania konkursów dotacyjnych, wspierających realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, udostępniania lub zabezpieczenia materiałów archiwalnych jest zawarta w
artykule 43a ustawy archiwalnej, wprowadzonym podczas jej nowelizacji w marcu 2015
r. (weszła ona w życie w listopadzie tr.).
Ważnym precedensem ułatwiającym ewentualne przyszłe działania na rzecz
tworzenia organów o mieszanym, państwowo-„niepaństwowym” składzie, lub modyfikowania składu dotychczas istniejących organów w celu uczynienia z nich płaszczyzny wymiany informacji i współpracy PSA z podmiotami z NEZA jest Decyzja NDAP
nr 16 z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Rady Archiwów Społecznych19.
Analogicznie jak w przypadku odniesień do bezpośrednich form wpływania
przez państwo na NEZA, także pośrednie formy tego oddziaływania są uchwytne w
różnych dokumentach i wypowiedziach jego przedstawicieli. Także w tym przypadku
ograniczam się do wskazania kilku przykładów.
Uczestnictwo w kształtowaniu procesu legislacyjnego archiwa państwowe wpisały do swojej Strategii na lata 2010–2020. Wspomniano o tym w celu operacyjnym pod
nazwą Wspieranie nowych rozwiązań prawnych w zakresie efektywnego zarządzania
dokumentacją poprzez udział w procesie legislacyjnym (jest on komponentem celu
strategicznego zatytułowanego Zapewnienie efektywności zarządzania dokumentacją
w podmiotach wykonujących zadania publiczne)20. Wprawdzie wprost dotyczy on instytucji publicznych, ale nie ma przeciwwskazań, aby odnosić to także do sfery funkcjonowania podmiotów z NEZA.
Do tej samej Strategii wpisano punkt operacyjny pt. Upowszechnianie dobrych
praktyk w dziedzinie zarządzania dokumentacją. Cel ten AP planują osiągnąć poprzez upowszechnianie wprowadzanych standardów i rozwiązań prawnych, organizując lub współuczestnicząc w szkoleniach, kursach, instruktażach i udzielając konsultacji21. O tego rodzaju działaniach tym razem wprost dedykowanym podmiotom
z NEZA jest mowa w Wytycznych NDAP w sprawie współpracy archiwów państwowych z
podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład NEZA22.
Sięgając po dalsze egzemplifikacje formalnych podstaw dla urzeczywistniania
pośrednich wpływów państwa na NEZA należy wspomnieć o Zarządzeniu NDAP nr
16 z 10 grudnia 2012 r. w sprawie współpracy AP z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład NEZA. Zawiera ono ustęp dotyczący konieczności prowadzenia przez AP wykazu podmiotów z NEZA, z którymi należy nawiązać lub podtrzymać współpracę23. Wykaz tych podmiotów – w formie określonej przez dyrektora AP
– powinien być co roku na dzień 31 grudnia aktualizowany, o ile nie jest prowadzony
w systemie EZD. W sprawozdaniu rocznym dyrektor AP ma obowiązek przedstawić
18
19
20
21
22
23

Wytyczne w sprawie współpracy archiwów państwowych….
Zob. R. Galuba, Archiwa. Przepisy metodyczne (2002–2007), Poznań 2007, s. 85-86.
Strategia archiwów państwowych…, s. 13, 14.
Tamże, s. 15.
Wytyczne w sprawie współpracy archiwów państwowych…, pkt. 1.
Zarządzenie NDAP nr 16 z 10 XII 2012 w sprawie współpracy archiwów państwowych…, § 5.
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omówienie podjętych przez archiwum czynności w zakresie owej współpracy, dołączając do niego wykaz wyżej wymienionych podmiotów24.
Z kolei budowanie prestiżu archiwów państwowych znajduje oparcie w zapisanym w parokrotnie tu przywołanej Strategii celu strategicznym pn. Budowanie
wizerunku archiwów państwowych jako nowoczesnych i przyjaznych instytucji, aktywnie uczestniczących w procesie edukacji społeczeństwa otwartego25, zwłaszcza w
celu operacyjnym pn. Prowadzenie działalności edukacyjno-naukowej na rzecz budowania kapitału społecznego, wzmocnienia pozycji i prestiżu archiwów państwowych, który zakłada współpracę m. in. ze stowarzyszeniami.
Nie wszystkie wyżej wymienione obszary problemowe dotyczące pośredniego
wpływu państwa na NEZA mają wyraźne „pokrycie” w normatywach lub oficjalnych
wypowiedziach jego reprezentantów. Przykładem tego może być kwestia tworzenia
przepisów metodycznych uwzględniających także specyfikę zbiorów formujących
się u aktotwórców z NEZA26. Przepisy metodyczne pojawiają się odpowiednio do
potrzeb archiwów, ich brak sugeruje zatem ich nie dostrzeganie przez PSA. Wszakże
w archiwach państwowych znajdują się materiały wytworzone nawet stosunkowo
niedawno przez organizacje lokowane w obrębie NEZA. Czyżby do ich opracowywania nie były potrzebne osobne wytyczne? Można by odpowiedzieć na to pytanie
twierdząco, gdyby nie fakt, że w literaturze archiwalnej można znaleźć opracowania
stanowiące poniekąd dowód na to, że ego rodzaju potrzeby choćby w skromnym
zakresie istnieją.
Tyle w kwestii teorii, od której przejdę teraz do praktyki, czyli wskazania egzemplifikacji bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania państwa na NEZA. Z
podobnych powodów jak podane już wcześniej, ograniczam się do zasygnalizowania
tego, jak w tej materii przedstawia się relacja pomiędzy przyjmowanymi założeniami, a rzeczywistością.
W charakterze dowodów bezpośredniego wpływu państwa na podmioty z
NEZA wskazuję następujące przykłady. Dostępnych informacji na temat kontrolowania przez PSA postępowania z dokumentacją w podmiotach z NEZA nie ma zbyt
wiele. Natrafiłem jedynie na praktyki opiniowania przez AP wniosków przedkładanych przez niepaństwowe jednostki organizacyjne, dotyczących zaopiniowania i brakowania dokumentacji27, Należy jednak podkreślić, że charakter tych działań plasuje
je właściwie na pograniczu typowych kontroli i instruktażu udzielanego przez AP.
Inaczej jest z pozyskiwaniem przez AP dokumentacji wytworzonej przez aktotwórców z NEZA, przekazywanej im przez nich (lub ich sukcesorów) dobrowolTamże, § 7, 8.
Strategia archiwów państwowych…, s. 9, 11.
26
Pomijam tu propozycje zawarte w literaturze naukowej, np. artykuł Wiesławy Kwiatkowskiej pt. Ogólny model opracowania zasobu archiwalnego a porządkowanie akt organizacji społecznych („Archeion” t. 113, 2012, s
133-141). Nie mają one charakteru normatywnego i nie pochodzą od państwowej służby archiwalnej, mimo ich
potencjalnie dużego znaczenie dla praktycznej działalności archiwów.
27
Zob. Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w 2013 r., pkt. 3.2.3,
3.6 [online] http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=3387&str=68 [dostęp: 2016-05-20]; Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2014, s. 12 [online], http://bip.ap.gov.pl/dokument.
php?iddok=3797&idmp=906&r=o, [dostęp: 2016-05-20]; Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 2015 r., s. 27 [online], https://www.archiwa.gov.pl/pl/o-nas/
naczelna-dyrekcja-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych/sprawozdania [dostęp: 2016-09-29].
24
25
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nie, w formie darów lub czasowych depozytów. Przykładów tego typu sytuacji jest
dużo. Z Raportu NDAP za 2014 r. wynika, że w tym roku do ich zasobu trafiło 11
kompletnych zespołów lub ich fragmentów. Podobne cząstkowe dane na ten temat
są uchwytne w rocznych sprawozdaniach dyrektorów poszczególnych AP z ostatnich lat (np. katowickiego28). Zazwyczaj można też je znaleźć na stronach internetowych archiwów państwowych w zakładkach „Aktualności/ Wydarzenia”, z kolei
na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych są wykazywane w zakładce
„Przekazano do archiwów” (ulokowanej w „dziale” Dla użytkowników – Cenne dokumenty w posiadaniu osób i organizacji)29. Czasem przybierają postać artykułów
archiwoznawczych lub katalogów z wystaw prezentujących darowane archiwom dokumenty.
Jeśli chodzi o udział organizacji zaliczanych do NEZA w przeprowadzonych
pod auspicjami PSA kursach, szkoleniach itp. to dokładniejszych informacji na ten temat udzielić by mogły jedynie AP, niewątpliwie skrupulatnie je odnotowujące w odpowiednich sprawozdaniach. Ale ich przeprowadzanie jest faktem. W 2014 r. AP w
Płocku zorganizowało warsztaty kancelaryjno-archiwalne, w których wzięło udział
9 stowarzyszeń z wykazu podmiotów30. Sam też miałem możność wzięcia udziału w
konferencji metodycznej zorganizowanej przez AP, w której w charakterze słuchaczy
uczestniczyli przede wszystkim przedstawicieli lokalnych organizacji z NEZA31.
Na stronie internetowej NDAP można znaleźć wyniki pierwszej edycji konkursów dotacyjnych, wspierających realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania itp. archiwaliów. W konkursie rozstrzygniętym 4 kwietnia 2016 r.32 wyłoniono ogółem 24 projekty w pełni lub częściowo uznane za warte dofinansowania, zaś 4
inne wpisano na listę rezerwową. Wśród tych pierwszych znalazła się m. in. Fundacja
Ośrodka KARTA z projektami Indywidualne zapisy historii – działania archiwalne dotyczące ochrony i udostępnienia zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA oraz Archiwa społeczne w
Polsce – stan obecny i perspektywy oraz Polskie Towarzystwo Heraldyczne z projektem
Opracowanie zespołu archiwalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego33. Wydaje się, że ze względu na umocowanie konkursów w ustawowym przepisie
i fakt przynoszenia wymiernych korzyści ich beneficjentom ta forma oddziaływania
państwa na podmioty z NEZA ma szanse stać się, jeśli nie najważniejszą z nich, to co
28
P. Greiner, Sprawozdanie dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2013 rok, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 11, 2014, s. 273; tenże, Sprawozdanie dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2014 rok,
„Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 12, 2015, s. 299. W sprawozdaniu za 2013 r. jest mowa o przejęciu [sic!]
akt Zarządu Okręgowego ZBoWiD w Katowicach i gminnych kół Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Brennej. Z kolei w sprawozdaniu za 2014 r. jest mowa o kontynuacji
przejęć [sic!] materiałów z zasobu niepaństwowego, w tym akt Zarządu Okręgu ZWoWiD w Katowicach i akt
Zarządu Okręgowego i podległych jednostek Związku Inwalidów Wojennych RP.
29
Cenne dokumenty w posiadaniu osób i organizacji [online], https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/cenne-dokumenty-w-posiadaniu-osób-i-organizacji [dostęp: 2016-09-29].
30
Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2014…, s. 32, 33.
31
Była to konferencja metodyczna pod nazwą „Archiwa. Tożsamość. Przyszłość” odbyta w dn. 9 czerwca
2014 r. w Radzyniu. Jej organizatorem był kierownik radzyńskiego oddziału APL, dr hab. Dariusz Magier.
32
Zob. Konkurs na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016 r. – ogłoszenie wyników” [online], http://www.archiwa.gov.pl/815-konkurs-na-realizację-zadania-publicznego-„wspieranie-działań-archiwalnych-2016-ogłoszenie-wyników [dostęp: 2016-05-04].
33
Lista projektów zaakceptowanych, 31.03.2016 [online] http://www.archiwa.gov.pl/files/Lista_projektw_
zaakceptowanych_.pdf [dostęp: 2016-05-04]
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najmniej jedną z wiodących. Tym, co skłania do ostrożności w pokładaniu w niej zbyt
wielkich nadziei jest fakultatywny charakter realizacji tego zadania przez NDAP34.
Jedynym znanym mi przykładem działalności stałego ciała konsultacyjnego
skupiającego obok przedstawiciela PSA kierowników kilku podmiotów z NEZA była
powołana w 2002 r. Rada Archiwów Społecznych, mająca działać przy NDAP. Oprócz
kilku pomysłów, które pozostały w sferze planów, nie są mi znane konkretne efekty
jej działań. Miała ona krótki żywot – po upływie 3-letniej kadencji jej kolejnego składu już nie zmontowano, a podejmowane później próby jej reaktywacji zawiodły35. Być
może zbyt pesymistycznie zabrzmiałoby stwierdzenie, że jej los świadczy o tym, że
idea tworzenia podobnych organów zbankrutowała, ale przykład ten na pewno nie jest
budujący. Można jednak z niego wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski. Swego rodzaju listek figowy okrywający nieobecność przedstawicieli NEZA w działających przy
NDAP ciałach konsultacyjnych stanowi fakt zasiadania w Radzie Archiwalnej (kadencji
2013-201536) prezesa Fundacji Ośrodka KARTA, a także prezesa Polskiego Towarzystwa
Historycznego i prezesów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego37. Dwoje ostatnich z uwagi na charakter działalności organizacji,
którym prezesują, należałoby zresztą uznać za swego rodzaju „wirylistów”. Być może
bardziej obiecujące od powoływania organów na szczeblu centralnym, byłoby tworzenie ich w terenie, przy poszczególnych AP, szczególnie tam, gdzie występuje większa
liczba aktywnych podmiotów z NEZA. Wydaje się to tym bardziej uzasadnione, że szereg organizacji zaliczanych do NEZA działa lokalnie.
Choć mogłoby się wydawać, że jest inaczej, uchwycenie konkretnych informacji
nt. działań PSA na rzecz budowania trwałych, silnych relacji z ich społecznymi partnerami, których odbiciem byłaby wielopostaciowa współpraca, nie jest łatwe. Wynika to
w niemałej mierze z wstrzemięźliwości, jaką w tej materii często zachowują podmioty z
NEZA. Świadczy o niej np. to, że na rozesłane w 2012 r. przez AP w Kielcach „niewinne” pytania ankietowe, nie zdradzające wyraźnej intencji wciągnięcia do współpracy,
spośród 167 indagowanych niepaństwowych podmiotów z obszaru jego działania odpowiedziała zaledwie ¼ z nich (tj. 41)38. Sprawozdanie dyrektora AP w Płocku za 2013
r. informuje o tym, że archiwum próbowało nawiązać współpracę ze 132 podmiotami z
NEZA, ale udało się to tylko z 21 z nich. Przedmiotem wspólnych działań były głównie
wystawy. Oprócz nich można też wymienić opiniowanie dokumentacji, ekspertyzy akt
osobowych, uzgadnianie normatywów kancelaryjno-archiwalnych. W jednym przypadku podjęto rozmowy o przekazaniu akt do zasobu AP (były to akta oddziału w Kutnie
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej). Podano również, że w najbliższym
roku AP zamierzało zintensyfikować działania na rzecz nawiązania głębszej współpracy
34
Oznacza to, że może on, lecz nie musi ogłaszać wspomnianych konkursów. Niekoniecznie oznacza to
„wolną rękę”, może być dokładnie odwrotnie, tzn. ogólna sytuacja budżetowa może spowodować „zamrożenie” ogłaszania konkursów.
35
Z. Gluza, Dekada przed archiwistyką społeczną, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, wydanie II,
Warszawa 2014, s. 21.
36
W chwili oddawania artykułu do druku we wrześniu 2016 r. na stronie internetowej NDAP nie można
było znaleźć informacji o aktualnym składzie Rady.
37
Rada Archiwalna [online], http://www.archiwa.gov.pl/ciała-kolegialne/35-rada-archiwalna [dostęp:
2016-05-20].
38
R. Chałoński, Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie właściwości Archiwum
Państwowego w Kielcach, „Archeion”, t. 115, 2014, s. 232.
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z tymi podmiotami (planowano spotkania i szkolenia)39. W kolejnym roku to samo archiwum podjęło szereg działań mające owe podmioty zachęcić do korzystania z jego oferty
(wysłano do nich pisma z propozycjami poradnictwa, szkoleń, ekspertyz i opiniowania
dokumentacji niearchiwalnej) i nawiązało kontakt z kilkoma dużymi przedsiębiorstwami (m.in. z ORLENem), na potrzeby jednego z nich przeprowadzono ekspertyzę40. Z
kolei AP w Bydgoszczy w 2013 r. wystosowało do 49 podmiotów uznanych za wytwórców NEZA pisma z ofertą współpracy, zwrotnie odpowiedź nadesłało ok. 10% z nich
zainteresowanych współpracą, choć bez konkretnego określenia jej przedmiotu41.
Do wspólnych przedsięwzięć ze sfery popularyzacji i nauki dochodzi stosunkowo nierzadko. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że są to działania prowadzone ad
hoc i wycinkowo. Niektóre z nich, mimo ogłaszanych deklaracji, nie dochodzą do skutku lub dzieje się to z oporami42. Uzasadnione wydaje się pytanie o to, jak w tego typu
sytuacjach powinna wyglądać sprawa inicjatywy, tzn. kto kogo miałby zapraszać do
udziału w określonych przedsięwzięciach. Jest to zresztą element o szerszego problemu komunikowania się PSA z podmiotami z NEZA, o którego jakość należałoby się
bardziej „systemowo” zatroszczyć. Nie wdając się w zbyt długą dygresję na ten temat,
warty zresztą osobnego artykułu, chciałbym tylko zasygnalizować problem niezręcznego doboru sformułowań, za pomocą których państwo komunikuje się z podmiotami
z NEZA. Przykład stanowią zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury z 16 września 2002 r.43 odniesienia do przejmowania (sic!) przez AP archiwaliów zgromadzonych
i przechowywanych w podmiotach niepaństwowych. Słowo przejmowanie używane w
kontekście odbierania przez jeden podmiot drugiemu jego własności, nawet jeśli działoby się to za jego zgodą, nie wywołuje pozytywnych konotacji. O ile można je uznać za
właściwe w odniesieniu do instytucji z PZA prawnie zobligowanych do przekazywania
AP w określonym terminie i trybie swych materiałów archiwalnych, to jest ono nader
nieodpowiednie w stosunku do podmiotów niepaństwowych, które nie mają takiego
obowiązku. Zapewne trudniej wymagać od ministerialnych urzędników przygotowujących treść rozporządzeń Ministra Kultury, aby robiąc to nie epatowali formalizmem,
lecz taktem i wyczuciem44. Ale tego można by oczekiwać po osobach związanych z PSA,
spoglądającą na te problemy z niższego „pułapu”, aniżeli ministerstwo i nolens volens
częściej wchodzącą w bezpośrednie interakcje z podmiotami z NEZA. Wysyłanie przez
AP komunikatów do ich otoczenia o takiej, a nie innej treści rzutuje bezpośrednio na
39
Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2013, s. 33, 36 [online], http://
bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=3372&idmp=906&r=o, [dostęp: 2016-05-20].
40
Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2014…, s. 32, 33.
41
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w 2013 r.…, pkt. 3.9.
42
Przykładem może być niepewny w chwili obecnej (wrzesień 2016 r.) los zgłoszonej przez NDAP propozycji wydzielenia na organizowanym w 2017 r. w Kielcach VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich
sekcji poświęconej archiwom społecznym.
43
Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad
jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych (Dz.U. nr 167 poz. 1375), § 18.
44
Notabene w zastępującym tamto rozporządzenie nowszym akcie prawnym określenie „przejmowanie”
w ogóle się nie pojawia. Zapisano w nim natomiast, że szczegółowe warunki przekazania materiałów archiwalnych AP będą uzgadniane w treści zawieranych z nimi przez niepaństwowe podmioty porozumień w tej
sprawie. Zob. Rozporządzenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z 14 X 2015 w sprawie warunków
i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany
niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015 poz. 1733, § 3.3).
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sposób ich postrzegania45. Przykłady dość bezrefleksyjnego powtarzania owych niefortunnych sformułowań w literaturze archiwalnej z ostatnich lat nie nastrajają budująco46.
Przede wszystkim utwierdzają w wyrażonym wyżej przekonaniu o potrzebie dokonania
zmian w stylu komunikowania się na linii PSA – organizacje z NEZA. Patronować temu
powinna NDAP, jako, co podkreśla się w literaturze, naturalny inicjator i koordynator
prac nad wizerunkiem archiwów47.
Wracając do głównego wątku narracji muszę przyznać, że dla niektórych spośród
wyżej wyszczególnionych obszarów problemowych nie zdołałem odnaleźć potwierdzenia na ich rzeczywiste praktykowanie. Nie znam przykładu zastosowania przymusowego zdeponowania zagrożonych archiwaliów w konkretnym archiwum państwowym. W
przeszłości były sytuacje, które w świetle dzisiejszych przepisów zapewne by takie działania wymusiły, np. w 2002 r., gdy destrukcja zagrażała złożonym w pryzmy pod gołym
niebem zbiorom Towarzystwa Pamiętnikarstwa Polskiego, które ostatecznie przejęło
Archiwum Akt Nowych za pośrednictwem interweniującego w miejscu ich lokalizacji
Ośrodka KARTA48. Niewiele konkretów można powiedzieć także o zakresie, w jakim
świadczone są drobne usługi konserwatorskie czy digitalizacyjne, choć wiadomo, że do
takich sytuacji dochodzi49. Niewątpliwie, głos w tej sprawie należałoby oddać samym archiwom państwowym. Nieco inne znaczenie ma fakt nieodnalezienia wyraźnego śladu
prowadzenia przez PSA długofalowej polityki informacyjnej skierowanej do podmiotów z NEZA, ukierunkowanej na zachęcenie ich do adaptowania wypracowanych przez
nią rozwiązań. Mimo że pewne posunięcia z tej dziedziny są, jak się wydaje, gdzieniegdzie robione, nie wyczerpuje to jednak znamion prowadzenia w pełnym tego słowa
znaczeniu takiejże polityki.
Odnosząc się do przykładów realnego pośredniego oddziaływania państwa na
NEZA, w pierwszej kolejności należałoby wymienić udział w procesie legislacyjnym,
w tym wprowadzenie do ustawy archiwalnej zapisów o możliwości ogłaszania przez
NDAP konkursów na realizację zadań publicznych w odniesieniu do ewidencjonowania, opracowywania itd. archiwaliów. Fakt, iż pomysł dokonania tej zmiany jest odbiciem realizacji postulatów strony społecznej uznajmy za dygresyjny szczegół.
Nie wymaga komentarza fakt publikowania przez PSA standardów i różnego
rodzaju fachowych opracowań archiwistycznych. Natomiast kwestią do dyskusji jest
stopień ich przydatności w działalności archiwalnej podmiotów z NEZA. Na pewno nie
można go nazwać pełnym, jako że znaczna większość z nich odzwierciedla specyfikę
zasobu archiwów państwowych, który na pewno nie jest identyczny z dokumentacją
narastającą w sektorze niepaństwowym.
45
M. Jabłońska, J. Urbański, Komunikacja w archiwum a jego wizerunek, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić
przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich…, s. 452.
46
Zob. A. Jabłońska, Tak zwane archiwa społeczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 21, 2012, s. 155, 156, 157; W. Stępniak, Najważniejsze zmiany i kierunki działalności archiwów
państwowych w latach 2011-2013, „Archeion”, t. 114, 2013, s. 25; R. Chałoński, dz. cyt., s. 229; K. Głowania, B.
Kurdyk, Przejmowanie dokumentacji organizacji kombatanckich przez Archiwum Państwowe w Katowicach oraz jego
oddziały w latach 2007-2014, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 11, 2014, s. 259, 260.
47
M. Jabłońska, Public relations w archiwach – wprowadzenie, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów,
red. M. Jabłońska, Poznań 2010, s. 33.
48
Z. Gluza, dz. cyt., s. 20.
49
Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w
2015 r.…, s. 32.
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Faktem zdaje się być również monitorowanie przez AP sytuacji w NEZA. Swoisty rekonesans na tym polu wykonało kieleckie AP, sporządzając w grudniu 2012 r.
Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na terenie jego właściwości terytorialnej50. Wycinkowa analiza rocznych sprawozdań dyrektorów AP za lata
2013 i 2014 (czyli z okresu tuż po wejściu w życie Zarządzenia NDAP nr 16 z 10 grudnia
2012 r. w sprawie współpracy z podmiotami z NEZA) pod kątem uchwycenia tego, jak
udaje im się realizować tą współpracę, nie dała jednoznacznych wyników. W sprawozdaniu dyrektora AP w Płocku za rok 2013 jest informacja o zaopiniowaniu przez Komisję Archiwalnej Oceny Dokumentacji (dalej: KAOD) wykazu podmiotów wytwarzających MA wchodzących w skład NEZA, a mających siedzibę w granicach właściwości
miejscowej archiwum (samego wykazu do informacji nie dołączono ani też nie podano
liczby ulokowanych w nim podmiotów)51. Podobna informacja jest w analogicznym
sprawozdaniu za 2014 r.52 KAOD tegoż archiwum wydała ponadto opinię w sprawie
wpisania do rejestru NEZA (zapewne chodziło o wykaz podmiotów, z którymi współpracuje AP) jednego podmiotu53. W 2014 r. AP w Płocku poszerzyło prowadzony wykaz
podmiotów zaliczanych do NEZA o 26 tego typu jednostek organizacyjnych, o czym
informuje odpowiednie sprawozdanie54. Z kolei sprawozdanie za 2015 r. zawiera już
osobny punkt (3.1) pt. Współpraca z wytwórcami NEZA55. Również w sprawozdaniu
AP w Bydgoszczy za 2013 r. jest (lakoniczna) informacja, że KAOD rozpatrzyła sprawę
ustalenia wykazu podmiotów, których archiwalia wchodzą w skład NEZA56. Prawdopodobnie różnie wygląda to w poszczególnych archiwach. Sprawozdania dyrektora
katowickiego AP za lata 2013 i 2014, zarówno te dostępne na stronie internetowej archiwum, jak i opublikowane w czasopiśmie „Szkice Archiwalno-Historyczne” nie zawierają na ten temat ani słowa57. Być może są to skrócone sprawozdania, a ich domniemane
pełne wersje uwzględniają również tego typu wiadomości lub też zebrano je w osobnych, niedostępnych publicznie raportach. Pozostawiając te pytania bez odpowiedzi,
należy podkreślić, że dane te nie znalazły także odbicia w redagowanych na podstawie
sprawozdań AP Raportach NDAP za lata 2013, 2014 i 2015. Dlaczego? Tu także trudno
o odpowiedź. Wolałbym nie tłumaczyć tego niedostatecznym zainteresowaniem PSA
tą problematyką, choć w świetle pomijania akurat tych informacji przy jednoczesnym
ogłaszaniu przez AP na ich stronach BIP tak arcyważnych informacji, jak oferta sprzedaży wycofywanych z użytku regałów w cenie złomu58, trudno się takiemu wrażeniu
Raport na temat stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego…, s. 1. Zob. też R. Chałoński, dz. cyt., s. 226-258.
Pod datą 10 IV i 19 XII (uzupełnienie) 2013. Zob. Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2013…, s. 24, 25.
52
Pod datą 23 III 2014. Zob. Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok
2014…, s. 23.
53
Chodzi o Muzeum Przemysłu i Techniki NOT w Warszawie. Zob. Sprawozdanie opisowe z działalności
Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2014…, s. 23..
54
Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2014…, s. 32.
55
Sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Płocku za rok 2015, s. 16-17 [online], http://
bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=4317&idmp=906&r=o [dostęp: 2016-05-20].
56
Roczne sprawozdanie opisowe z działalności Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w 2013 r.…, pkt. 3.2.3.
57
P. Greiner, Sprawozdanie dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2013 rok, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 11, 2014, s. 273-285; tenże, Sprawozdanie dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2014
rok, „Szkice Archiwalno-Historyczne”, nr 12, 2015, s. 299-315.
58
Zob. Informacja o sprzedaży regałów, BIP AP w Gdańsku, [online], http://www.bip.ap.gov.pl/dokument.
php?iddok=3529&idmp=1536&r=o [dostęp: 2016-05-20].
50
51
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oprzeć. Teza o niedostatecznym zainteresowaniu AP niepaństwowymi organizacjami
zdaje się być dodatkowo uzasadniona tym, że według różnych szacunków ilość tych,
którym się ono należy, jako potencjalnym wytwórcom materiałów archiwalnych, wydaje się być dużo większa59.
Stosunkowo dobrze widoczne są odbywające się w przestrzeni publicznej działania obliczone na budowanie przez AP kapitału społecznego poprzez prowadzenie
działalności edukacyjno-popularyzatorsko-naukowej. W Raporcie NDAP za 2014 r.
wyszczególniono siedem podobnych przedsięwzięć, w których współuczestniczyło
dziewięć różnych organizacji, w tym Polskie Towarzystwo Historyczne i NSZZ „Solidarność”.
Niektórych działań praktycznych ze sfery pośredniego oddziaływania państwa
na NEZA nie udało mi się uchwycić. Dotyczy to np. prowadzenia przez PSA specjalnych badań nad funkcjonowaniem archiwów organizacji z NEZA, ich specyficzną naturą i potrzebami. Kwestię tą należałoby zresztą przeanalizować na tle szerszego, a zarazem dość skomplikowanego zagadnienia prowadzenia przez AP prac naukowo-badawczych. W niezbyt licznych opracowaniach poświęconych temu zagadnieniu można
znaleźć postulat prowadzenia, w miarę możliwości, badań obejmujących wszystkie
części składowe archiwistyki60.
Tak oto w dużym skrócie przedstawia się sprawa rzeczywistych działań państwa w sferze NEZA w wymiarach bezpośrednim i pośrednim. W ramach ich ogólnego
porównania należy podkreślić, że więcej dzieje się w pierwszym z nich. Dociekając,
dlaczego tak jest, wskazałbym przede wszystkim na uwarunkowania prawne, w jakich
działają AP, z których wynikają ich zadania i sposoby ich realizacji, silnie sformalizowane. Formalizacja przyczynia się do tego, że wolą one planować, wykazywać i rozliczać
ściśle określone przedsięwzięcia. Pod tym względem pośrednie oddziaływanie w dużej
mierze może wydawać się trudniejsze w wymiarze przynoszonych efektów, które często nie są dobrze widoczne ani nie przychodzą odpowiednio szybko, do tego nie tak
łatwo wykazać przed zwierzchnikami, że czas i środki przeznaczone na ich realizację
dobrze spożytkowano. W tej sytuacji, na którą nakładają się też inne czynniki (np. przyzwyczajenie części pracowników do działania w rutynowy sposób) trudno oczekiwać
czego innego niż to, z czym aktualnie mamy do czynienia.
***
Artykuł ten miał na celu identyfikację podstawowych obszarów problemowych,
w których państwo może lub powinno wpływać na NEZA, wskazać różnego typu normatywy i wiążące wypowiedzi przedstawicieli PSA potwierdzające fakt dostrzegania
tychże obszarów przez instytucje państwowe oraz uchwycić przykłady ich praktycznego oddziaływania.
Zebrane na ten temat informacje zapewne dałoby się bardziej uzupełnić i precyzyjniej usystematyzować. Lecz nie miałoby to istotnego przełożenia na treść stawianych
wniosków. Z dokonanych obserwacji wyłania się dosyć złożony konglomerat zamie59
A. Górak, D. Magier, Selekcja archiwalna jako konstruowanie zasobu źródeł historycznych, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 2(4), 2011, s. 135.
60
J. Łosowski, Praca naukowa w archiwach i sposoby jej wspierania, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska i K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 100.
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rzeń i działań państwa, przede wszystkim PSA, wobec podmiotów z NEZA. Trzeba
przyznać, że jest tego niemało – więcej, niż się zwykle wydaje, choć w poszczególnych
obszarach wygląda to, rzecz jasna, rozmaicie. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to, co udawało i udaje się osiągnąć, w tym także skala osiągniętych efektów, to nie tylko pochodna zabiegów PSA. To także skutek takiego, a nie innego odzewu ze strony podmiotów
z NEZA czy szerzej – ich zainteresowania przedstawianą ofertą. Pomijając ewentualny
wpływ innych czynników, jedną z kluczowych kwestii dla obudzenia czy podsycenia
tego zainteresowania wydaje się być prowadzenie przez PSA odpowiedniej polityki informacyjnej oraz zadbanie o odpowiednią jakość inicjowanych procesów komunikacyjnych, w których uczestniczą organizacje niepaństwowe. Przyznam, że niejednokrotnie
zetknąłem się z opiniami, że na tym polu państwo nie robi nic albo bardzo niewiele61.
Sądzę, że mimo przedstawienia w tym artykule jedynie zarysu obszernej i wieloaspektowej problematyki oddziaływania państwa na NEZA udało mi się wykazać, że tak nie
jest. Uprawniałoby to do umiarkowanego optymizmu. Lecz działania podejmowane w
tym obszarze są obarczone zasadniczym mankamentem. Są one wycinkowe, doraźne i
w bardzo niewielkim stopniu skoordynowane. Znamionują brak całościowej wizji na
oddziaływanie państwa na sektor NEZA. Prawdopodobnie wynika to głównie z niedostrzegania na większą skalę przez PSA znaczenia czynników społecznych nadających
coraz wyraźniej ton życiu publicznemu, co przyznają sami jej przedstawiciele62. Kilka
lat temu prof. W. Stępniak zwracał uwagę na potrzebę podjęcia aktywnej i świadomej
polityki w odniesieniu do NEZA63. Zgadzając się w pełni z tą tezą posunąłbym się dalej, twierdząc, że potrzebna jest tu odpowiednia strategia. Należałoby przystąpić do
jej opracowania, koniecznie we współpracy z najaktywniejszymi podmiotami z tego
sektora, w tym z wiodącymi archiwami społecznymi. Swój wkład wraz z ułatwiającym wzajemne kontakty pośrednictwem między AP, a organizacjami z NEZA mogły
by ewentualnie wnieść, rzecz jasna tam, gdzie istnieją (np. w Gorzowie Wielkopolskim i
Płocku), towarzystwa przyjaciół poszczególnych AP. Z kolei dyrektorzy tych placówek
mogliby, wmyśl Wytycznych NDAP w sprawie współpracy z podmiotami z NEZA z
grudnia 2012 r., współpracować w tym zakresie ze stowarzyszeniami archiwistów64.
Oczywiście, nad wieloma tego rodzaju szczegółami będzie jeszcze czas się zastanowić,
jak tylko zostaną wszczęte prace nad stworzeniem wspomnianej strategii. Byłbym usatysfakcjonowany, gdyby uwagi i propozycje zawarte w tym artykule stały się jednym z
bodźców prowadzących do ich zainicjowania.
Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że stworzenie jej będzie tylko pierwszym, choć bardzo znaczącym krokiem. Do mojego artykułu nie bez przyczyny włączyłem zarówno warstwę deklaratywną, jak i wymiar praktyczny wpływu państwa na
NZA. Powszechnie wiadomo, że nawet najlepsze pomysły i najsłuszniejsze przepisy
prawne mogą pozostać w sferze teoretycznej, jeśli konkretni ludzie, zwłaszcza decydenci nie zadbają o ich przełożenie na rzeczywistość. O ostatnich kilku latach funkcjonowania PSA, stanowiących pewien zamknięty okres, niewątpliwie można powiedzieć, że
jeśli chodzi o próby rozwiązywania problemów, o których tu wspominałem, stanowią
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Zob. A. Górak, D. Magier, dz. cyt., s. 132.
Zob. W. Stępniak, Czy wiemy, czym jest instytucja narodowego zasobu archiwalnego?…, s. 11.
Tamże, s. 12.
Zarządzenie NDAP nr 16 z 10 XII 2012 w sprawie współpracy archiwów państwowych…, § 4.
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czas bardzo dobrze wykorzystany, zwłaszcza na tle poprzednich dwóch dekad. Przyszłość rodzi niepewność. Pozostaje jednak mieć nadzieję na to, że kolejne lata upłyną
pod znakiem kontynuacji i dalszego rozwijania tego, co do tej pory udało się osiągnąć.
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Аннотация
Томаш Чарнота
Влияние государства на негосударственные архивные ресурсы в Польше – от
теории к практике.

Статья направлена на выявление основных проблемных областей, в которых государство может илидолжно влиять на негосударственные архивные ресурсы. На основе
препровожденных Автором наблюдений получается довольно сложный конгломерат
намерений и действий государства, прежде всего Государственной Архивной Службы, которых предметом явлаются негосударственные архива. Одакож меры принимаемые в этой области искажены фундаментальным недостатком - они фрагментарные,
специальные и в очень невеликом степени координованные. Это характеризует отсутствие общей концепции воздействия государства на спонтанно развивающуюся область негосударственных архивов.

Resume
Tomasz Czarnota
The influence of the state on the private archives’ resources in Poland – from theory
to practice.
The aim of this article is to identify the key issue areas in which the state could or should
influence the private archives’ resources. From the observations made by the author, we
could see a conglomeration of state’s goals and activities, especially the State Archive
Service, regarding the private archives. However, the actions taken in this regard are
fundamentally flawed, they are fragmentary, short-term and poorly coordinated. They
lack a broader vision of the state influencing the private archives.
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Patriotyzm i kultywowanie tradycji lokalnych
w świetle dawnej i współczesnej literatury przedmiotu.
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Patriotyzm jako miłość ojczyny we współczesnej kulturze zachodniej wydawał
się być w ostatnich latach postawą lekceważoną przez młodszą generację mieszkańców. Wynikało to z wielu przesłanek, w Polsce zaś przede wszystkim tych, których
genezy należy się doszukiwać między innymi w antynarodowo zorientowanej polityce władz zarówno komunistycznych, jak też i tych, które przejęły w okresie transformacji systemowej ster rządów w naszym kraju. Stąd też konieczne jest, aby straty
spowodowane tą wielce szkodliwą działalnością szybko odbudowywać, zwłaszcza,
że już teraz mentalność wielu współczesnych ludzi ukształtowana została w duchu
niebezpiecznego dla polskiej racji stanu kosmopolityzmu i bezideowości.
Należy w związku z tym przypomnieć, czym jest w świetle tradycyjnej nauki – zwłaszcza filozofii społeczno - politycznej inspirowanej wiarą chrześcijańską,
patriotyzm i jakie są konieczne warunki jego kultywowania w naszej Ojczyźnie. W
niniejszym szkicu autor będzie posiłkował się głównie tekstami wybitnych znawców
polskiej kultury narodowej, m.in. M. A. Krąpca i osób obecnie inspirujących się dorobkiem tego założyciela Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, ale także innych autorów,
których publikacje warte są podkreślenia, m. in. F. Konecznego, A. Zwolińskiego, T.
Ślipki, J. Salija, L. Dyczewskiego, M. Poradowskiego, P. Jaroszyńskiego, P. Tarasiewicza.
Elementy składowe narodu
Tradycyjna, oparta na nauce Arystotelesa, św. Tomasza, neotomistów i nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego nauka mówi nam, że istnieje wiele czynników,
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które tworzą naród i stanowią o jego trwałości, potędze oraz znaczeniu. Są nimi:
- Wspólnota plemienna czyli wspólnota krwi;
- Ziemia wspólnego zamieszkania;
- Wspólna historia i utożsamianie się z nią;
- Szeroko pojęta kultura i jej wytwory (język, twórczość artystyczna i techniczna,
muzyka, architektura itp.);
- Religia i jej wytwory.
Wszystkie te elementy występują i rozwijają się u narodów powstających w
normalnie funkcjonujących w ramach cywilizacji łacińskiej warunkach. Warunkiem
ich istnienia jest wolność i związana z nią spontaniczność rozwoju różnych form życia społecznego i wspólnot: rodzinnych, zawodowych, terytorialnych1. Jeśli zaś będący
członkami określonej wspólnoty narodowej ludzie je kultywują i uwzględniają w swoim życiu publicznym prywatnym, to znaczy, że są świadomymi jej obrońcami, czyli po
prostu patriotami.
W dalszej części naszych rozważań autor zamierza scharakteryzować poszczególne elementy narodotwórcze i podtrzymujące narody w ich istnieniu i właściwym
rozwoju, wskazując jednocześnie na ich niezwykle istotne znaczenie, na które zwracali
liczni autorzy zajmujący się zasygnalizowaną problematyką. Ich wartość jest – należy to
wyraźnie podkreślić – dla naszego narodu i państwa jest szczególna, a dbałość o nie jest
wyrazem patriotyzmu, bez którego ani człowiek jako jednostka, ani tworzona przezeń
społeczność nie może się rozwijać. Zarówno cytowana przez autora i przywoływana
literatura przedmiotu, jak i osoby, które ją napisały, nie cieszą jeszcze niestety należną
im popularnością w naszym kraju, ponieważ żyjemy w czasach nieustannej dominacji
takich ideologii, które są naszej Ojczyźnie wrogie. Miejmy jednak nadzieję, że dzięki
wysiłkowi młodej generacji historyków i humanistów w ogóle tendencja ta zostanie odwrócona, wrogowie narodu polskiego zostaną słusznie za swoją szkodliwą propagandę
surowo ukarani, a autentyczną sławą i uznaniem Polaków będą cieszyli się jedynie tacy
uczeni, dla których dobro narodu i państwa polskiego zawsze były ważne i znaczące – a
nawet priorytetowe - w ich działalności naukowej i publicystycznej, oraz w ich prywatnym i publicznym życiu.
Wspólnota krwi
Słusznie zauważa się, że naród jako wspólnota społeczna powstaje dzięki rodzinom, wspólnotom rodowym, plemionom, szczepom i ludom, które mają zazwyczaj
wspólne pochodzenie od tych samych przodków, oraz łączą ich więzy krwi i psychologiczna wspólnota charakterów. Dlatego często określa się go jako rodzinę rodzin, cieszących się w ramach wspólnoty politycznej, którą one tworzą, autonomią i wolnością,
ale mających wobec niej również ważne zobowiązania2. Podkreśla się także, że tak jak
każdy człowiek, aby odpowiednio i właściwie ukształtować swoją osobowość potrzebuje do tego pełnej i kochającej się rodziny, w której władzę sprawuje ojciec, opiekę
głównie duchową ma nad nim sprawuje matka, a rolę partnerów zabawy, pracy i wzajemnego współdziałania odgrywa rodzeństwo, tak też i rodziny i wspólnoty polityczne
oraz terytorialne powinny mieć silną i scentralizowaną, ale sprawiedliwą i koordynu1
2

F. Koneczny, Zwierzchnictwo moralności. Ekonomia i etyka, Warszawa – Komorów 2006, s. 71.
L. Dyczewski, Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa 1981, s. 207 – 264.
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jącą działania poszczególnych podmiotów władzę, Kościół zaś i szkoła mają za zadanie
wychowywać i kształtować formację duchową ludzi tak, aby darzyli siebie nawzajem
miłością i świadczyli sobie bezinteresownie dobro, a poszczególni ludzie zamieszkujący
tę sama ziemię powinni ze sobą współpracować i pomagać sobie we wszystkich trudach realnego, codziennego egzystowania3. Najważniejsze jest jednakże to, że oprócz
niezbędnych do tego, aby zaistniał naród są więzy krwi, wszystkie osoby tworzące tą
wspólnotę łączą się ze sobą we wspólnoty przede wszystkim po to, aby realizować razem dobro wspólne, czyniąc to w sposób naturalny, tak jak naturalne są różne potrzeby
i aspiracje ludzi i skłonności, aby realizować je w tworzonych przez siebie wspólnotach.
Jak pisał Mieczysław Gogacz, „oprócz więc osób stanowią naród rodziny, małżeństwa,
rody, grupy zawodowe, społeczne, związki i stowarzyszenia polityczne, wtedy jednak,
gdy wszystkie osoby w tak różnych wspólnotach odnoszą się zarazem do tego samego
dla całego narodu dobra wspólnego”4.
Ziemia wspólnego zamieszkania
Historycy i etnolodzy zajmujący się dziejami dawnych kultur, także tych słowiańskich, słusznie zauważają, że zanim plemiona koczownicze zdołały nabyć cech
ludu, najpierw musiały się osiedlić. Ziemia była i jest podstawą samodzielności życia
narodu jako wspólnoty, ponieważ tworzą ją z jednej strony różnorodne bogactwa naturalne, a z drugiej –cementujące i utrwalające związki międzypokoleniowe ludzi przebywających, osiadłych na określonym terytorium5. Terytorium pełni także różnorakie
funkcje w życiu ukształtowanego już narodu. Przede wszystkim jest to miejsce fizyczno
– przestrzenne, na którym on egzystuje i realizuje swoje cele. Każdy naród potrzebuje
swego miejsca na ziemskim globie, ono decyduje przecież o jego być czy nie być6. Naród
bez własnej ziemi, bez ojczystego kraju ulega rozproszeniu i ginie. Terytorium posiada zwykle bogactwa naturalne, które stanowią podstawę jego gospodarki. Jeżeli nawet
ich nie ma, to sama ziemia, lasy, rzeki, jeziora, góry, są także naturalnym bogactwem
narodu. Ojczysta ziemia to także miejsce spotkania ludzi, ich pracy, odpoczynku, przeżywanych smutnych i radosnych doświadczeń. Ojczysta ziemia to również swoista widownia historii narodu: jego początku, rozwoju, walk o przetrwanie, zwycięstw i klęsk,
miejsce narodzin bohaterów narodowych. Szczególnie bohaterowie narodowi, żyjący w
swoich „małych ojczyznach” i walczący o godność Polski i Polaków w trudnym okresie
upadku naszej państwowości w XIX stuleciu powinni być, jak zauważał to Stefan kardynał Wyszyński, być często przez nas pamiętani i przywoływani oraz naśladowani,
ponieważ oni byli ludźmi wielkimi, a bez takich osób naród nie może istnieć i funkcjonować7. Ziemia Podlaska i jej mieszkańcy była niejednokrotnie miejscem, gdzie urodziło
się, żyło, a także walczyło o niepodległość Polski wielu wybitnych patriotów, którzy w
okresie walki o niepodległość Rzeczypospolitej w XIX stuleciu, a także podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji i ciemnej nocy komunistycznego zamordyzmu i zniewolenia
poświęcili swoje życie osobiste, zdrowie, majątek, karierę zawodową, a nawet ponieśli
3
4
5

128.

6
7

T. Ślipko, Spacerem po etyce, Kraków 2010, s. 284.
M. Gogacz, Okruszyny, Niepokalanów 1993, s. 136.
M. Król, Małe ojczyzny – duża ojczyzna. Świadomość narodowa a regionalna, „ Cywilizacja” (2008), nr 27, s.
B. Czupryn, Po co patriotyzm? - płaszczyzna antropologiczna, „Cywilizacja” (2008), nr 27, s. 17.
bM. Żmigrodzka, Wybrali Polskę, Radom 2003, s. 255.
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męczeńską śmierć w obronie sponiewieranego przez oprawców polskiego narodu. Tak
było zresztą w wielu zakątkach naszej Ojczyzny8. Jak bowiem pisał Wojciech Polak, nasi
rodacyШ
ginęli, bo byli Polakami i chcieli żyć jak Polacy. Bywało, że zaborca dawał nam
możliwość wygodnego i dostatniego życia, pod warunkiem wyrzeczenia się polskości. Większość Polaków odrzucała taką opcję. Wybierali bytowanie ubogie,
często w poniewierce. Tracili stanowiska, pensje, apanaże. Czasem zmuszeni byli
wieść ponure i beznadziejne życie emigrantów. Przywiązanie do wolności, do
Ojczyzny, do wiary i rodzinnego obyczaju i tradycji kosztowało niekiedy bardzo
wiele. Ale ofiary te ponosili, wychodząc z założenia, że są rzeczy ważniejsze od
materialnej pomyślności, od pieniędzy nawet od własnego majątku9.

To wszystko sprawia, że ziemia ojczysta posiada często charakter symboliczny
i niemal sakralny. Tak istotny związek egzystencji narodu z zajmowanym przez niego
terytorium pozwala wywnioskować, że jest ono jednym z elementów naszej tożsamości
etnicznej. Właśnie dlatego, jak się wydaje, Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński podczas dożynek w Łowiczu powiedział m. in.:
Polska, choćby się najbardziej uprzemysłowiła […] musi nadal wiązać się z ziemią.
Musi nadal kochać ziemie ojczystą i nie może się od niej oderwać. Pamiętajcie:
jeszcze niedawno chodzili po Polsce najeźdźcy, którzy posyłali Polaków do pieców
krematoryjnych i głosili – nam nie są potrzebni Polacy, nam są potrzebne ich ziemie. Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swą niezależność
i wolność, musi być związany z ziemią. Tak jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich
burze nie przewiały, tak naród polski musi się trzymać całą duszą i całym sercem,
aby wiążąc się z ziemią i nie dając się z niej wydziedziczyć, zabezpieczyć swą wolność i miejsce na karcie Europy10.

W związku z tym należy stwierdzić, że ziemia to ojcowizna nie tylko tradycyjnych rodzin wielsko – rolniczych, lecz także wspólna ojcowizna całego narodu. Należy
również wbrew lansowanemu przez demoliberałów i kosmopolitów poglądowi zaznaczyć, że ziemia nie powinna być traktowana wyłącznie w kategoriach ekonomicznych,
tzn. jako towar – przedmiot kupna czy sprzedaży. Zapominają o tym współcześni politycy, a przecież miały tego pełną świadomość minione pokolenia naszych rodaków,
a także nasi odwieczni wrogowie – Rosjanie i Niemcy. W okresie zaborów rosyjskie i
niemieckie władze okupacyjne wszelkimi sposobami dążyły do odebrania ziemi posiadanej przez Polaków. Obrona ojczystej ziemi stanowiła wówczas elementarny wymóg
patriotyzmu. Obecnie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, utrzymanie ziemi w polskich rękach jest jednym z warunków przetrwania narodu polskiego i zachowania jego
tożsamości.

8
G. Kucharczyk, Świadectwo – męstwo – prawda. Garść refleksji o bohaterstwie, „Cywilizacja”, (2010), nr 35,
s. 132 – 133.
9
W. Polak, Patriotyzm dnia dzisiejszego, Gdańsk 2012, s. 12 – 13.
10
Cyt. za: P. Jaroszyński, Naród tylu łez…, Warszawa 1997, s. 50.
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Wspólna historia, tradycja i utożsamianie się z nią
Do istotnych czynników, które tworzą naród wraz z jego „małymi ojczyznami”
należy historia wraz z tradycją11. Badacze dziejów i filozofowie kultury uzasadniają to
tym, że człowiek z natury niejako żyje w określonym czasie, w związku z tym jest on
zakorzeniony w historii czerpiąc z niej swoją tożsamość etniczną, światopoglądową,
religijną, oraz kulturową i cywilizacyjną, a także uczy się właściwego postępowania
w przyszłości12. Dlatego jest oczywiste to, że „roztropna pamięć o przeszłości innych
ludzi; ludzi, którzy zmagali się o dobro – uczy nas kształtowania wewnętrznej historii
własnego życia oraz owocnego korzystania z niej dla osobowego rozwoju”13. Uwzględniając społeczny wymiar ludzkiego życia ks. Paweł Tarasiewicz słusznie zauważa, że
Faktem jest, że aktualny poziom rozwoju cywilizacyjnego jest w pewnym stopniu
wytworem minionych lat i stuleci. To bowiem, co zostało dokonane w przeszłości,
nie jest bierne i trwa w czasach nam współczesnych, lecz również w różnym stopniu aktywnie modyfikuje teraźniejsze życie poszczególnych ludzi, a tym samym
całych narodów. Znajomość wydarzeń minionych, czyli świadomość historyczna,
ułatwia głębsze zrozumienie teraźniejszości, a jednocześnie funduje własną tożsamość. Umożliwia ponadto przewidywanie konsekwencji zaistniałych faktów w
danej dziedzinie kultury (lub w całej kulturze) na mocy analogi wspólnych rysów
wydarzeń z przeszłości i wydarzeń obecnych14.

Narody, aby mogły powstawać i funkcjonować, muszą być kształtowane przez
społeczności, w których istnieje wspólnota celów i wzajemna chęć przezwyciężania
przez ludzi trudności związanych ze wzajemnym współżyciem i pracą, oraz świadomość konieczności obrony dobra wspólnego przed wrogiem zewnętrznym. Dlatego też
poszczególne plemiona słowiańskie żyjące na ziemiach polskich, które spełniły ten warunek, przyczyniły się do powstania narodu polskiego, obejmującego swym zasięgiem
terytoria zamieszkałe przez ludność bliską sobie ideowo i przeżywającą wspólnie swoje
zwycięstwa i porażki. Jak zauważył ks. Michał Poradowski:
Wspólność walki, wysiłków, trudów, dni chwały lub smutku, radości czy cierpienia, wspólnie osiągane cele, kształtują powoli i modelują dane społeczeństwo, coraz bardziej podkreślając jego indywidualność. I tak, powoli, w ciągu wieków, ze
społeczeństw historia tworzy narody. Poprzez stopnie rozwoju rodowego, szczepowego, plemiennego, poprzez różne zrzeszenia korporacyjne, poprzez stany,
dochodzi społeczeństwo do narodowości i w tym znaczeniu naród jest tworem
historii”15.

Narody powstają i kształtują się przez stulecia, stopniowo, dzięki temu dorastają
i wzrastają w określonej samoświadomości etnicznej i kulturowej. Dzieje się tak, ponieważ jak zauważył Feliks Koneczny, „narodowość nie jest czymś danym z góry, nie jest
siłą jakąś wrodzoną każdemu żywiołowi etnograficznemu. Dopiero historia wytwarza

11
12
13
14
15

M. A. Krąpiec, Człowiek i polityka, Lublin 2007, s. 72.
J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 133.
B. Czupryn, Rola pamięci o przeszłości w osobowym rozwoju człowieka, „Cywilizacja”, (2014), nr 48, s. 18.
P. Tarasiewicz, Spór o naród, Lublin 2003, s. 196 – 197.
M. Poradowski, Katolickie państwo narodu polskiego, Wrocław 1997, s. 34.
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narody i to w samej tylko cywilizacji łacińskiej”16. Rody, szczepy oraz plemiona kształtują się zaś dzięki tradycji przekazywanej ustnie, z pokolenia na pokolenie. Narody natomiast mają już swoją historię, która jest udokumentowana w różnych dokumentach,
kronikach, dekretach władzy, a także utworach literackich, różnych archiwaliach itp.
Tradycja plemienna jest ustna, natomiast historia już dokumentuje i utrwala dorobek
kulturowy wybitnych ludzi i całych generacji, przekazując owo dziedzictwo następnym pokoleniom. Dzięki takim wysiłkom możliwe jest zrozumienie teraźniejszości i
planowanie przyszłości. Teraźniejszość narodu jest bowiem uzależniona od jego historii. Przysłowie, że historia jest nauczycielką życia zachowuje swoją aktualność wtedy,
gdy doceniana jest historyczna przeszłość narodu, jest ona też dogłębnie studiowana,
rozpoznawana, właściwie interpretowana i przeżywana przez współczesne pokolenie.
Wspólne doświadczenia historyczne w decydujący sposób kształtują oblicze i wnętrze
narodu. Jak pisał Benedykt Zientara:
Wspólna historia właśnie – obok języka – ukształtowała odrębne cechy kultury narodowej, z czasem coraz bardziej rozwiniętej w twórczości artystycznej, literackiej,
naukowej; ona też – historia – sprawia, że długotrwałe specyficzne warunki życia,
kultura, dobre i złe losy ukształtowały niepowtarzalne cechy zbiorowej psychiki
danego narodu17

Historyczna wiedza człowieka niewątpliwie kształtuje szeroko jego tożsamość.
Nie może jednak jej zdobywanie odbywać się tylko indywidualnie, lecz wysiłek ten
musi przybierać charakter zorganizowany. Ks. Michał Poradowski, słusznie zauważył,
że
„Człowiek ma możność przekazywania swego dorobku pokoleniom następnym.
Przez tradycję, czyli przez przekazywanie dorobku z pokolenia na pokolenie, dorobek ten stale wzrasta, bogaci się, powiększa się. Każde pokolenie zachowuje
dorobek swej pracy kulturalnej i otrzymany w dziedzictwie po poprzednich pokoleniach, konserwuje go, ale na tym nie poprzestaje, lecz odziedziczony dorobek bogaci pracą własną i tak wzbogacony, powiększony, upiększony i ulepszony
przekazuje pokoleniom następnym. Człowiek nie zaczyna pracy od początku, ale
buduje w dalszym ciągu, kontynuując pracę swych poprzedników. Każde nowe
pokolenie zaczyna pracę w tym miejscu, w którym ją ukończyły pokolenia poprzednie, stąd ciągły postęp, stąd nieprzerwany pochód ludzkości ku coraz wyższej i doskonalszej kulturze, ku doskonałości i szczęściu”18.

Wspomniana przez tego filozofa i teologa kwestia wiąże się oczywiście z akceptacją podstawowych wartości i wzorców etnicznej wspólnoty, szacunku dla symboliki
narodowej i lokalnej, włączenia się jednostek w realizację podstawowych celów i dążeń
narodu, uwrażliwienia na dobro wspólne społeczności narodowej itp. Dzieje się tak,
ponieważ materialne dziedzictwo wcześniejszych pokoleń jest przyjmowane przez ludzi w sposób pasywny, natomiast dziedzictwo intelektualne, umysłowo – duchowe,
16
F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, wyd. nowe i poprawione, Warszawa – Komorów
2001, s. 251.
17
B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej,
Warszawa 1985, s. 14.
18
M. Poradowski, Palimpsest, Wrocław 1995, s. 24.
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wymaga postawy aktywnej i twórczej. Każdy naród posiada swoją specyfikę kulturową
i egzystencjalną, stąd też niezbędna jest autorefleksja dotycząca sensu bytowania tej
społecznej wspólnoty, jej potrzeb, zamierzeń i celów. Mówiąc o doniosłej roli historii,
nie można jej ograniczać do sektora polityki, lecz należy także uwzględniać inne ważne
sektory egzystencji narodu: życie gospodarcze, naukę i oświatę, twórczość literacką i
artystyczną, obyczaje i etos, życie religijne, kondycję rodziny, specyficzne warunki geograficzne itp.
Medycyna i psychologia, jak wiemy, często badają i opisują zjawisko amnezji, tj.
utraty pamięci przez psychicznie chorego człowieka. Zgodnie przyznają one, że konsekwencje tego schorzenia są dla ludzkich jednostek tragiczne. Człowiek traci świadomość własnego ja, przynależności do rodziny i lokalnej społeczności, nie wie, kim jest.
Utrata pamięci historycznej jest także destrukcyjna w skali ogólnospołecznej i narodowej, ponieważ teraźniejszości nie da się racjonalnie zrozumieć bez pełnej i niezafałszowanej wiedzy historycznej. Dlatego też do zachowania pamięci historycznej nawoływał Prymas Stefan Wyszyński, który mówił: „Naród bez dziejów jest narodem ubogim;
który ma swe dzieje i je szanuje, jest narodem, który wierzy w swoją przyszłość. […]
Tworzywem dla dziejów narodu ku przyszłości jest wynik dojrzałości duchowej i kulturalnej narodu”19.
Słowa wielkiego patrioty i duszpasterza, które tutaj zostały przywołane, zostały
wypowiedziane w czasach dla tożsamości naszego narodu i państwa trudnych, ponieważ w czasach komunizmu nauczanie historii w naszym kraju zostało świadomie przez
komunistów zafałszowane. Była to oczywiście polityka celowa, mająca uczynić naszych
rodaków ludźmi pozbawionymi świadomości historycznej, uwrażliwienia naprawdę
naszych dziejów. Dlatego w podręcznikach z zakresu szeroko pojętej humanistyki tak
często posługiwano się kłamstwem, a wiele wydarzeń mających miejsce w dziejach naszego narodu zostało świadomie przemilczanych. Jak zauważył Piotr Jaroszyński:
Po utracie suwerenności przez Polskę z końcem drugiej wojny światowej w nauczaniu historii nastąpił powrót do metod z okresu zaborów. Chodziło o to, by
ograniczyć, zniekształcić i zohydzić pamięć o przeszłości narodu, który przez kilka
wieków przodował w kulturze i którego państwo było wielkie i sprawiedliwe20.

Historia jest źródłem samowiedzy narodu i lokalnych społeczności, dlatego wyrzeczenie się przez nie świadomości historycznej byłoby rezygnacją z własnej tożsamości narodowej. Tworzywem natomiast społeczności narodowej i lokalnej, obok historii,
jest także tradycja. Jak słusznie zauważył Feliks Koneczny, jest ona
kością pacierzową wszelkiej kultury. Do tradycji należy z przeszłości tylko to, co
weszło w świadomość następnych pokoleń i wywiera ciągle wpływ na umysły. Do
narodowej tradycji należą czyny przodków takich, którzy «non omnes mortui»,
współpracują z żywymi dalej z poza grobu, a nawet nieraz przodują im, posługując
się pokoleniem późniejszym jako wykonawcą swych pomysłów21.

19
20
21

L. Lewandowski, Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1982, s. 29.
P. Jaroszyński, Patrzmy na rzeczywistość, Warszawa 1998, s. 28.
F. Koneczny, Polskie logos a ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. 1, Poznań – Warszawa 1921, s. 33.
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Wiąże się ona z przekazem obyczajów, wartości moralnych i społecznych, przekonań religijnych, języka, kultury literackiej oraz artystycznej, wzorców osobowościowych,
postaw egzystencjalnych, symboliki narodowej. Jak zauważył ks. Andrzej Zwoliński:
Przyjęcie tradycji polega na jej interioryzacji (poznaniu, przyswojeniu i kultywowaniu). Nie działa ona bowiem automatycznie, przez samo istnienie zewnętrznej postaci
swych znaków. Realizuje się w odbiorze, w czynnej relacji wobec niej członków narodu, którzy przeżyciem i doświadczeniem odtwarzają jej przekazy22.

Bez tradycji naród stacza się do poziomu prymitywnego plemienia, bezideowego
tłumu. Tradycja narodowa jest zakresowo i jakościowo różna od tradycji rodzinnej, rodowej, lokalnej czy ludowej, obejmuje bowiem wartości, normy wzorce i symbole kształtowane przez stulecia i akceptowane przez liczebnie duże społeczności. Tradycja, podobnie
jak historia, jest pomostem między kolejnymi generacjami ludzkimi. Jest ona także podstawowym sposobem przekazu tych prawd i wartości, które spajają dawne i współczesne
pokolenia narodu. W przekazie tradycji istotną rolę odgrywa rodzina, a ogólniej mówiąc
– ludzie starsi. Jeśli więc słabnie więź rodzinna, załamuje się także przekaz tradycji narodowej23.
Rodzina i dom rodzinny są więc pierwotnym i naturalnym, a zatem koniecznym
środowiskiem, gdzie kultywuje się tradycje narodowe24. Zarówno własne doświadczenie
przeszłości z dzieciństwa, jak i to, czego doświadczyli jego domownicy, ma swój wyraz
w człowieku: w jego słowach, gestach, uczuciach, sposobach myślenia, predyspozycjach
itp.25 Przekonanie to towarzyszy kulturom powstałym w kontekście cywilizacji łacińskiej,
kultywującej europejskie tradycje personalistyczne. W niej to zadaniem każdego seniora
rodziny jest przekazanie bliższym i dalszym potomnym tradycji własnego rodu i narodu,
lokalnej wspólnoty, czyli kultury i wiary ojców. Narodotwórcze efekty wynikające z realizacji tego zadania, potwierdzają chociażby dzieje tych narodów, które kiedyś pozbawiono
suwerenności politycznej, w tym dzieje narodu polskiego. Odnotowują bowiem one fakt
decydującego udziału poszczególnych rodzin w utrzymaniu, a nawet rozwoju bytu narodowego, czyli fakt skutecznego przekazywania narodowości z ojca na syna.
Historia i tradycja łączą przeszłość narodu z jego teraźniejszością, pośrednio zaś
w jakiś sposób wytyczają jego przyszłość. Są one fundamentem ciągłości, trwałości i tożsamości wspólnoty ludzi należących do jednego narodu. Bez świadomości historycznej i
kontynuacji etnicznej tradycji naród przekształca się w anonimową masę pozbawioną swej
niepowtarzalnej tożsamości, co łatwo prowadzi do totalitarnego modelu polityczno – państwowego. Poznając i wewnętrznie akceptując historyczną tradycję człowiek jest zakorzeniony we wspólnocie narodowej. Jak pisał Karol Wojtyła, „Żyjemy całym dziedzictwem,
któremu na imię Ojczyzna, któremu na imię Naród”26. Oczywiście, dziedziczenie kultury
narodowej poprzez tradycję i historyczną pamięć, nie może jednak oznaczać zamknięcia
się na inne narody oraz na ich wartości.
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Status tradycji w życiu narodu ujawnia się zwłaszcza podczas prób tworzenia ponadnarodowych struktur społecznych, które nie tyle odwołują się do minionych jedności
między narodami, ile bazują na faktycznej rezygnacji z własnego dziedzictwa, która pośrednio prowadzi do utraty tożsamości27. Wykorzenienie się własnej tradycji w celu utworzenia nowej i rzekomo wspólnej europejskiej kultury powoduje pomieszanie obcych sobie
wzorców duchowych, czyli odejście od narodu na korzyść eklektyzmu czy kosmopolityzmu. Wystarczy bowiem pozbawić naród jego tradycji, co następuje z chwilą odebrania
człowiekowi jego historycznej pamięci, aby pozostały po nim jedynie ludzkie jednostki,
związane w społeczną masę przez inne struktury, np. ekonomiczno – polityczne, mafijne
itp. Powstały twór społeczny jest zdolny już tylko do bezwładnego podążania za masowym impulsem albo w kierunku ślepego posłuszeństwa dyktatowi władzy, albo w kierunku rewolucyjnego przewrotu. Stąd brak rozumnej troski o prawdę na temat własnej
przeszłości prowadzi do rozpadu kultury danego narodu, zaniku tradycji lokalnych i zwyczajów, a w konsekwencji do dezorganizacji jego struktur28.
Znamiennym przykładem o antynarodowych skutkach jest lansowanie ostatnio na
szeroką skalę ideologiczna zasada tzw. politycznej poprawności. Apeluje się w niej o zerwanie z przeszłością a skupienie uwagi na teraźniejszości jako miejscu koegzystencji różnych, nawet przeciwstawnych sobie kultur. W myśl tej zasady należałoby unikać wszelkich rozróżnień, z tego powodu, że jakoby te niezawodnie prowadziły w przeszłości do
znanych z historii dyskryminacji, wojen, prześladowań, niewolnictwa, ksenofobii, rasizmu
i szowinizmu. W praktyce niniejszy pogląd – jeśli byłby on traktowany poważnie przez
jakąś większą część społeczeństwa i narodu - sprowadzałby się do postawy obojętnej na
prawdę i dobro, do wyrzeczenia się przekonania, że ktokolwiek może mieć rację. A konsekwencje takiego postępowania i myślenia byłyby tragiczne i wielce nieracjonalne - należałoby bowiem odrzucić całą przeszłość jako dzieło ludzi szalonych, wyznających jakieś
niezmienne zasady, oraz wyrzec się swojej przynależności do lokalnej wspólnoty.
Konkludując należy stwierdzić, że rozwój dziedzictwa kulturowego narodu przyczynia się do rozwoju życia osobowego poszczególnego człowieka, a dzięki temu do praktycznego, harmonijnego układania się stosunków międzyludzkich. Dlatego też tradycja
narodowa jako szczególny zespół relacji osobowych, jest czynnikiem konstytuującym naród i nadającym jego istnieniu szczególną wartość. Warto w tym miejscu, jak się wydaje,
przypomnieć słowa Jana Pawła II, który na początku swego pontyfikatu, podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku zauważył:
Kultura jest przede wszystkim wspólnym dobrem narodu. Kultura jest dobrem, na
którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębniła nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów, stanowi bardziej nawet niż granice polityczne29.

Język
Pojęcie kultury narodowej jest niezwykle pojemne i zawiera w sobie wiele istotnych
elementów. Ze względu na ramy niniejszego szkicu autor skupi się na jednym z nich – języku – chociaż wszystkie inne też są na pewno znaczące i mogą być przedmiotem szeroko
zakrojonych studiów i badań.
27
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Status języka w życiu narodu nie wynika tylko z jego bieżących, utylitarnych funkcji praktycznych30. Nie jest on bowiem jedynie koniecznym środkiem komunikacji między
ludźmi, lecz jest zdeterminowany integralnym sprzężeniem z narodową kulturą, czyli z
osobowym rozwojem człowieka31. Znajomość historii własnego języka i literatury ojczystej
pozwala lepiej zrozumieć dzisiejszą kulturę własnego narodu, a troska o stan mowy ojczystej przyczynia się do udoskonalenia tak osobistej kultury człowieka, jak też kultury całej
wspólnoty narodowej32. Pisał o tym przed wielu już laty, u zarania II Rzeczypospolitej ks.
Czesław Oraczewski:
Historia literatury ojczystej jest biografią narodu. To on sam się przedstawia cały i
żywy tak, jak był, jak żył. Ci, co pragną poznać i pokochać naród swój, winni rozpatrzeć się w literaturze, poznać długi szereg pisarzów i ich dzieła i dopiero na tym tle
odzwierciedlić w sobie wizerunek ducha narodowego. Kto tego ducha odgadł i pojął,
kto myślą wyrósł na myślach pisarzy narodowych wszystkich poprzednich wieków,
a sercem wyrósł na narodowości, czerpanej w obyczajach i uczuciach minionych i
żyjących – ten ma prawo powiedzieć: jestem kością z kości przodków moich i jestem
duchem z ducha narodu mojego33.

Rozwojowi kultury narodowej niezmiennie towarzyszy rozwój wpisanego w nią
języka. W ten sposób, na bazie ukształtowanego spontanicznie języka naturalnego, dochodzi do powstania języka ojczystego, przekazywanego następnie wraz z własną kulturą kolejnym generacjom. Wraz z pomnażaniem zasobów słownika wyrażeń, wygenerowanych
w poszczególnych działach kultury, dochodzi równocześnie do kodyfikacji i usprawnienia budowy gramatycznej. W efekcie uformowania alfabetu i form pisma drukowanego,
zarówno gwary, jak też i dialekty tracą stopniowo swoją samoistność. Ich miejsce zajmuje
ojczysta mowa narodu, zdobywająca z biegiem czasu właściwości i poziom języka literackiego. Mowa ta nie może być zastępowana językiem obcym, nie przyjmowanym spontanicznie przez społeczność jako swoją, lecz narzuconym przez jakąś ponadnarodową strukturę polityczną. Jeśli się czasami tak staje – a jesteśmy niekiedy świadkami takiego procesu
w czasach nam współczesnych – mamy do czynienia z groźnym dla psychicznej kondycji
człowieka moralnym zobojętnieniem, wynarodowieniem, kosmopolityzmem prowadzącym do życiowej beznadziejności i rozpaczy34.
Przyjmuje się ogólnie, że istnienie rodzimego języka u podstaw świadomości narodowej oraz lokalnej znacząco ułatwia jej trwanie i rozwój, ułatwia też godziwe życie i
pracę. Pisze o tym współcześnie Jacek Salij, stwierdzając m. in., że
Jeśli nasi przodkowie, którym przyszło żyć pod zaborami, tak ciężko znosili narodową niewolę, to właśnie dlatego, że żyjąc we własnym kraju, nie byli u siebie. Język i mundury zaborców dominowały na ulicach naszych miast, prawa były dla nas
wydawane w języku zaborców, nie wolno było posługiwać się ojczystym językiem
w urzędach i sądach, dzieci były karane za rozmawianie w szkole po polsku. W tej
perspektywie, patriotyzm dzisiaj to troska o język ojczysty, jego piękno, czystość i
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bogactwo”35. Feliks Koneczny zaś słusznie zauważył, że „Przywiązanie […] do języka
jako cechy narodowej, ukochanie języka po naszemu, istnieć może tylko tam, gdzie
istnieje pojęcie narodu, tj. wyłącznie w cywilizacji łacińskiej36.

Religia i jej wytwory
Religia zawsze odgrywała we wszystkich kulturach rolę znaczącą. Podkreśla się
wielokrotnie, że im wyższy był poziom świadomości religijnej społeczeństw, tym większe
było ich znaczenie kulturowe i cywilizacyjne. Naród polski, podobnie jak inne narody –
ukształtował się i dalej trwa w swoim istnieniu dzięki chrześcijaństwu37. Pisał o tym Jan
Paweł II:
Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśliśmy
odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze
nieporozumienie38.

Warto wiedzieć i mieć pełną świadomość, że religia rzymskokatolicka przez cały
czas istnienia Polski była jakby niszą, w której naród organizował się, jednoczył i działał,
i w której w czasie narodowych nieszczęść się „zamykał”. Dzieje się tak dlatego, ponieważ
– jak zauważył M. A. Krąpiec, „Wspólne przeżywanie moralności przepojonej motywami
religijnymi tworzy bezcenny narodowy obyczaj jako bezpieczną kolebkę kulturową”39. Religia była niejako wspólną własnością Polaków w całym trudnym tysiącleciu jego istnienia,
dlatego też nie sposób zrozumieć dziejów tego narodu właśnie bez religii rzymskokatolickiej. Wyraził to dokładnie Roman Dmowski, gdy pisał:
Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale
tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia w nas
katolicyzmu od polskości, oderwania narodowości od religii i Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu40.

Wiara, jak wiadomo, stanowi osnowę tożsamości narodowej Polaków bez względu na ich przynależność do określonego terytorium geograficznego czy regionu41. Jedność
polskiego Kościoła, mimo dokonanych rozbiorów, pozostawała symbolem jedności narodu – żyjącego w trzech zaborach – który trwał - dzięki nauczaniu tego samego katechizmu,
pisanego w tym samym języku. Pamięć i wierność wspólnym korzeniom została zachowana w wielu polskich lokalnych społecznościach, dzięki kultowi tych samych polskich świętych; dzięki świętowaniu tych samych świąt i hierarchii Kościoła, któremu przewodzili
arcybiskupi i biskupi polscy. Jak zauważył ks. Henryk Łuczak, „Zwyczaje religijne, które
niosą ze sobą to, co było najbardziej wartościowe i wierzeniach naszych praojców, inspirowały licznych twórców naszej polskiej kultury. Wielu z nich angażowało cały swój talent,
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aby oddać cześć Bogu, ułatwić wiarę i ubogacić przeżycia ludzkie”42. To, co ostatecznie
różniło Polaków od protestanckich Prus i prawosławnej Rosji była właśnie religia rzymskokatolicka. Rozumiano to dobrze w imperium rosyjskim, gdy uniemożliwiono katolikom obsadzanie najwyższych wojskowych stanowisk. Stąd polityka carskiej Rosji dążyła
do wprowadzenia na polskich terenach prawosławia, nawet siłą, jak to miało miejsce na
męczeńskim Podlasiu. Jak pisał Feliks Koneczny, właśnie szczególnie
na Podlasiu i w Chełmszczyźnie dręczono lud w najokropniejszy sposób. W zimie
wpędzano całą wieś na wody rzeki lub stawów i przez kilka dni o głodzie nie dawano
wytchnąć. Wojsko kwaterowało po wsiach całymi miesiącami. Żołnierze bili ludzi
do żywego mięsa, a obok stał pop schizmatycki z hostią lub łyżką wina z kielicha
mszalnego […] czekając, aż bity zacznie krzyczeć; wtedy do otwartych od krzyku ust
wkładano mu hostię lub wlewano wino mszalne43.

Działo się podobnie również w innych częściach naszej ojczyzny. W zaborze pruskim np., w dobie Kulturkampfu, władze zaborcze także uderzyły przede wszystkim w
Kościół, szczególnie zaś w funkcję prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego, który był
widocznym znakiem narodowej jedności44.
Mamy jednakże ostatnio do czynienia z bardzo niepokojącym zjawiskiem. W naszej
historii, zwłaszcza doby zaborów, zauważa się bardzo symptomatyczne zjawisko, jakim
jest ośmieszanie i zwalczanie tradycyjnych wartości polskości – dziedzictwa religii katolickiej45. Dla niektórych „Polak – katolik” staje się wartością ujemną. Zapomina się przy
tym, że to właśnie antyreligijna i antypolska systemowa ideologia komunistyczna przez
całe półwiecze celowo deprawowała naród przez kłamstwo i półprawdy, przez niszczenie
wartości religijnej, aby zniszczyć, a przynajmniej osłabić jego narodową tożsamość, czyniąc z narodu zatomizowaną, antyreligijną, zwolnioną od moralności i używania rozumu
„masę ludzką”, kierowaną namiętnościami i wytresowanymi odruchami46. Proces ten, prowadzony w imię „wolnej myśli” i modnego liberalizmu, trwa nadal, a nawet się nasila w
oparciu o pozory demokracji i hasła „wchodzenia do Europy”. Dlatego też Mieczysław A.
Krąpiec, mając pełną świadomość niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wypieranie się
przez niektóre tzw. elity polityczne opierające swoje doktryny na podstawach ateistycznego, oderwanego od tradycyjnej pobożności ludowej agresywnego, indywidualistycznego, i anarchistycznego liberalizmu wielokrotnie apelował do społeczeństwa o to, by nie
lekceważyć religii katolickiej wraz z bogactwem jej religijnych zwyczajów utrwalonych w
społecznościach lokalnych naszej Ojczyzny:
Powracajmy zatem do naszej narodowej tradycji i pobożności, domagajmy się wspólnych nabożeństw ze śpiewem psalmów, ze śpiewem gorzkich żali, ze śpiewami przepięknych melodycznie pieśni, które sięgają średniowiecza, renesansu i baroku. Bądźmy sobą w życiu religijnym naszego narodu. To się sprawdziło, pomogło nam być
sobą, pomoże i teraz, i na przyszłość47.

42
43
44
45
46
47

Tenże, Świadectwo i dziedzictwo, Wrocław 1989, s. 225.
F. Koneczny, Święci w dziejach narodu polskiego, wyd. III, Warszawa/Struga – Kraków 1988, s. 542–543.
J. Krasuski, Kulturkampf. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech w XIX wieku, Poznań 2009, s. 166 – 174.
M. A. Krąpiec, Suwerenność… Czyja?, Łódź 1990, s. 93 – 95.
P. Tarasiewicz, Specyfika Polaków jako narodu, „Cywilizacja”, (2011), nr 37, s. 44 – 45.
M. A. Krąpiec, Żyć po ludzku …, s. 69.

Patriotyzm i kultywowanie tradycji lokalnych

323

Uwagi końcowe
Istnienie narodów na świecie jest faktem. Ich znaczenie, a nawet istnienie będzie
w dużej mierze zależało w przyszłości od tego, czy należący do wspólnot narodowych
ich członkowie będą – kierując się własnym, ale i przede wszystkim ogólnospołecznym
interesem - dbali o ich właściwych rozwój, pielęgnując wszystkie te wartości, które spowodowały ich zaistnienie i właściwe funkcjonowanie na arenie dziejowej. To jednak
wymaga dużego zaangażowania wszystkich świadomych tego prawa dziejowego patriotów, zarówno tych żyjących w społecznościach lokalnych, jak też osób zaangażowanych w politykę na skalę ogólnopaństwową i ogólnonarodową. Zwłaszcza my, Polacy,
którzy stoimy w obliczu ewidentnego zła, jakim jest niszczenie narodów i państw narodowych w Europie przez kierujących się nienawiścią do chrześcijańskich wartości
„uczynnych grabarzy”, musimy walczyć o przetrwanie dbając o kulturę polską wraz z
jej tzw. „małymi ojczyznami”, które łączy wspólna tradycja i historia, więź terytorialna,
wspólnota krwi i temperamentów, język, a przede wszystkim religia katolicka.
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Аннотация
Ришард Поляк
Патриотизм и культивирование местных традиций в свете древней и современной литературы премета.
В статьи Автор проанализировал литературу предмета, касающегося проблемов связи патриотизма с традицией и их понимания как в измерении общенациональном, так и местном. Из результатов исследований, проведенных Автором
возникает, что наиболее значимые элементы образующие польскую нацию, особенно в последние столетия, в освещении трудов многих выдющихся ученых, это:
племянная община или община крови, земли совместного проживания, общая
история, культура и ее продукты, и конечно религия. Все эти составляющие надо
постоянно воспринимать во внимание в формировании патриотических взглядов
молодого поколения Поляков, потому чтобы польская идентичность смогла пережить бурные перемены, происходящие на политической арене Европы, а прежде
всего глобализацию и попытки организации наднациональных государственных
обществ, с опорой не на уважении к традициям, но на абстракционные, отбросывающие национальные интересы, концепции нескольких, но влиятельных политиков.

Summary
Ryszard Polak
Patriotism and the cultivation of local traditions in the light of ancient and modern
literature.
In this article, the author analysed the literature concerning the issue of patriotism
alongside with the tradition and its understanding on both the national and the local
level. From the research carried out by the author, we can conclude that the most important elements constituting Polish nationality, especially in the recent years, in the
previously mentioned literature were: tribal community (i.e. blood ties), the common
land, common history, cultural heritage and religion. All these elements should still be
relevant today in the process of shaping patriotic attitudes in the younger generations
of Poles in order for the Polish identity to survive the turbulent changes in the European
political arena, globalisation and the attempts to create multinational unions which are
built not on traditional values but abstract concepts, holding no regard to individual
nations’ interests, of a few but very influential politicians.
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Після розпаду Радянського Союзу значно зріс інтерес суспільства до історії
органів безпеки зниклої держави, оскільки до цього моменту подібна тематика
майже не розглядалась і розвивалась фактично виключно відомчою складовою
історичної науки. Внаслідок зростання інтересу до теми в більшості країн
пострадянського простору потягом останнього часу вийшла значна кількість
публікацій документів з діяльності органів радянської державної безпеки під час
Другої світової війни. Однак не всі вони мають однаковий рівень археографічної
обробки документів. Це пов’язано як із самим станом архівів, які створювалися
виключно для використання в процесі оперативно-розшукової діяльності
органів, так і з відсутністю у істориків відповідного досвіду з аналізу і роботи з
дуже специфічними документами, оскільки до цього у світовій історії практично
не було жодного випадку повного зняття «грифу секретності» з документів з
подібної тематики. Однак документальні збірники фактично завжди вивчались
крізь призму змісту документів. Дуже мало є публікацій, які б звертали увагу на
власне археографічний рівень таких видань документів. Тому ця стаття є спробою
проаналізувати деякі документальні публікації з історії радянських органів
безпеки відповідного часу з боку їх загального археографічного рівня.
Надзвичайно важливим збірником документів з теми є російський
восьмитомник «Органы государственной безопасности в годы Великой
Отечественной войны», який вийшов друком протягом 1995 – 2007 рр.1.
1

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сб. документов, под ред.
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Він належить до науково-критичного типу видань. За видом і формою
археографічного видання збірник є тематичним виданням, оскільки в ньому під
«одним дахом» зведені документи окремої тематичної групи, у нашому випадку
джерела з історії радянських органів державної безпеки. За формою видання він
є серією. Щодо вибору теми редакторський колектив обґрунтовує необхідність
видання значним інтересом до «чекістської» тематики не лише професійних
істориків, а й широкого кола звичайних читачів2. Новизна видання укладачами
обґрунтовується тим, що більшість документів збірника публікуються вперше,
при цьому вони ніколи раніше не призначалися для широкого загалу читачів і
були доступні лише дуже вузькому колу співробітників спецслужб. Хронологічні
рамки видання мають лише початкову дату – листопад 1938 року. Її укладачі
пояснюють тим, що війна насправді розпочинається тоді, коли до неї починають
готуватись майбутні ворогуючі сторони. Кінцевої дати немає, оскільки видання
залишилось незавершеним. Можливо, що планувалось довести видання до 2
вересня 1945 року – дати закінчення Другої світової війни.
Перш за все слід зазначити, що під час перегляду складу редакційної
колегії та переліку укладачів впадає в око відсутність серед них відомих
спеціалістів-істориків і археографів, що доволі суттєво відобразилось на власне
археографічному рівні збірника. Більшість його укладачів працюють ще й нині
(або працювали колись) у спецслужбах, а тому їхні імена маловідомі власне
науковому загалу. Серед більш-менш відомих імен є лише публіцисти, які пишуть
на «чекістську тематику». Головою редакційної колегії для 1 – 2 томів був Сергій
Вадимович Степашин, який на час видання обіймав посаду директора Федеральної
служби контррозвідки Російської Федерації. Для 2 – 8 томів ці ж функції виконував
Микола Платонович Патрушев, тодішній директор Федеральної служби безпеки
Російської Федерації. На теперішній час це досить відомі російські політики
– друзі і соратники президента РФ Володимира Путіна. Таким чином, можна
вважати, що збірник став офіційним виданням документів з історії діяльності
радянської контррозвідки під час Другої світової війни, здійсненим сучасним
російським політикумом. Отже видання збірника було, перш за все, своєрідною
політичною акцією. Тому, на нашу думку, основним завданням, яке ставилось
перед укладачами, була своєрідна часткова реабілітація радянських органів
державної безпеки та піднесення їх виняткової ролі під час війни. У розумінні
пересічного росіянина сучасні російські спецслужби є продовжувачами основних
традицій радянських органів безпеки. Тож укладачі, добираючи документи
для публікації в збірнику, намагались показати виключно позитивний досвід
радянських спецслужб, а негативний або ж замовчувався (бо не вміщувалися
відповідні документи), або подавався не зовсім послідовно чи дещо однобоко. В
основу принципу відбору документів була покладена ідея показати переважно
позитивні риси діяльності спеціальних служб, довести, що вони не займалися лише
винятково репресіями, а й «захищали інтереси держави», що діяльність радянських
спецслужб мало чим відрізнялася від роботи їх колег з держав антигітлерівської
коаліції. Ступінь повноти документів коливається залежно від часу підготовки
С. В. Степашина, Moskwa 1995 – 2007, t. 1 – 5.
2
Tamże, t. 1, ks. 1, s. II – III.
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документів до публікації. Перші томи, які готувались на початку 1990-х рр.,
мають більш репрезентативну добірку документів, хоч багато з них подавалось
не повністю, а у виписках. Так документ про початок підготовки збірника до
друку був підписаний ще 11.11.1991 р. (Наказ КДБ СРСР ЛР № 070232) Більш
пізні томи, які готувались протягом другої половини 1990-х і початку 2000-х рр.,
мають більшу кількість повністю приведених документів, однак насправді в них
репрезентативність цієї добірки документів зменшується. Кожен опублікований
документ супроводжується відповідним науково-довідковим апаратом. У них
уміщуються стислі біографічні довідки про кожного фігуранта, який згадується в
документі. Це зазвичай дата і місце народження, освіта, займані посади, причина
вибуття з органів, дата смерті. Є також покажчик імен, предметно-тематичний
вказівник, список скорочень. Так у 1-му томі уміщено ще й перелік німецьких
військових і есесівських звань. Також у деяких томах присутні фотокопії найбільш
важливих документів, опублікованих у збірнику, окремі фотографії діячів органів
безпеки радянської держави.
Суттєвим недоліком збірника є відсутність у ньому посилань на архівні
фонди, де зараз зберігаються документи. Наприклад, документ № 10 «Из
указания разведотдела управления Краснознаменных пограничных войск
НКВД Приморского округа № 1530 начальникам погранотрядов об активизации
борьбы с японской разведкой»3 не має повного архівного посилання, а містить
лише вказівку: «ЦА ФСК России» (Центральний архів Федеральної служби
контррозвідки). Щодо деяких документів замість відсилання на архів, де вони
зберігаються, вказано місце першої публікації, якщо таке мало місце. Практично
відсутні резолюції на документах. Невідомо також чи був той чи інший документ
підписаний, чи лише підготовлений. Наприклад, точно відомо, що документ
№ 273 «Календарь сообщений агентов берлинской резидентуры НКГБ ССР
«Корсиканца» и «Старшины» о подготовке Германии к войне с СССР за период
с 6 сентября 1940 г. по 16 июня 1941 г. от 20 июня 1941 г.», був підготовлений,
однак не був підписаний Всеволодом Миколайовичем Меркуловим, на той час
наркомом держбезпеки, який добре знав як ставиться до подібної інформації Й.
Сталін, а тому не хотів відчути на собі особисто його гнів, про що зазначено в
легенді документа4.
Дуже часто у публікаціях не зазначається навіть спосіб виконання документа
або рівень його оригінальності («машинопис», «рукопис», «копія», «оригінал»,
«чернетка» чи «засвідчена копія»). У багатьох документах відсутні цифрові і деякі
інші дані (прізвища агентів, клички тощо). Це свідчить, про те, що такі документи
є друкарськими копіями, зробленими машиністками. Згодом працівник органів,
який готував документ на підпис, від руки вписував необхідні дані. Такими
були вимоги секретного діловодства. Багато документів у збірнику опубліковані
неповністю, а єдиним поясненням щодо більшості пропусків є те, що в цих місцях
вони містять державну таємницю – відомості про методи контррозвідувальної
роботи. У збірнику не публікуються імена агентів, які здобували інформацію;
не вказується країна походження документа; часто подаються не зовсім точні
3
4

Tamże, t. 1, ks. 1, s. 40 – 41.
Tamże, t. 1, ks. 1, s. 286 – 296.
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біографічні дані про учасників націоналістичних рухів (наприклад, про Степана
Бандеру), на що вказувалося у рецензіях на збірник5. Біографічні довідки про
згадуваних у документах осіб дуже стислі, часто просто містять перерахунок посад,
які вони обіймали. Нерідко дані про контррозвідників закінчуються моментом їх
виходу на пенсію і навіть рік їх смерті часто не вказується.
Іншим важливим збірником документів з історії діяльності радянських
спецслужб у роки Другої світової війни опублікованим уже в Україні є «Радянські
органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.», упорядкований В. Даниленком
та С. Кокіним у 2009 році6.
У ньому, як наголошено в передмові, використано архівні документи, які
зараз зберігаються в Галузевому архіві Служби безпеки України і допомагають
повніше висвітлити процес ускладнення міжнародних відносин, воєнні
приготування, оцінки громадськістю в СРСР і за кордоном міждержавних угод і
військових акцій, переслідування за політичними ознаками тощо7.
Видання складається з п’яти розділів, у межах яких документи розташовано
за хронологічним принципом. Вони пов’язані з подіями початку Другої світової
війни – мобілізаційними заходами, воєнними приготуваннями, початком бойових
дій, територіальними придбаннями і становленням нового режиму. Документи
переважно мали високу ступінь захищеності: грифи «Секретно» і «Совершенно
секретно» означають, що з ними у свій час мало право ознайомитись досить
обмежене коло осіб. Однак за впливом на долі мільйонів людей значення цих
документів важко переоцінити.
За формою археографічного видання цей збірник як і попередній є
тематичним. Він позиціонується авторами як науково-популярне видання. Серед
його упорядників були як професійні історики-джерелознавці, так і представники
спецслужб. На відміну від російського видання, наприкінці кожного документа
тут завжди подається посилання на фонд, опис, справу та аркуш, тобто можна в
разі потреби звіритись з оригіналом. Також обов’язково подається інформація про
ступінь оригінальності документа («чернетка», «копія», «оригінал», «друкарський
примірник», «засвідчена копія»), вказується спосіб його виконання («рукопис»,
«машинопис»). Зазначаються також відомості про резолюції, які є на документі.
Подаються стислі біографічні відомості про всіх згаданих у документі осіб.
Щодо всіх документів вказується рівень їх секретності: «совершенно секретно»,
«секретно», «расшифровать немедленно», а також різноманітні помітки («к делу»,
«копия» тощо). Більшість документів подається в повному обсязі, без пропусків,
чим збірник помітно відрізняється від подібного московського видання у кращу
сторону. Як підкреслюють укладачі, до збірника відбирались типові документи
на основі фронтального обстеження Галузевого державного архіву і архівів
регіональних управлінь СБУ. Перевага віддавалась оригіналам, а за їх відсутності
5
О. Гогун. Рец. на кн.: Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ
України, упор. Василь Даниленко, Сергій Кокін, Kijów 2009, 1311 ss., [w:] З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, Kijów
2010, № 1 (34), s. 398 – 412.
6
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сб. документов, под ред.
С. В. Степашина, Moskwa 1995 – 2007, t. 1, ks. 1.
7
Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України, упор. Василь
Даниленко, Сергій Кокін, Kijów 2009, s. 5 – 32.
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засвідченим копіям, які в укладачів не викликали сумнівів. Документи, як вказано
у передмові, даються без перекладу мовою оригіналу (в більшості випадків це
російська мова) з максимальним збереженням стилістичних і орфографічних
особливостей оригіналу. Скорочення документів обов’язково позначаються,
і згідно з упорядниками, ці лакуни були зумовлені повтором інформації, або
характеризували події які не мали особливого значення8. Збірник має доволі
змістовні іменний і географічний покажчики.
Загалом окремі джерела з історії діяльності радянської контррозвідки
уміщені в багатьох інших збірниках або додатках до статей, присвячених як
історії радянської державної безпеки, так і Другій світовій війні9. Найбільша
кількість документів була опублікована після зникнення радянської держави,
коли спецслужби які виникли в країнах пострадянського простору, почали
розсекречувати архіви зниклої держави. В одних країнах (таких як Литва, Латвія,
Естонія) цей процес розвивався досить активно, в інших (РФ, Білорусь) – він
постійно гальмувався і до цих пір не завершився10. Так невідомо, коли ж власне
вийдуть книги 6, 7 та 8 томів збірника «Органы государственной безопасности
в годы Великой Отечественной войны». Останній 5 том вийшов ще в 2007 році,
а заключні документи в ньому стосуються 1944 р. Взагалі російські укладачі
вирізняються тим, що намагаються за допомогою специфічного й упередженого
відбору документів показати лише позитивні сторони діяльності радянських
спецслужб, а негативні риси заретушувати. Цьому завданню підпорядковані
авторські передмови і пояснення до документів, хоч, зазвичай, у подібних виданнях
декларується намагання «правдиво» висвітлити як негативні, так і позитивні риси
радянських органів державної безпеки. Чим раніше були укладені документи
(а їх почали відбирати ще у 1991 р.), тим більш репрезентативна їх добірка і
натомість тим більше документів надруковано у витягах або скороченому вигляді.
Скорочення в текстах частіше пояснюються наявністю в документах державної
таємниці. У той самий час у більш пізніх публікаціях ці ж документи подаються у
більш повному обсязі.
Українські архіви, хоч і менш репрезентативні на документи щодо діяльності
радянських органів державної безпеки в роки Другої світової війни, ніж російські,
проте більш фахово підходять до едиційної археографії в рамках зазначеної теми
й підбору документів до видання. На відміну від Росії, вони частіше публікують
джерела, що безпосередньо стосуються діяльності радянських спецслужб на
українських територіях. Якщо в проаналізованому вище російському збірнику
документи розкривають діяльність органів безпеки в загальносоюзному масштабі,
то українські укладачі подібних видань зосереджуються на документах про події
на наших територіях. Це пов’язано з наявністю таких документів у відповідних
8
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сб. документов, под ред.
С. В. Степашина, Moskwa 1995 – 2007, t. 1, ks. 1, s. 5 – 32.
9
А. Т. Жадобин, В. С. Христофоров, Огненная дуга: Курская битва глазами Лубянки, Moskwa 2003, 477
ss.; Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии, oтв. ред. В. С. Христофоров, Moskwa 2011, 756 ss.; Великая Отечественная война. 1942 год: Исследования, документы, комментарии,
отв. ред. В. С. Христофоров, Moskwa 2012, 616 ss.; Великая Отечественная война. 1943 год: Исследования,
документы, комментарии, отв. ред. В. С. Христофоров, Moskwa 2013, 688 ss.
10
П. Пиллак, Об архивах КГБ в Балтийских странах, [w:] Сборник докладов научной конференции стран
Балтии «Архивы КГБ в Балтийских странах», Таллин, 27–28 октября 1994. г., Tallin 1996, s. 4–7.
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українських і російських архівосховищах. Загалом у суто археографічному
відношенні проаналізований український збірник має багато позитивних рис:
наявність архівних відсилань, більша повнота документів, позначки резолюцій
на документах, інформація про ступінь їх оригінальності, спосіб їх виконання,
рівень секретності. Як українські, так і російські укладачі декларують, що
вони намагаються показати справжню історію, якою болісно вона б не була.
Наприклад, в українському виданні передмова так і називається: «Пекуча правда
історії…». Російські ж укладачі, декларуючи намагання показати правду історії,
на сторінках збірника насправді репрезентують лише позитивні моменти в
історії діяльності органів державної безпеки. Так, наприклад, документи про
історію виникнення загороджувальних загонів було уміщено спеціально для
полемічного протистояння тим авторам газетних і журнальних публікацій, які
наполягали на тому, що це було власною ідеєю винятково самих державних
органів безпеки. У російському збірнику, подаючи тексти відповідних документів,
укладачі намагалися довести, що створення таких загонів було ідеєю військового
фронтового командування. Отже у подальшому в російському археографічному
просторі маємо мало перспектив на продовження друкування репрезентативних
добірок документів з теми, у більшості випадків автори-упорядники намагаються
не показати всі документи в їх повному обсязі, а донести через призму спеціально
відібраних документів ті ідеї та позиції, на яких стоять вони, або їх політичне
керівництво. Українська археографія має певні можливості і перспективи
збільшення кількості публікацій з цілком репрезентативних добірок документів
раніше секретних архівів колишнього КДБ СРСР.
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Streszczenie
Artem Uhacz
Archeograficzny poziom współczesnych publikacji źródeł o historii działalności
sowieckiego kontrwywiadu w czasie II wojny światowej.
W artykule poddano analizie pod względem poziomu źródłoznawczego edycje
dokumentów poświęcone historii działalności sowieckiego kontrwywiadu w czasie II
wojny światowej. Analizę przeprowadzono na wybranych, najbardziej monumentalnych
i najbogatszych pod względem informacyjnym wydanych zbiorów dokumentów.
Autor podejmuje próbę wyjaśnienia takiego poziomu źródłoznawczego opracowania
publikowanych dokumentów.

Аннотация
Артем Угач
Археографический уровень современных документальных публикаций по
истории деятельности советской контрразведки в годы Второй мировой
войны.
Анализируется археографический уровень публикаций по истории деятельности
советской контрразведки в годы Второй мировой войны на примере наиболее
содержательных и информативных сборников документов. Сделана попытка
выяснить причины соответствующего уровня археографического оформления
опубликованных документов.

Summary
Artem Ugach
Археографічний рівень сучасних документальних публікацій з історії
діяльності радянської контррозвідки в роки Другої Світової Війни
Archeographic analyzes the level of publications on the history of Soviet counterintelligence activities during the Second World War as an example of the most interesting
and informative collections of documents. An attempt was made to explain the cause of
a detected level archaeographic registration of published documents.
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Regulacje polskiego prawa archiwalnego
dotyczące archiwaliów prywatnych
Słowa kluczowe: archiwistyka, archiwa prywatne, archiwalia prywatne, prawo archiwalne, ochrona
prawna materiałów archiwalnych
Keywords: archivistics, private archives, private archival documents, archival law, legal protection
of archival material

Istotną część narodowego zasobu archiwalnego, stanowią materiały znajdujące
się w rękach podmiotów prywatnych, czyli podmiotów innych niż publiczne. Archiwalia posiadane przez kościoły, partie polityczne, stowarzyszenia, przedsiębiorców czy
wreszcie rodziny i pojedyncze osoby mogą stanowić źródła do poznania przeszłości
równie cenne, jak te znajdujące się pod opieką publicznych służb archiwalnych1.
Obowiązujące normy prawne w dużym stopniu determinują zarówno dostępność do tej grupy archiwaliów, jak i możliwość podejmowania działań służących ich
ochronie, jako części dziedzictwa kulturowego i spuścizny źródłowej. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu odnośnych unormowań, według stanu prawnego obowiązującego dnia 1 października 2016 r. i w ograniczeniu do najważniejszej
regulacji ustawowej polskiego prawa archiwalnego.
Aktualnie kluczowe znaczenie mają przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określanej dalej jako ustawa archiwalna2.
W odniesieniu do interesujących nas zagadnień tekst tego aktu prawnego nadal ma postać zbliżoną do tej, jaką pierwotnie przybrał w schyłkowej epoce realnego socjalizmu.
1
Na doniosłość zagadnienia archiwaliów pozostających w rękach prywatnych i związane z tym problemy zwrócił uwagę W. Stępniak, Czy wiemy, czym jest instytucja narodowego zasobu archiwalnego?, [w:] Zatrzymać
przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Wrocław 5-7 września 2012 r.,
red. W. Chorążyczewski i K. Stryjkowski, Warszawa 2013, szczeg. s. 11-13.
2
Tekst jednolity, Dziennik Ustaw (dalej: Dz. U.) 2016, poz. 1506. Artykuły cytowane bez bliższego określenia, są artykułami tej ustawy. Uwagi odnośnie poszczególnych przepisów niniejszej ustawy zob. M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, Warszawa 2016.
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Ówczesne założenia ustrojowe oraz praktyka nie pozostają bez wpływu na zawarte w
ustawie rozwiązania normatywne. W czasie ponad trzydziestu lat swego obowiązywania, przepisy dotyczące archiwaliów prywatnych zostały zmienione tylko trzy razy i we
wszystkich przypadkach były to nowelizacje raczej fragmentaryczne3.
Na marginesie warto zauważyć, że dla statusu archiwaliów znajdujących się w
posiadaniu podmiotów prywatnych, duże znaczenie mają też inne regulacje prawne, w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego, prawa autorskiego czy też dotyczące ochrony danych osobowych. Kwestia ich praktycznego znaczenia dla postępowania z archiwaliami prywatnymi jest jednak odrębnym i rozległym zagadnieniem4.
Archiwalia stanowiące własność prywatną, w przepisach ustawy archiwalnej
określane są jako niepaństwowy zasób archiwalny. W art. 41 wskazany on został w
sposób negatywny, jako materiały archiwalne, które nie wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego, w rozumieniu tej ustawy. Niepaństwowy zasób archiwalny nie jest
jednak przez prawodawcę traktowany jednolicie. Znamiennym jest, że dotyczy go w
całości jedynie wspomniany art. 41. Bardziej szczegółowe uregulowanie statusu tworzących go archiwaliów uzależnione jest od dokonanego w ustawie jego podziału na
dwie części.
W myśl art. 42 do ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego
wchodzą materiały archiwalne wytworzone przez podmioty lub należące do podmiotów o określonym statusie prawnym. Tym samym przesłanką pozwalającą zaliczyć do
tego zasobu dany obiekt jest jego proweniencja lub status jego obecnego właściciela.
Określenie „ewidencjonowany” w ustawowej nazwie stanowi jedynie odwołanie do
jednego z obowiązków ciążących na tychże właścicielach, o którym dalej.
Z art. 42 wynika, że archiwalia stanowiące ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny mogą być własnością jedynie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
przy czym wszystkie te podmioty nie mogą być jednocześnie (na co pośrednio wskazuje art. 41) ani państwowymi jednostkami organizacyjnymi, ani jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego. Generalnie właścicieli ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego można utożsamić z podmiotami niepublicznymi
(prywatnymi) o charakterze instytucjonalnymi, określanymi w ustawie archiwalnej
jako niepaństwowe jednostki organizacyjne.
Na zasób ten składać się może dokumentacja wytworzona przez tę kategorie
podmiotów oraz nabyte przez nie materiały archiwalne wytworzone przez osoby fi3
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów
wykonawczych (Dz. U. 2006, nr 220, poz. 1600), uchylająca art. 10 dopuszczający wypłacanie ekwiwalentu za
nakłady związane z przechowywaniem, zabezpieczeniem i konserwacją materiałów archiwalnych wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego, w razie ich przekazania właściwym jednostkom państwowej
sieci archiwalnej; ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 2007, nr 64, poz. 426) likwidująca instytucję rejestru niepaństwowego zasobu
archiwalnego; ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. 2015, poz. 566) wprowadzająca mechanizm wspierania działalności archiwalnej niektórych podmiotów prywatnych oraz modyfikująca zasady przejmowania archiwaliów z niepaństwowych jednostek organizacyjnych
do archiwów państwowych.
4
Problematykę prawa autorskiego w kontekście prowadzenia działalności archiwalnej przedstawia A.
Niewęgłowski, M. Poźniak-Niedzielska, A. Przyborowska-Klimczak, Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, red. naukowa M. Poźniak-Niedzielska, Warszawa 2015, s. 78-115.
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zyczne (czyli spuścizny archiwalne po osobach fizycznych). Nie jest natomiast prawnie
dopuszczalne znalezienie się w nim archiwaliów narosłych w podmiotach publicznych,
gdyż według art. 7 te mogą być przekazywane jedynie upoważnionym do tego instytucjom, również mającym charakter publiczny. W praktyce ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny tworzą po pierwsze archiwalia narosłe i zgromadzone przez
przedsiębiorców (obecnie przede wszystkim spółki prawa handlowego, ale też spółdzielnie). Drugą istotną grupą są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje,
ale także kościoły i związki wyznaniowe, czy też partie polityczne i związki zawodowe,
które również do tej kategorii można zaliczyć)5. Obejmuje ona także te spośród archiwów społecznych, które działają w sposób sformalizowany6. Jako ostatnią kategorię
twórców i właścicieli takich archiwaliów należy wskazać organy samorządów specjalnych, głównie samorządów zawodowych.
Drugą część niepaństwowego zasobu archiwalnego stanowi nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. W myśl art. 46 składają się nań materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności osób fizycznych oraz stanowiące
własność tych osób lub ich prawnych następców. Jednak wbrew literalnemu brzmieniu
tego przepisu, jeśli własność przedmiotowych archiwaliów zostanie przeniesiona na
podmiot instytucjonalny, to zależnie od statusu tego ostatniego, wejdą one albo do ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego albo do państwowego zasobu
archiwalnego. W świetle innych przepisów ustawy archiwalnej osoba fizyczna nie może
legalnie stać się właścicielem archiwaliów proweniencji instytucjonalnej, zarówno wytworzonych przez tego rodzaju podmioty publiczna jak i prywatne. Tak więc zakres
pojęcia niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego obejmuje archiwalia wytworzone w wyniku działalności osób fizycznych i nadal stanowiące własność
osób fizycznych, choć niekoniecznie tych samych co wytwórcy archiwaliów7.
Właściciele obu części niepaństwowego zasobu archiwalnego mają pewien obszar swobody, już to wyraźnie wskazany w przepisach ustawy archiwalnej (dla ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego) lub też wynikający z milczenia ustawy w tej kwestii (dla nieewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego). Swoistą autonomią objęte są po pierwsze sprawy związane z kwalifikowaniem narastającej dokumentacji do materiałów archiwalnych. W art. 13 zastrzeżono, że
tryb wykonywania tych czynności instytucje prywatne regulują we własnym zakresie,
choć jak się wydaje powinny one mieć na uwadze wskazane w art. 1 przesłanki zaliczania dokumentacji do materiałów archiwalnych. Podobnie w art. 45 ust. 2 określono,
5
Szerzej o tej grupie właścicieli materiałów archiwalnych M. Konstankiewicz, Aspekty teoretyczne i prawne
działalności archiwalnej organizacji pozarządowych, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa - Lublin 2015, s. 51-61, też publikacja elektroniczna (dostęp 9.09.16) https://
www.archiwa.gov.pl/images/docs/Archiwa_organizacji_pozarzadowych.pdfArchNGO; zaś w ujęciu
uwzględniającym historyczne zmiany regulacji - R. Galuba Archiwa organizacji pozarządowych w polskim prawie
archiwalnym 1918–2012, tamże, s. 29-49.
6
Próbę opisu zjawiska archiwów społecznych stanowi praca zbiorowa Archiwistyka społeczna, red. K.
Ziętal, Warszawa 2012, (dostęp 23.01.13) http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa_spoleczne_podrecznik.pdf .
7
M. Konstankiewicz, A. Niewęgowski, Status prawny archiwów osobistych, „Archeion” t. 117, w druku.
R. Górski, Archiwa osobiste. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania, „Problemy Archiwistyki” 2009,
nr 2, (dostęp 14.10.16) http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/Problemy2_5.pdf ,
szczeg. s. 23-25.
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że ustalenie zasad udostępniania archiwaliów, również należy do organów instytucji
będącej ich właścicielem. Brak przepisów ustawy archiwalnej ustanawiających jakiekolwiek rygory w obu kwestiach dla nieewidencjonowanego niepaństwowego zasobu
archiwalnego należy interpretować jako pozostawienie osobom fizycznym swobody
w dysponowaniu należącymi do nich archiwaliami.
Taki zakres autonomii prywatnych właścicieli materiałów archiwalnych w zakresie ustalania zasad ich udostępniania, może stanowić utrudnienie dla osób starających się o dostęp do nich (n. p. historyków), gdyż brakuje przepisów, z których można
by wywodzić uprawnienia dostępowe. W tym miejscu warto zauważyć jednak, że
pewne ograniczenia swobody właścicieli archiwaliów w ustalaniu zasad dostępu do
tychże mogą wynikać z innych regulacji, n. p. z ustawy o ochronie danych osobowych.
Działania podejmowane w stosunku do prywatnych właścicieli materiałów archiwalnych można umownie podzielić na władcze, czyli poparte groźbą zastosowania przymusu oraz na niewładcze. Te pierwsze są domeną organów publicznych, w
szczególności administracji archiwalnej rozumianej łącznie jako Naczelny Dyrektor
Archiwów Państwowych i archiwa państwowe. Będąc ingerencją w konstytucyjne
prawa i wolności, w szczególności w prawo własności muszą być zawsze oparte na
wyraźnej podstawie prawnej, spełniającej wymogi wskazane w ustawie zasadniczej.
Działania o charakterze niewładczym, a więc nie związane ze stosowaniem przymusu
wobec ich adresatów mogą być podejmowane zarówno przez administrację archiwalną, w ramach przyznanych jej kompetencji, a także przez podmioty prywatne (n. p.
organizacje pozarządowe działające w obszarze archiwistyki). W tej grupie ulokować
należy działanie administracji w formie dokonywania czynności cywilnoprawnych,
gdyż te ze swej istoty oparte są na zasadzie autonomii woli podmiotów będących ich
stronami.
Podstawy prawne do podejmowania działań adresowanych do prywatnych
właścicieli materiałów archiwalnych, są zróżnicowane w zależności od podziału niepaństwowego zasobu archiwalnego na zasób ewidencjonowany i nieewidencjonowany, choć trzeba mieć też na uwadze przepisy wspólne dla obu tych zasobów.
W ustawie archiwalnej odnaleźć można tylko jeden przepis dający podstawę
do działań o charakterze władczym podejmowanych wobec właścicieli każdych materiałów stanowiących niepaństwowy zasób archiwalny, bez względu na ich przynależność do którejkolwiek z jego części. Nawiasem mówiąc przepis ten w takim samym
stopniu dotyczy archiwaliów należących do państwowego zasobu archiwalnego.
Chodzi o art. 14 ust. 1 wprowadzający zakaz wywozu archiwaliów po za granice Rzeczypospolitej Polskiej. Drugi ustęp tego artykułu dopuszcza możliwość czasowego
wywozu za granicę archiwaliów, po uzyskaniu zezwolenia Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych.
Ochrona prawna archiwaliów rozumianych jako dobra kultury, które zostały
nielegalnie przemieszczone pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej
jest realizowana w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/
UE z dnia 15 maja 2014 r. W przypadku nielegalnego wywiezienia z terytorium Polski
archiwaliów, ich rewindykacja może nastąpić w oparciu o prawo danego kraju implementujące wspomnianą dyrektywę. Gdyby zaś na terytorium Polski znalazły się
archiwalia nielegalnie przemieszczone z innego państwa, to zastosowanie znajdzie na
podstawie art. 14a ustawy archiwalnej procedura restytucyjna uregulowana w roz-
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dziale 6 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zaś organem
właściwym do jej przeprowadzenia będzie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych8.
Stosunkowo rozbudowany jest zestaw norm dających podstawę do władczych
działań wobec właściciel ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego,
czyli osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.
Po pierwsze jest to konsekwencja nałożonego na wszystkie kategorie podmiotów nie
będących osobami fizycznymi obowiązku zapewnienia należytych warunków przechowywania materiałów archiwalnych i ochrony ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem
bądź utratą. Sposób realizacji tego obowiązku w myśl art. 13 regulują we własnym zakresie te podmioty. Koresponduje z tym nakaz ewidencjonowania archiwaliów sformułowany w art. 45 ust. 1.
Realizację powyższych obowiązków zabezpiecza instytucja prawna przewidziana w art. 12a ustawy archiwalnej. Na podstawie tego przepisu archiwalia mogą być
na mocy decyzji dyrektora właściwego archiwum państwowego przymusowo czasowo przeniesione do tego archiwum, jeśli istnieje uzasadniona obawa ich zniszczenia,
uszkodzenia lub utraty, w szczególności przez wywiezienie za granicę bez zezwolenia.
Warto dodać, że zniszczenie lub uszkodzenie archiwaliów wbrew szczególnemu obowiązkowi ich ochrony (a taki właśnie wynika z art. 12) stanowi przestępstwo, określone
w art. 52. Natomiast jeszcze raz należy podkreślić, że zarówno sankcja administracyjna
(czasowego pozbawienie posiadania archiwaliów) jak i karna nie mogą być stosowane
wobec osób fizycznych, gdyż te nie zostały przez ustawodawcę wyraźnie zobowiązane
do szczególnej dbałości o swoje materiały archiwalne.
Na niepaństwowe jednostki organizacyjne, będące właścicielami materiałów archiwalnych zostały przez ustawodawcę nałożone poważne ograniczenia w swobodzie
dysponowania nimi. Z łącznej interpretacji art. 8 i 43 ustawy archiwalnej wynika, że
własność materiałów archiwalnych nie może być przeniesiona na inna niepaństwową
jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną9. Tym samym niepaństwowa jednostka organizacyjna może być właścicielem jedynie tych materiałów archiwalnych, które narosły w wyniku jej działalności oraz nabytych od osób fizycznych. Tak więc archiwa instytucji prywatnych w zamierzeniu ustawodawcy powinny mieć zasadniczo charakter
archiwów własnych, pomijając możliwość gromadzenia w nich archiwaliów wytworzonych przez osoby fizyczne.
Wyjątek od tej zasady przewiduje art. 45 ust. 3 ustawy archiwalnej, w myśl którego archiwa niepaństwowych jednostek organizacyjnych mogą obejmować również
zasób historyczny w rozumieniu art. 25 ust. 2 tej ustawy. Jak się wydaje termin „zasób
historyczny” oznacza takie archiwalia, które dane archiwum zgromadziło przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy niezgodnie ze swą właściwością wyni8
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr
kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE)
nr 1024/2012 (wersja przekształcona) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, seria L, 2014, nr 159, s. 1). Zastąpiła
ona dyrektywę Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, seria L, 1993,
nr 74, s. 74), konsekwencję implementacji, której stanowi cytowany art. 14a ustawy archiwalnej. Por.: ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 1446, z
późn. zm.).
9
A. Niewęgłowski, Obrót materiałami archiwalnymi – zagadnienia wybrane, „Archeion” t. 115, 2014, s. 52-55.
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kającą z jej przepisów. Może to oznaczać archiwalia wytworzone przez inne jednostki
organizacyjne niż ta, która obecnie owe materiały przechowuje.
Jedynym podmiotem, który legalnie może nabyć własność materiałów archiwalnych od podmiotu prywatnego o charakterze instytucjonalnym jest Skarb Państwa. Zgodnie z art. 44 ustawy archiwalnej może to nastąpić:
- w sytuacji trwałego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną,
- w razie wszczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości jednostki organizacyjnej przechowującej archiwalia w ramach realizacji zleconych na podstawie art. 43a zadań
publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, udostępniania lub zabezpieczenia materiałów archiwalnych stanowiących ewidencjonowany
niepaństwowy zasób archiwalny;
- w konsekwencji wyrażenia przez statutowe organy niepaństwowej jednostki organizacyjnej woli przeniesienia własności materiałów archiwaliów na rzecz Skarb Państwa.
Zasady na jakich odbywa się przekazywanie materiałów archiwalnych z niepaństwowych jednostek organizacyjnych do archiwów państwowych reguluje rozporządzenie wydane na podstawie art. 44 ust. 4. W tym akcie prawnym przewidziano różne tryby,
mające zastosowanie w zależności od wystąpienia którejś z okoliczności przekazywania
archiwaliów spośród wskazanych w cytowanym artykule, a także w sytuacji, gdy przedmiotowe archiwalia mają postać dokumentów elektronicznych10.
Niestety obecna postać art. 44 ustawy archiwalnej budzi poważne zastrzeżenia.
Przewiduje on w istocie przymusowe pozbawianie własności materiałów archiwalnych
(czyli dokonywanie wywłaszczenia z nich) bez odszkodowania, co jest wyraźnie zakazane w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.11
Ponadto wobec całego systemu restrykcji ustanowionych w art. 43 i 44 można
wyrazić zasadniczą wątpliwość czy w zbyt daleko posuniętym stopniu nie ubezwłasnowolniono aktotwórców w zakresie dysponowania ich własną dokumentacją. Przejmowanie archiwaliów pochodzących z niepaństwowych jednostek organizacyjnych zostało
zmonopolizowane przez Państwo, a w ramach jego aparatu przez archiwa państwowe.
Jednocześnie można żywić obawy, że instytucje te dysponują zbyt szczupłymi możliwościami, od magazynowych począwszy a na organizacyjnych i prawnych skończywszy by
skutecznie i w odpowiednim zakresie zabezpieczać tę części narastającego zasobu archiwalnego.
Przyjęte rozwiązanie wyłącza możliwość gromadzenia takich materiałów przez
państwowe oraz samorządowe biblioteki i muzea, choć w art. 22 ust. 2 pkt 2 określającym
ich zadania w zakresie działalności archiwalnej, takiego ograniczenia nie zamieszczono.
Wreszcie blokuje ono oddolne inicjatywy nakierowane na zabezpieczanie świadectw
przeszłości, jak choćby te, które próbują realizować w postaci archiwów społecznych organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne i ich niesformalizowane zrzeszenia. Warto by poddać pod dyskusję postulat rozszerzenia kręgu podmiotów mogących legalnie
10
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie
warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany
niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. 2015 poz. 1733).
11
M. Konstankiewicz, Współczesne wyzwania dla prawnej regulacji działalności archiwalnej, [w:] Toruńskie
Konfrontacje Archiwalne, t. 4, Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym,
red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Toruń 2014, s. 147.
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przejmować materiały archiwalne pochodzące z podmiotów prywatnych o charakterze
instytucjonalnym. Konieczne było by przy tym odpowiednie określenie przesłanek dopuszczalności takiego przejmowania, mających zapewnić bezpieczeństwo archiwaliom
oraz stworzenie mechanizmu wspierania tego rodzaju działalności, nie tylko finansowego, ale i merytorycznego.
Jeśli chodzi o działania o charakterze niewładczym wobec właścicieli niepaństwowego zasobu archiwalnego, to ustawa archiwalna, zawiera zasadniczo jedynie przepisy
upoważniające do ich podejmowania administrację archiwalną. Upoważnień dla innych
instytucji publicznych do prowadzenia tego rodzaju działalności należało by poszukiwać
w innych aktach prawnych. Z kolei wykonywanie takiej działalności przez podmioty prywatne możliwe jest na zasadach ogólnych. We wszystkich tych sytuacjach konieczne jest
poszanowanie praw właściciela archiwaliów.
Działania w stosunku do archiwaliów stanowiących obie części niepaństwowego
zasobu archiwalnego, administracja archiwalna może opierać na art. 21 ust. 1 pkt 9 oraz
art. 28 ust, 1 pkt 5 i 6. Odpowiednio Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz
archiwa państwowe zostały w nich upoważnione przede wszystkim do popularyzowania wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach, co może obejmować również rozpowszechnianie wiedzy potrzebnej do właściwego zabezpieczania archiwaliów. Wspomniana w tych przepisach działalność informacyjna może również dotyczyć informowania o zasobie archiwów prywatnych.
Kolejną możliwość daje art. 11, który pozwala jednostkom państwowej sieci archiwalnej przyjmować na przechowanie materiały archiwalne będące własnością bądź na
podstawie innego tytułu pozostające w posiadaniu niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Daje to szanse na zapewnienie właściwej ochrony archiwaliów nadal pozostających własnością podmiotów prywatnych. Należy podkreślić, że leżąca u podstaw tego umowa przechowania powinna także precyzować na jakich zasadach
publiczna instytucja może udostępniać materiały archiwalne oddane jej na przechowanie.
Instytucją prawną zlikwidowaną w ramach nowelizacji ustawy archiwalnej dokonanej w roku 2007 był rejestr, do którego archiwalia stanowiące niepaństwowy zasób
archiwalny mogły być wpisywane na wniosek ich właścicieli (art. 41 ust. 3, art. 43 ust. 2,
48 ust. 1 oraz art. 49 i 50). Potencjalnie rozwiązanie to stwarzało możliwość gromadzenia przez administrację archiwalną informacji o archiwaliach znajdujących się w rękach
prywatnych, lecz w praktyce nie znalazło ono w ogóle zastosowania, prawdopodobnie z
powodu braku odpowiednio silnych zachęt przy jednoczesnym nałożeniu dodatkowych
obowiązków12.
W przypadku właścicieli archiwaliów stanowiących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny przez długi czas ustawa archiwalna wskazywała jedynie w
art. 45 ust. 4 na możliwość zawierania porozumień pomiędzy archiwami niepaństwowych jednostek organizacyjnych a ministrem właściwym do spraw kultury, dotyczących
współpracy tych pierwszych z państwową siecią archiwalną. Obecnie, umieszczenie tych
kompetencji na tak wysokim szczeblu w strukturze administracji wydaje się mało racjonalne.
12
Niestosowanie w praktyce odpowiednich przepisów wskazano jako powód ich uchylenia – Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
ustawy - Kodeks pracy, Sejm RP V kadencji, nr druku 1242. W. Stępniak, tamże, s. 19.
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Dopiero w ramach nowelizacji ustawy dokonanej w 2015 r. dodano art. 43a,
wprowadzający mechanizm wspierania działalności archiwalnej niektórych podmiotów prywatnych13. Na jego podstawie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
może zlecać realizację zadań publicznych w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, udostępniania lub zabezpieczenia materiałów archiwalnych
stanowiących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny. Przedmiotem tych
zadań mogą być zatem materiały archiwalne stanowiące własność podmiotów instytucjonalnych, w tym także nabyte przez nie materiały wytworzone przez osoby fizyczne.
Zlecanie wykonywania tychże zadań, w formie ich powierzania albo wspierania ich wykonywania odbywa się w trybie ustawy z 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert14. W
świetle tych przepisów zleceniobiorcami mogą być po pierwsze zdefiniowane w nich
organizacje pozarządowe, czyli osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z wyłączeniem niektórych kategorii podmiotów), o ile nie
są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i jednocześnie nie działają w celu osiągnięcia zysku, czyli w praktyce przede
wszystkim stowarzyszenia i fundacje. Po drugie mogą to być zrównane z poprzednią
grupą, niekiedy po spełnieniu dodatkowych warunków:
- podmioty działające na podstawie przepisów poszczególnych ustaw o stosunku
państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy z 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
- spółdzielnie socjalne, w rozumieniu ustawy z 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 2010 r. o sporcie15.
W uzupełnieniu powyższego, w nowym ust. 1a dodanym do art. 44 wprowadzono odrębny tryb postępowania z materiałami archiwalnymi należącymi do podmiotu, któremu powierzono na podstawie art. 43a zadania związane materiałami
stanowiącymi ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, w razie jego likwidacji lub upadłości. Zasadnicza różnica wobec regulacji ogólnej (art. 44 ust. 1) polega
na tym, że własność archiwaliów przechodzi z tego podmiotu na Skarb Państwa już z
dniem wszczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości przechowującego.
Odnośnie archiwaliów stanowiącymi własność osób fizycznych, a więc zaliczanych przez ustawę do nieewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego, to jedynym przepisem ograniczającym obrót nimi jest art. 9 ustawy archiwalnej. Przyznaje on archiwom państwowym oraz archiwom wyodrębnionym prawo
pierwokupu takich materiałów, realizowane w oparciu o ogólne zasady wynikające
z przepisów kodeksu cywilnego. Choć sprzedający archiwalia musi te uprawnienia
13
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
2015, poz. 566).
14
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz.
1118, z późn. zm.).
15
Odpowiednio ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity
Dz. U. 2005, nr 231, poz. 1965, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U.
2006, nr 94, poz. 651, z późn.zm.); ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.
715, z późn. zm.).

Regulacje polskiego prawa archiwalnego dotyczące archiwaliów prywatnych

343

archiwów uwzględniać, to jednak trudno utożsamić je z władczym działaniem tych
ostatnich, gdyż mamy tu do czynienia z działaniem administracji w formie czynności
cywilnoprawnej16.
Powyżej, w oparciu o analizę przepisów ustawy archiwalnej zostały wskazane
unormowania prawne mogące być podstawą oddziaływania na podmioty prywatne, w
rękach których znajdują się materiały archiwalne. Regulacje te mają charakter ogólny i
niekiedy ich treść modyfikują lub uzupełniają przepisy szczególne17. Jeszcze raz należy
podkreślić duże znaczenie innych regulacji ustawowych, odnoszące się do archiwaliów
zawierających dane osobowe lub będących nośnikami dóbr własności intelektualnej.
One także determinują zasady prowadzenia działalności archiwalnej przez podmioty
prywatne, a także możliwość oddziaływania na nią podmiotów publicznych.
Rozpoznanie całego kontekstu prawnego może stanowić punkt wyjścia do dokonania analizy praktyki stosowania składających się nań regulacji oraz poszukiwania odpowiedzi na pytanie czy dostarczają one odpowiednich narzędzi by archiwaliom znajdującym się w rękach prywatnych zapewnić należytą ochronę i dostępność18. Może to
stanowić podstawę do opracowania ewentualnej nowej regulacji prawnej, która mogła
by usunąć stwierdzone braki19. Z całą pewnością zarówno w podejmowaniu wszelkich
działań na podstawie obowiązujących przepisów, jak i formułowaniu postulatów de
lege ferenda należy mieć na względzie poszanowanie prywatnej własności materiałów
archiwalnych.
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Аннотация
Марек Констанкевич
Правила польских архивных законов, касающиеся частных архивных документов.
Важную часть национального архивного фонда составляют документы, находящиеся в частных руках (лиц, обществ, ассоциаций итп.), значит других чем публичные (правительственные или самоупправления). Действующие правовые
нормы в значительной степени определяют не только доступность этих документов, как и возможность иницирования действий служащих их сохранении,
как части национального культурного наследия и источниковой базы. Эта статъя
являетсся просмотром таких же, самых важных законов, действующих на день 1
октября 2016 года.

Summary
Marek Konstankiewicz
The regulations Polish archival law regarding private archives
An important part of the national archival resources, are the materials in the hands of
private entities, or entities other than public. The current regulations to a large degree
determine both the availability of these archives, as well as the ability to take action to
protect them, as part of the cultural heritage and legacy source. This article gives an
overview of such, the most important regulations, according to the legislation in force
on 1 October 2016.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
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Człowiek a nauki humanistyczne w filozofii Michela Foucault
„Na tym progu pojawiła się owa osobliwa figura wiedzy,
która nosi imię człowieka,
i otworzyła przestrzeń właściwą naukom humanistycznym”1
Słowa kluczowe: nauki humanistyczne. człowiek, prawda, Michel Foucault.
Keywords: human sciences, human, truth, Michel Foucault.

Człowiek jako centrum współczesnego episteme
Michel Foucault jest autorem zdumiewającego, na pierwszy rzut oka, sformułowania, że człowiek jest niedawnym wynalazkiem. W Słowach i rzeczach stwierdza, że
„Przed końcem XVIII wieku człowiek nie istniał”2. Nie chodzi mu jednak, co oczywiste,
o człowieka jako pewną realność3, jako konkretną jednostkę żyjącą i funkcjonującą w
świecie, byłoby to wszakże absurdem. Wyrażenie to odnosi się więc nie do człowieka
żywego zaangażowanego w świat i panujące w nim relacje społeczne, ale człowieka
jako przedmiot nauk humanistycznych. Chodzi mu o człowieka jako pewne zagadnienie naukowe, jako przedmiot badań, zwłaszcza nauk humanistycznych, jako punkt, wokół którego zorganizowane jest „pole epistemologiczne epoki”. Człowiekiem, owszem,
zajmowano się także w przeszłości, ale de facto nigdy nie stanowił on centralnego problemu, czyli – według Foucaulta – klasyczna refleksja o człowieku nie badała człowieka
jako takiego. Człowiek jako taki nie stanowił zainteresowania ani nauki, ani filozofii,
a raczej nie był jej centralnym punktem, punktem odniesienia, tz. nie był traktowany
jak wyróżniony, szczególny byt, któremu należy się szczególne traktowanie, szczegól-

s. 19.

1

M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tom I, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000,

2

Tenże, Słowa i rzeczy, Archeologia nauk humanistycznych, tom II, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005, s.

122 i n.

3
Jak nazywa człowieka realnego Foucault: „namacalna i pierwotna realność” lub „żyjąca, mówiąca i
pracująca jednostka”. M. Foucault Słowa i rzeczy…, tom II, s. 125.
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ny rodzaj atencji. Nie istniała bowiem „epistemologiczna świadomość człowieka jako
takiego”4, ani nie powstała żadna nauka, która za swój przedmiot obrałaby człowieka.
Owszem rozważano kwestię np. natury ludzkiej, jej odniesienia do „natury”, ale człowiek jako taki nigdy nie był ani przedmiotem namysłu filozofii klasycznej, ani zasadą,
wokół której budowano i organizowano episteme epoki. Stało się to możliwe dopiero
wtedy, gdy przekształceniu uległo pole epistemologiczne epoki Pojęcie episteme5 jest
bardzo ważne dla zrozumienia koncepcji nauk humanistycznych omawianego tu myśliciela. On sam tak je definiuje: „zespół relacji, które mogą łączyć w danej epoce praktyki
dyskursywne umożliwiające pojawienie się figur epistemologicznych, nauk i ewentualnie systemów sformalizowanych”6. Pojęcie to można tu przyrównać do pojęcia paradygmatu, używanego przez Thomasa Kuhna7. Episteme zatem są to pewne aprioryczne
podstawy możliwości poznania, poza które człowiek nie może wyjść, których nie jest w
stanie przekroczyć w swoim myśleniu. Te podstawy myślenia mają, zdaniem Foucaulta, charakter historyczny, a historyczność (obok niedostrzegalności zmian pomiędzy
poszczególnymi paradygmatami oraz wpływu na całość poznania) to jest także cecha
Kuhnowskiego paradygmatu8. Jak pisze Foucault, człowiek, przychodząc na świat, rodzi się w określonej kulturze, której „kody” (określenie bardzo strukturalistyczne) „od
razu narzucają każdemu jej uczestnikowi szereg empirycznych porządków”9. Porządki
te stają się naturalnym środowiskiem człowieka, tak naturalnym, że ich nie widzi, bo
jest to coś, co leży u podstaw jego patrzenia, postrzegania, myślenia i rozumienia.
Zatem powracając dopiero wtedy, gdy pole epistemologiczne epoki uległo
przekształceniu, jak pisze Foucault, mógł się pojawić „człowiek” jako ogólna nazwa
pewnej klasy istot, których specyfiką jest to, że zajmują się samymi sobą, czyli mówiąc
słowami samego filozofia, których naturą jest poznawanie natury samych siebie jako
bytów naturalnych10. Człowiek oto stanął w jednym szeregu z innymi naturalnymi
przedmiotami nauk, takimi jak np. rośliny czy zwierzęta. Właśnie ów zwrot ku samym
sobie jest powodem, dla którego Foucault nazywa człowieka „dubletem empiryczno-transcendentalnym”11. Człowiek zatem staje w podwójnej roli, jest bowiem jednocześnie przedmiotem, jak i podmiotem poznania. Jeszcze inaczej mówiąc, człowiek, aby stać
się podmiotem, najpierw staje się przedmiotem. Traktuje samego siebie jak przedmiot,
przedmiot badań, przedmiot analiz, przedmiot, który można poznać. Przedmiot badań
nauk humanistycznych. Będąc jednak jednocześnie podmiotem i przedmiotem stworzonych przez siebie rodzajów wiedzy, nigdy nie uzyska pełnej samoświadomości,
nigdy nie będzie zdolny do czystego poznania samego siebie. To zaś sprawia, że jest
bytem skończonym, a jego skończoność plus zdolność do poznania innych bytów sprawia, że człowiek jest istotą paradoksalną i w pewnym sensie sprzeczną, opartą na paraM. Foucault, Słowa i rzeczy…, t. II, s. 123.
Por. Patrick Juignet, Michel Foucault et le concept d’épistémè, http://www.philosciences.com/Pss/philosophie-generale/la-philosophie-et-sa-critique/10-michel-foucault-episteme#top, data publikacji: 2.04.2015
6
M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wstęp J. Topolski, PIW, Warszawa 1972, s. 231.
7
Por. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, PWN, Warszawa 1968, s. 12, 39.
8
Są oczywiście różnice pomiędzy Foucaultowską koncepcją episteme a Kuhnowskim paradygmatem, zaś
najważniejsza z nich sprowadza się do tego, że Kuhn wyjaśnia w jaki sposób dochodzi do zamiany jednego
paradygmatu, zaś Foucault ogranicza się jedynie do ich opisu.
9
M. Foucault, Słowa i rzeczy…, tom I, s. 14.
10
Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy…, tom II, s. 125.
11
Tamże, s. 135.
4
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doksach. Mało tego, człowiek jawi się tu jako istota nieustannie balansująca pomiędzy
ja empirycznym, dostępnym zmysłowo, a bytem zdolnym do teoretycznego ujmowania
samego siebie.
Człowiek, stając się przedmiotem poznania, takim samym jak inne byty, okazuje się podlegać także takim samym prawom (biologii, fizyki, itp.) jak te inny byty.
Staje zatem na równi ze zjawiskami przyrody, zwierzętami, przedmiotami, itp. Jednak
jest jedna rzecz, która wciąż człowieka wyróżnia i powoduje, że mimo wszystko jest
on bytem wyróżnionym, szczególnym. Jest to jego zdolność do refleksji i autorefleksji,
przejawiająca się w tym, że to właśnie człowiek owe prawa odkrywa (lub formułuje).
Jest on także zdolny do określenia warunków możliwości wszelkiego poznania. Człowiek jawi się zatem jako istota zależna od praw tego świata i podlegająca im, a jednocześnie zdolna do ogarnięcia (sformułowania) swoim rozumem tychże praw. Foucault
właśnie dlatego nazywa człowieka „zniewolonym suwerenem”12. Ważna przy tym jest
też jeszcze inna rzecz, to mianowicie, że człowiek jako przedmiot zainteresowania naukowego, jako przedmiot badań nauk humanistycznych, pojawił się niedawno, a zatem
w momencie, gdy istniały już i dobrze się miały nauki formułujące prawa przyrody.
Konsekwencją tego jest zaś to, że człowiek – wkraczając w świat tychże nauk i formułowanych (odkrytych) przez nie praw, musiał się do tych praw dostosować, albo lepiej:
wpasować. Chodzi tu o zwykłe następstwo czasowe. Biologia i fizyka były pierwsze,
a więc człowiek – jak przedmiot nauk humanistycznych – wszedł w świat praw, które
już istniały. Człowiek wszedł zatem w świat już ustrukturalizowany i musiał się w jakiś
sposób tym strukturom podporządkować.
Problematyczność nauk humanistycznych
Napisałam wcześniej, że cechą charakterystyczną współczesnej episteme jest
umiejscowienie człowieka w polu wiedzy. Człowiek w pewnym momencie historii stał
się przedmiotem nauk, które zajmują się człowiekiem – jak określa je sam Foucault –
„w ujęciu empirycznym”.13. Przy czym należy zauważyć, że Foucault, opisując nauki
humanistyczne, ma na myśli głównie psychologię, socjologię i lingwistykę, choć sięga
też do innych dyscyplin, np. etnologii i psychoanalizy. Pojawienie się człowieka w polu
wiedzy nie było zjawiskiem natychmiastowym, ale procesem, który kształtował się od
końca XVIII w. do początków XIX14. Powstawały wówczas i przybierały swój kształt
nauki o człowieku. Psychologia jako nauka kształtowała się przez cały XIX wiek. Powstanie tej nauki podyktowane było aktualną potrzebą, mianowicie w społeczeństwach
przemysłowych konieczne stały się nowe formy kontrolowania i trzymania w ryzach
poszczególnych jednostek. Tak samo wyłonienie się socjologii podyktowane było inną
palącą potrzebą, mianowicie zapewnienie porządku i równowagi społecznej15.
Nauki humanistyczne są – według Foucaulta – problematyczne, a to ze względu
właśnie na swój przedmiot, czyli człowieka. Problematyczność nauk humanistycznych
sprowadza się zatem do problematyczności przedmiotu. Foucault nazywa człowieka
dubletem empiryczno-transcendentalnym, a to oznacza, że stanowi on jednocześnie

12
13
14
15

Tamże, s. 127.
Tamże, 2. 166.
Foucault nawet podaje lata kształtowania się nowej episteme: 1775-1825.
M. Foucault, Słowa i rzeczy…, tom II, 2. 167.
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przedmiot i podmiot poznania. Człowiek staje zatem obok innych przedmiotów badań
naukowych, po pierwsze nauk empirycznych, a po drugie (i to jest ciekawsze i paradoksalne) nauk humanistycznych. To drugie zjawisko nazywa Foucault „wydarzeniem w
polu wiedzy”, ponieważ usytuowanie właśnie człowieka w polu (przestrzeni) wiedzy
jest tym, co wyróżnia i charakteryzuje współczesną episteme. Ponadto ważne jest, że
pojawienie się humanistyki oraz jej szczególny charakter pośród innych nauk stało się
możliwe dzięki temu, że pojawił się ów szczególny byt, jakim jest dublet empiryczno-transcendentalny16.
Jak wobec tego możliwe są nauki o człowieku? Jak w ogóle doszło do ich powstania? Foucault tak przedstawia historię ich powstania. Nauki, takie jak: psychologia, psychiatria, medycyna, penologia, pedagogika, jako odrębne dziedziny wiedzy, swój kształt
przybierały w XVIII i XIX wieku, rodziły się wówczas współczesne dyscypliny naukowe.
Według Foucaulta bowiem, do XVIII wieku nauka – tak jak dziś jest rozumiana - nie istniała. Istniały za to rozproszone, niejednorodne rodzaje wiedzy, które zależne były od regionu geograficznego, dostępnych środków czy rodzaju stosowanych metod (np. metod
leczenia w medycynie). Była to wiedza praktyczna, bardziej służąca jako doraźny sposób
rozwiązywania problemów, niż wiedza uteoretyzowana i usystematyczniona17. Te różne
rodzaje wiedzy praktycznej rywalizowały między sobą w społeczeństwie; zaś jednostka,
która dysponowała określoną wiedzą była bardziej od innych niezależna i samodzielna,
wiedza taka przynosiła także wymierne korzyści w postaci sprzedaży określonych dóbr
czy lepszych umiejętności wykonywania jakiś prac. Z czasem, w miarę rozwoju „sił wytwórczych„ i „żądań ekonomicznych”18, wartość jej wzrastała, powodując wchłanianie
mniejszych, bardziej lokalnych, rzemieślniczych „wiedz” przez większe, bardziej ogólne,
przemysłowe czy też po prostu przez takie, które lepiej się upowszechniały. Właśnie w
ten sposób, w walce ekonomiczno-politycznej, nie zaś w tryumfie wiedzy nad niewiedzą,
dokonywało się coś, co nazywano rozwojem wiedzy. Do tych walk włączyło się państwo.
Foucault wymienia cztery rodzaje procedur, jakie zostały przy tym użyte:
1. Eliminacja (selekcja) małych, niepotrzebnych i bezużytecznych, ekonomicznie kosztowych rodzajów wiedzy.
2. Normalizacja, czyli dopasowywanie do siebie różnych rodzajów wiedzy, niosąca ze
sobą wymienialność i wzajemną komunikację.
3. Hierarchiczna klasyfikacja, czyli uporządkowanie rodzajów wiedzy pod względem
ich ważności, stopnia ogólności, itd.
Por. Tamże, s. 166 i 174.
Por. co na temat wiedzy praktycznej, z której rozwinęły się poszczególne nauki, pisał Ernest Nagel
jeszcze w 1961 roku: „Nikt poważnie nie kwestionuje, że wiele istniejących nauk szczegółowych wywodzi się z
praktycznych zainteresowań codziennego życia: geometria z problemów pomiaru gruntów, mechanika z problemów wyłonionych w zakresu budownictwa i sztuki wojennej, biologia z problemów dotyczących ludzkiego
zdrowia i hodowli zwierząt, chemia z problemów, którym dały początek metalurgia i przemysł farbiarski, ekonomia z problemów zarządzania gospodarką prywatną i społeczną i tak dalej. Wprawdzie jeszcze inne bodźce
przyczyniają się do rozwoju nauk, nie tylko te, które wyłoniła problematyka umiejętności praktycznych, ale
te ostatnie odgrywały i nadal odgrywają ważną rolę w dziejach badań naukowych. W każdym razie, badacze natury nauki pozostający pod wrażeniem historycznej ciągłości przekonań mających za podstawę zdrowy
rozsądek i wniosków naukowych proponowali czasem rozróżniać oba te rodzaje wiedzy, w oparciu o formułę
mówiącą, że nauka to po prostu >>uporządkowana<< lub >>zorganizowana<< wiedza zdroworozsądkowa”.
E. Nagel, Struktura nauki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, s 12.
18
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, Wydawnictwo RK, Warszawa
1998, s. 181.
16
17
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4. Centralizacja, czyli uczynienie dominującymi określonych form wiedzy, a jednocześnie nadanie kierunku pomniejszym rodzajom wiedzy19.
Wiek XVII (zwłaszcza jego druga połowa) i XIX to okres organizowania wiedzy,
czego sztandarowym przykładem jest francuska Encyklopedia, której celem było zebranie i jednolicenie różnych rodzajów wiedzy. Na gruncie np. wiedzy medycznej można
było zaobserwować procedury i praktyki mające na celu ustalenie jednolitych zasad
postępowania z chorymi, ustalenie ścisłych reguł praktyki medycznej, skodyfikowanie profesji lekarskiej, a także wielkie kampanie propagujące powszechną higienę. Tak
zatem, według Foucaulta, powstają nauki – jako usystematyzowane obszary wiedzy20.
Na Foucaultowskie rozumienie nauki (i historii nauki) ogromny wpływ miała
koncepcja G. Canguilhema (a za jego pośrednictwem także i Bachelarda), który zerwał
z klasyczną historią nauki przedstawiającą naukę jako zjawisko charakteryzujące się
pewną ciągłością, według której jedne idee powodują powstanie i rozwój innych idei,
które z kolei stanowią podłoże jeszcze innych idei21 itd. Poszukuje się prekursorów,
kontynuacji, prapoczątków, źródeł22, itp. opierając się na dość anachronicznym zestawianiu faktów. Canguilhem zaś widział ciągłość rozwoju wiedzy w sposób nie linearny
jako rozwijanie idei poprzedników, ani nie w sposób kumulatywny23, ale poprzez zerwania epistemologiczne, nieciągłości. Gaston Bachelard wcześniej używał określenia
przeszkody epistemologicznej24. Nauka jest – zdaniem G. Canguilhema - tworem historycznym, zależy od warunków, w jakich powstaje. Jest produktem różnorakich praktyk
naukowych, zatem jej przebieg wyznaczają nieciągłości, zerwania, momenty krytyczne,
okresy, gdy nagle przyspiesza lub nagle przyhamowuje. Ponadto nauka jest częścią
kultury, powstaje w określonych warunkach społecznych25, tworzą ją ludzie uwikłani
w swój czas historyczny, zatem jej osiągnięcia są zdeterminowane warunkami w jakich powstaje.26 O ile jednak przedmiotem zainteresowań Bachelarda, a także w znacznej części G. Canguilhema, są nauki ścisłe, Foucault za przedmiot analiz obiera nauki
humanistyczne oraz medycynę, psychopatologię, penologię, a zatem takie, w których
granica między naukowością a potocznością, nie jest wyraźna, czyli takie, w których
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa…, s. 181-182.
„Tak zatem „historia naturalna staje się biologią, analiza bogactw przeobraża się w ekonomię”, zaś
„refleksja nad językiem zmienia się w filologię”. M. Foucault, Słowa i rzeczy…, tom II, s. 127.
21
Zwolennikiem ciągłości w rozwoju nauki był np. Pierre Duhem. Na ten temat zob.: D. Leszczyński, Od
ciągłości do zerwań. Wizje rozwoju nauki w epistemologii francuskiej pierwszej połowy XX [w:] Między scjentyzmem a
historyzmem. Szkice ze współczesnej filozofii francuskiej, red. K. Szlachcic, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004, s. 7-32. Zob. także: K. Szlachcic, Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu. P. Duhem, H. Poincaré, E.
Le Roy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
22
Por. K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski, Warszawa
2002.
23
G. Canguillhem taki sposób rozumienia nauki nazywał „wirusem poprzedników”. Zob. G. Canguilhem, Normalne i patologiczne, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 258.
24
Zob. G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej,
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002. Rolę zerwań i nieciągłości w rozwoju nauki podkreślał także Alexandre
Koyré, patrz np. A. Koyré, La Pensée moderne, [w:] Études d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, Paryż, 1973.
25
Społeczny charakter nauki podkreślał zwłaszcza Bachelard. Na ten temat zob. J. Krakowski, Bachelard i
historia epistemologiczna, „Studia Filozoficzne”, nr 2 (183), 1981
26
Jak pisał W. Kunicki-Goldfinger: „Źródła nauki są poza nauką. Wywodzą się z ogólnych założeń i obrazów świata, formowanych i przekształcanych przez społeczność ludzką”. W. Kunicki-Goldfinger, Redukcjonizm
w biologii: biologia a nauki ścisłe i społeczne, [w:] Wizje człowieka i społeczeństw w teoriach i badaniach naukowych, red.
S. Nowak, Warszawa 1984, s. 221.
19
20
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możliwość błędu jest duża, a nawet – jak pisze Lotar Rasinski – w których nieobcy jest
element ideologiczny27.
Foucault obiera zatem za przedmiot swoich analiz nauki, które nazywa humanistycznymi, za takie zaś uznaje te nauki, które zajmują się człowiekiem jako „bytem
empirycznym”, głównie chodzi tu o psychologię i socjologię. Mimo jednak nazywania
ich „naukami”, poddaje w wątpliwość ich naukowość28, gdyż – jak pisze – nie mają
one jasno zarysowanego „pola epistemologicznego”, tak jak w przypadku matematyki,
fizyki, biologii, ekonomii, językoznawstwa czy nawet filozofii. Humanistyka, zdaniem
Foucaulta, zajmuje miejsce gdzieś pomiędzy powyższymi naukami, „w szczelinach
tych dyscyplin”29, korzystając i wykorzystując je dla swoich celów. Mieszcząc się zaś w
owych „szczelinach”, sprawiają nie tylko to, że same znajdują się blisko nauk takich jak
wyżej wymienione, ale też to, że tym samym dyscypliny te znajdują się blisko humanistyki. Nie jest to sytuacja dla nich dobra, gdyż zbliżając się za blisko do nauk humanistycznych, grozi im antropologizacja. Nauki humanistyczne zaś nieustannie podbierają
innym naukom jakieś sfery ich działalności lub metody, np. z matematyki chcą zapożyczyć ścisłą formę i matematyczną formalizację i precyzję, z biologii, językoznawstwa i
ekonomii zapożyczają modele i pojęcia, zaś z filozofii podbierają całą płaszczyznę rozważań na temat „sposobu bycia człowieka”30. Stąd zaś biorą się problemy innych nauk,
oskarżanych, np. o „psychologizację” swojej dziedziny wiedzy lub jej „socjolozację”.
Foucault odróżnia jednak nauki, takie jak psychologia czy socjologia od nauk,
które powstały zupełnie niedawno, takie jak lingwistyka, etnologia i psychoanaliza. Te
ostatnie różnią się o tych pierwszych zasadniczo, przede wszystkim tym, że podważają uprzywilejowaną pozycję człowieka i stanowią kontrę dla tradycyjnego sposobu
myślenia o nim. Nauki te, zdaniem Foucaulta, nie wytworzyły żadnej spójnej koncepcji
człowieka31 O ile jednak można by nie zaprzeczać tej tezie, jeśli chodzi o lingwistykę i
etnologię, to w przypadku psychoanalizy teza Foucaulta jest co najmniej wątpliwa32.
Psychoanalizie można co prawda zarzucić, że nie spełnia kryteriów naukowości, np. nie
jest falsyfikowalna (czyli wszystkie zjawiska ją potwierdzają, ale nie ma takiego, nawet
hipotetycznego, który byłby w stanie ją obalić), co udowadniał już Karl Popper w Logice
odkrycia naukowego. Specyfiką psychoanalizy i lingwistyki, zdaniem Foucaulta, jest to,
że nie zajmują się człowiekiem jako takim, ale badają przestrzeń, która dopiero umożliwia wiedzę o człowieku33. Stanowią zatem rodzaj podstawy, na której dopiero może
opierać się wszelka nauka o człowieku, docierają do granic poznania, jakie dostępne jest
naukom humanistycznym. Stanowią zatem rodzaj podwaliny dla nauk o człowieku34.
27
L. Rasiński Wypowiedź jako zdarzenie. Archeologia wiedzy Michela Foucaulta, [w:] Między scjentyzmem a historyzmem. Szkice ze współczesnej filozofii francuskiej, red. K. Szlachcic, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław
2004, s. 169.
28
Foucault w Słowach i rzeczach nawet pisze, że słowo ”nauka” w przypadku tzw. nauk humanistycznych
jest może nadużyciem i należałoby używać raczej określenia: „zbiór dyskursów”. M. Foucault, Słowa i rzeczy…,
tom II, s. 166.
29
Tamże, s. 271.
30
Tamże, s. 270.
31
Tamże, s. 210.
32
Por. np. J. Pastuszka, Koncepcja człowieka w psychoanalizie Freuda, „Studia Philosophiae Christianae” 3/2,
73-84, 1967.
33
M. Foucault, Słowa i rzeczy…, tom II, s. 209.
34
Por. Tamże, s. 206 i 209.
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Filozof nazywa je nawet „kontr-naukami”, ale nie dlatego że są mniej racjonalne lub
obiektywne, ale przez to, że po pierwsze, ich wpływ rozciąga się na całą humanistykę, a
po drugie (i ważniejsze), „nieustannie zrzucają pęta z człowieka, którego pozytywność
tworzy i spotwarza humanistyka”35. Nauki te bowiem sięgają do nieświadomości, jedna
(psychoanaliza) do nieświadomości jednostek, druga (etnologia) do nieświadomości i
historyczności kultur, czyli zadają najbardziej ogólne pytania, jakie w ogóle można zadać na temat człowieka.
Nauki humanistyczne jako narzędzie władzy
Co Foucault chce nam powiedzieć o naukach o człowieku, o powodach ich powstania i zakresie badań? Nie chodzi w nich bowiem o obiektywne odkrywanie „prawdy” o człowieku, poznawanie go, ale o coś bardziej pragmatycznego, mianowicie o
sprawowanie władzy nad człowiekiem. Związek pomiędzy władzą a wiedzą ma w
filozofii omawianego tu filozofa związek tak silny, że wręcz niemożliwy do rozdzielenia. Na jego określenie Foucault ukuł nawet specjalne określenie, zbitkę słów: władza-wiedza36. Wiedza bowiem jest ściśle związana ze społeczną, ekonomiczną i polityczną
praktyką, wręcz jest przez nie tworzona. Pojęcie władzy/wiedzy, rozwinięte najpełniej
w książce Nadzorować i karać, wyraża przekonanie Foucaulta o niemożliwości istnienia
jakiejkolwiek wiedzy (czy w postaci zbioru wiadomości na jakiś temat, czy systematycznej dyscypliny naukowej) niezależnej od wpływów politycznych. Możliwość istnienia
nauki w postaci czystej, niezapośredniczonej w działaniach władzy, w działaniach politycznych jest myśleniem życzeniowym, utopijnym. Nie można, zdaniem Foucaulta,
wytyczyć granicy między władzą, polityką a wiedzą, nauką, ponieważ są one „zintegrowane, i nie chodzi o to, by marzyć o chwili, gdy wiedza nie będzie już zależna od
władzy – to sposób, by wprowadzić ten sam humanizm w formie utopii. Ani władza nie
może być praktykowana bez wiedzy, ani wiedza nie może nie płodzić władzy. >>Uwolnijmy badania naukowe od wymogów monopolistycznego kapitalizmu<< – może to i
cudowny slogan, ale zawsze będzie to tylko slogan.”37
Dyscypliny humanistyczne zatem, jak utrzymuje Foucault, powstały w XIX wieku jako środki służące dyscyplinowaniu siły ludzkiej zgodnie z ekonomicznymi potrzebami nowoczesnego społeczeństwa, jako środki kontroli produktywności38. Mimo to
jednak, mimo iż humanistyka ma bardzo prozaiczne i mniej moralne źródła, mimo iż
jest tylko społeczną konwencją utworzoną w XIX wieku, rości sobie prawo do mówienia
o człowieku, do stanowienia prawdy o nim. Nauki tworzą bowiem, jak pisze Tadeusz Buksiński – całościowe wizje rozwoju społeczeństw oraz zakładają „jeden podmiot
dziejowy (ludzkość)”, którego kierunek dziania się jest jeden: stopniowy postęp, roszcząc sobie jednocześnie prawo do mówienia prawdy o człowieku39. Prawda jest wszakTamże, s. 210.
Pisał: „[…] władza produkuje wiedzę (ale nie dlatego po prostu, że faworyzuje ją, gdy ta jej służy lub
wykorzystuje, gdy jest użyteczna); że władza i wiedza wprost się ze sobą wiążą; że nie ma relacji władzy bez
skorelowanego z nimi pola wiedzy, ani też wiedzy, która nie zakłada i nie tworzy relacji władzy”. M. Foucault,
Nadzorować i karać…. s. 29.
37
Gry władzy. Rozmowa z Michelem Foucaultem, tłum. T. Komendant, „Literatura na świecie”, 1988, nr 6,
s. 319.
38
M. Foucault, Nadzorować i karać..., wszędzie..
39
T. Buksiński, Historia – władza – metoda, [w:] „Nie pytajcie mnie kim jestem...” Michel Foucault dzisiaj, red.
T. Buksiński, Poznań 1998, s. 139.
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że kategorią z dziedziny nauki. Za pomocą tej właśnie kategorii, właściwie poprzez
nadanie jej najwyższej wartości, poprzez nauki o człowieku sprawowana jest kontrola
nad społeczeństwem. Nauki humanistyczne mają za zadanie więc, według Foucaulta,
sprawować kontrolę i utrzymywać ład wśród członków współczesnych (zachodnich)
społeczeństw. Narzędziem temu służącym są wszelakie dyskursy stanowione przez nauki o człowieku (psychiatria, psychologia, penologia, itp.). Włączona w system kontroli
jest właśnie prawda, na tym zaś polega – trawestując słowa Hegla – „chytrość władzy”,
iż nie tylko represjonuje, działa nie tylko poprzez zakazy, lecz także jako zachęta. Władza bowiem kształtuje to, co jest godne wyboru, dobre, normalne, wartościowe. Władza
jako pewna praktyka dyskursywna przedstawia też pewne sposoby myślenia, nadając wartość takiej kategorii jak prawda40. W rzeczywistości zaś zawsze ilekroć mówi
się o prawdzie „chodzi o tę stronniczą i strategiczną prawdę, która pozwala odnieść
zwycięstwo”41.
W społeczeństwie, jak opisuje Foucault, działa, funkcjonuje i myśli nie człowiek,
nie jednostka, ale dyskurs. Ludzie myślą tak jak SIĘ myśli, mówi tak jak SIĘ mówi,
itd. Reguły dyskursywne działają i myślą poprzez człowieka. Nauki humanistyczne zaś
produkują dyskursy werydyczne, a tym samym stwarzają oparcie i uzasadnienie dla
praktyk, przez które ludzie są klasyfikowani, urabiani i formowani jako podmioty. Humanistyka, np. psychologia, operuje pojęciem normy i normalności, wprowadzając tym
samym władzę normatywu. Myślimy bowiem o człowieku, a więc i o nas samych, tak
jak pozwalają nam na to reguły wypracowane przez poszczególne nauki.
W taki właśnie sposób nauki o człowieku nierozerwalnie łączą się ze stosunkami
władzy, a jednocześnie – zwrotnie – stosunki władzy podtrzymują i wzmacniają, a nawet umożliwiają powstanie dziedziny wiedzy. Jest to sprzężenie zwrotne.
Wiedza naukowa nie ma takiej wartości, jaką sobie przypisuje, skazuje człowieka
na poruszanie się w obrębie sztywnych reguł dyskursywnych, a tym samym skazuje
na powtarzanie dotychczasowych sposobów myślenia, zwłaszcza myślenia o sobie samym. Myślenie o sobie w kategoriach wypracowanych przez nauki humanistyczne „nie
zmierza bowiem ku zawsze dokonanemu kształtowaniu różnicy, lecz ku rozwinięciu
Tego Samego, które jest ciągle zadaniem do wykonania.”42 Jak pisze omawiany tu autor, „psychologia szkolna ma przecież za zadanie łagodzić rygory szkoły, zaś rozmowa
z lekarzem czy psychiatrą ma osłabić efekty dyscyplinarne pracy. Jednak nie należy
żywić iluzji: techniki te jedynie odsyłają człowieka od jednej do drugiej instancji dyscyplinarnej i reprodukują, w skoncentrowanej i sformalizowanej postaci, właściwy każdej
dyscyplinie schemat wiedzy/władzy.”43

40
„Chcę powiedzieć, że w społeczeństwie takim jak nasze – ale w gruncie rzeczy w dowolnym społeczeństwie – wielorakie stosunki władzy przecinają, charakteryzują, konstytuują ciało społeczne; nie mogą
one istnieć ani funkcjonować bez nieodłącznej produkcji, akumulacji, cyrkulacji, bez funkcjonowania dyskursu
prawdziwościowego. Niemożliwe jest sprawowanie władzy bez pewnej ekonomii dyskursów prawdy, funkcjonujących na gruncie tej władzy i dzięki niej. Władza zmusza nas do wytwarzania prawdy i nie możemy
sprawować władzy inaczej niż wytwarzając prawdę. Dotyczy to każdego społeczeństwa, ale sądzę, że w naszym społeczeństwie ten stosunek między władzą, prawem a prawdą jest zorganizowany w bardzo szczególny
sposób”. M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa…, s. 34.
41
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa..., s. 263.
42
Tenże, Człowiek i jego sobowtóry. tłum. T. Komendant, „Literatura na Świecie”, 1988, nr 6, s. 231.
43
Tenże, Nadzorować i karać..., s. 271.
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Takie rozumienie nauk humanistycznych ma swoje konsekwencje nie tylko na
poziomie wiedzy i rozumienia człowieka, ale także w życiu społecznym. Zdaniem Foucaulta żyjemy w kulturze ekspertów, „w społeczeństwie profesorów-sędziów, lekarzy-sędziów, wychowawców-sędziów, działaczy społecznych-sędziów; wszyscy oni narzucają powszechną władzę normatywu i każdy z nich na swoim poletku podporządkowuje mu ciało, gesty, zachowania, sprawowanie, postawy i osiągnięcia.”44 A w takim
społeczeństwie, społeczeństwie ekspertów, pojedynczy człowiek nie może mówić we
własnym imieniu, bo „się nie zna”, za niego i o nim mówią specjaliści od „prawdy”.
Reguły dyskursu nauk humanistycznych zakreślają granice, w obrębie których członkowie społeczeństwa definiują siebie samych i jakie sposoby życia wybierają. Dlatego
Foucault mógłby powtórzyć za Freudem, iż taka kultura jest źródłem cierpień.45
Upolitycznienie nauki
Nauka kształtuje się, powstaje i funkcjonuje na tle jakiejś konkretnej praktyki
dyskursywnej, na tle pewnych zależności i uwarunkowań, a więc zawsze służy czyimś
interesom. „Nauka (lub to co się za nią podaje) lokuje się w polu wiedzy, w którym gra
pewną rolę.”46 Rolą tą jest podtrzymywanie i uprawomocnianie (a właściwie podtrzymywanie poprzez uprawomocnianie) istniejącego porządku politycznego i społecznego. Wiedza jest materialna i konkretna, jest zanurzona w potoczności, w konkretnych
działaniach władzy i dlatego nie można jej oddzielać od działań władzy, które przenikają całe społeczeństwo. Jak pisze P. Veyne: „wiedza jest władzą: narzuca się i ją się narzuca, nie płynie z istoty rzeczy, ma jedną granicę: teraźniejszość”47. A skoro tak, to znaczy
to, iż nauka jest ideologiczna, jest zawsze ideologią kogoś. Nauka jest bowiem wtórna w
stosunku do wiedzy, do dyskursu. Nauka to zinstytucjonalizowany dyskurs, a dyskurs
to połączenie stosunków władzy i wiedzy. Nauka tylko ten stosunek sankcjonuje.
Foucault uważa ponadto, że także powszechne kształcenie pojawiło się w ramach technik ujarzmiania i urabiania jednostek w ramach technik dyscyplinarnych,
które działały poprzez architekturę klasy szkolnej, nadzór nauczyciela, a zwłaszcza
przez instytucję egzamin. Keith Hoskin w pracy Dochodzenie w sprawie Foucaulta. Kryptopedagog zdemaskowany48 dowodzi, iż egzamin jest sztandarowym przykładem splotu
władzy z wiedzą.
Instytucje edukacyjne, a zwłaszcza szkolnictwo wyższe, uniwersytety są takim
miejscem, w którym dochodzi do produkcji tzw. dyskursu werydycznego, produkującego prawdę (a właściwie to, co za prawdę uchodzi), której zadaniem jest podtrzymywać i sankcjonować istniejącą praktykę, politykę dyskursywną. „Każdy system edukacji jest politycznym sposobem utrzymywania lub modyfikacji przyswajania dyskursów
wraz z wiedzą i władzą, które ze sobą niosą”49

Tamże, s. 368.
Por. T. Komendant, Władze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1994, s. 45.
46
M. Foucault, Archeologia wiedzy..., s. 223.
47
P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralność, „Literatura na Świecie” Warszawa 1988, nr 6/203, s. 325.
48
Keith Hoskin, Dochodzenie w sprawie Foucaulta. Kryptopedagog zdemaskowany, [w:] Foucault i edukacja.
Dyscypliny i wiedza, red. Stephen J. Ball, Kraków 1992.
49
M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1070,
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 32.
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Foucault jednak nie ogranicza się do stwierdzenia, że wszelka nauka jest skażona ideologią, że jest polityczna. Określa także sposoby możliwego reagowania na taką
sytuację: „Rzeczywiste zadanie polityczne w społeczeństwie, takim jak nasze, polega na
krytyce działań instytucji, które wydają się zarówno neutralne, jak i niezależne: krytykować i atakować je tak, by polityczna przemoc przez nie realizowana w utajony sposób, została zdemaskowana, tak więc można będzie walczyć przeciw niej.”50
Należy się jednak w tym miejscu zastanowić, czy sprowadzanie wszelkich stosunków społecznych, w tym nauki, do polityki, czy też redukowanie kontaktów międzyludzkich do zależności władzy, nie jest zbyt dużym uproszczeniem. Polityka z pewnością ma zdolność wnikania w życie ludzi, ale czy aż do takiego stopnia, o jakim pisał
Foucault? Instytucje naukowe, a więc: szkoły i uniwersytety są instytucjami państwowymi, to prawda, jednak można się zastanawiać, czy zasadne jest sprowadzanie ich
do roli „ideologicznego ramienia państwa”. Pamiętać bowiem należy, iż Foucault wywodzi się z kręgu filozofii francuskiej, tam zaś polityka zajmowała i zajmuje szczególne miejsce wśród tamtejszych intelektualistów (nie tylko filozofów). Jak pisze Vincent
Descombes „zajęcie stanowiska politycznego jest i pozostanie we Francji rzeczą rozstrzygającą, to ono ma ujawniać ostateczny sens myśli.”51 W tym, jak sądzę, kontekście
należy sytuować słowa Foucaulta, iż „współczesna filozofia jest do cna polityczna.”52
Tendencja do upolitycznia filozofii przybiera we Francji, jak argumentuje Descombes,
wręcz krańcową postać, bowiem pojawiają się tam tak zdumiewające opinie jak te, że
np. „do roku 1968 epistemologia była raczej lewicowa, metafizyka zaś prawicowa, ale
oto teraz wraz z pojawieniem się ekologicznych niepokojów epistemologia wydaje się
reakcyjna, podczas gdy metafizyka przybiera kształty wywrotowe.”53
Poza tym sam Foucault był przecież działaczem politycznym: w latach sześćdziesiątych należał do Komunistycznej Partii Francji, w latach późniejszych zaś mocno
angażował się w bieżące sprawy polityczne i społeczne swego kraju: protestował przeciw wszelkim postaciom władzy represyjnej, przeciw wszelkim postaciom zniewolenia, żądał także reformy więziennictwa (nasuwają się tu oczywiste analogie z napisaną
w tym czasie książką Nadzorować i karać. Narodziny więzienia). Czy zatem nie można w
tym miejscu zastosować rozważań Foucaulta do niego samego, bo być może to sam
autor uległ panującej we Francji praktyce sprowadzającej wszelkie działania do polityki?

50
N. Chomsky and M. Foucault, Human Nature: Justice versus Power, [w:] Foucault and His Interlocutors,
red. A. I. Davidson, Chicago 1997, s. 129-130, cyt. za: Ch. C. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna i
transgresja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1999, s. 12.
51
V. Descombes To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej (1933-1978), Wyd. Spacja, Warszawa
1997, s. 13.
52
Power and Sex. An Interview with Michel Foucault, tłum. David J. Parent, [w:] Telos, 32, s. 159, cyt. za: Ch.
C. Lemert, G. Gillan, Michel Foucault. Teoria społeczna…, s. 90.
53
V. Descombes, To samo i inne..., s. 13.
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Аннотация
Изабела Пастернак
Человек а гуманитарные науки в филозофии Мишеля Фуко
В статьи представлена идея гуманитарных наук Мишеля Фуко какорудия осуществляния лучшего надзора над единицами в обществах Запада. Получается,
что такая категория как „истина” является категорией политической, использованной для осуществления контроля над людьми.

Summary
Izabela Pasternak
Człowiek a nauki humanistyczne w filozofii Michela Foucaulta
The article presents the concept of human sciences by Michel Foucault which acts as
a tool enabling a better controlling of individuals in the Western World. Also, the category ‘truth’ is essentially the political concept which aims to control people.
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Żyjemy w świecie, w którym świadomość ekologiczna osiąga swój wiek dojrzałości1. Człowiek zaczyna dostrzegać, że otaczający go świat (natura) nie winien być traktowany wyłącznie jako źródło zasobów i wygód, w myśl opacznie rozumianej biblijnej
zasady „czyńcie sobie ziemię poddaną”, ale winno się go również pielęgnować, wręcz
– według niektórych – traktować jako równoprawny byt2.
Wśród wielu spojrzeń na szeroko pojętą ekofilozofię czy ekologizm3, wykształciła się również w ramach tego systemu myślenia dziedzina, którą określa się mianem
ekoteologii (obok czy lepiej: wraz z ekoetyką). Nauka ta ma służyć kształtowaniu właściwych relacji człowieka ze środowiskiem4.
Jeszcze przed przejściem do sedna podjętego problemu, należy zauważyć, że
– jak pisze K. Bochenek – „jeden z najostrzejszych sporów w toczących się dziś dyskusjach wokół ekologii dotyczy bez wątpienia oceny stosunku chrześcijaństwa do
środowiska naturalnego. Oceny te są skrajnie różne, oscylując od uznania tej religii za
1
Można wręcz mówić o ekologicznym mega trendzie, zob. L. Gawor, W poszukiwaniu rozumienia bytu
społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu, Rzeszów 2015, s. 165 wraz z bibliografią
podaną w przypisie 338.
2
O kontrowersji tej piszę w: B. K. Krzych, Eko-terror?, „FUSS Magazyn”, nr 20 (5), październik 2016
[w druku].
3
Istnieje również termin (lub: nauka) „sozologia”, który kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska. W budowie sozologii niewątpliwą rolę odegrali polscy myśliciele, tacy jak W. Goetel i J. Aleksandrowicz,
zob. L. Gawor, dz. cyt., r. 4: „Ekologiczny paradygmat rozumienia świata społecznego”, s. 165-224.
4
Jest to teza jaką stawia J. Grzesic, zob. https://www.us.edu.pl/node/1577 [dostęp online: 26.5.2016]
oraz w szerszym kontekście: http://www.cscs.us.edu.pl/wyklady/alfabetyczny_spis_autorow.html [dostęp
online: 26.5.2016].
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patrona ekologii do dostrzegania w niej głównego winnego zaniedbań na tym polu.
Choć myśliciele katoliccy w proponowanej przez siebie formie ekologii widzą jedynie
sensowe, racjonalne i wyważone ujęcie relacji człowiek - przyroda, to nie mniej silne
wydaje się we współczesnych wiodących nurtach intelektualnych przeświadczenie, że
chrześcijaństwo z trudem akceptuje myślenie proekologiczne, jeżeli nie wprost neguje
sens jego istnienia”5. Słowa te jednakże zostały napisane jeszcze przed swoistym boomem ekologicznym w mainstreamowej refleksji chrześcijańskiej, jaką wywołała publikacja encykliki poświęconej ochronie środowiska przez Franciszka. W chwili obecnej
należy stwierdzić, że chrześcijaństwo w pełni włączyło się w dyskusję ekologiczną czy
też ekofilozoficzną6.
Istotne pozostają tu dwie kwestie, które – wbrew obiegowym opiniom – należy
zasygnalizować i raz jeszcze podkreślić. Po pierwsze: Kościół wyraźnie angażuje swój
autorytet w rozwiązanie narastającego od dziesięcioleci kryzysu ekologicznego. Po drugie – owe zaangażowanie nie jest sprawą ostatnich kilku lat. Pierwszym przejawem zaangażowania Kościoła w szeroko pojętą ekologię jest sięgająca końca XIX w. encyklika
Rerum novarum papieża Leona XIII opublikowana w dniu 15 maja 1891 r.7 Wspomnieć
w tym miejscu można również soborowy dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam
actuositatem8. Obok oficjalnych przejawów udziału Kościoła w próbach rozwiązywania
problemów współczesnego świata, również duchowni i świeccy angażują swe prywatne siły (fizyczne i intelektualne) w walkę o przyszłość ludzkości9, czego przykładowym
wyrazem może być publikacja Kościół i ekologia10, autorstwa W. Bołoza, redemptorysty,
wieloletniego pracownika Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW11.
Przechodząc do sedna tematu: jak można bez trudu się domyślić ekoteologia wykształciła się i funkcjonuje w ramach chrześcijańskiego paradygmatu naukowego. Jest
ona odpowiedzią na trendy myślowe jak i rzeczywiste potrzeby teoretyczno-praktyczne
związane po pierwsze z liczebnością chrześcijan, po drugie z ich aktywną obecnością
w świecie12. Należy stwierdzić, że zainteresowanie doktrynalne kwestiami środowiska
nie było dawniej obecne w Magisterium Kościoła (co nie budzi zdumienia wziąwszy
pod uwagę rozwój nauki oraz stopień wykorzystania zasobów naturalnych) dopiero
5
K. Bochenek, Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015,
t. XI,, s. 140.
6
By nie pozostać gołosłownym odwołam się do niektórych z pozycji jakie ukazały się jeszcze w czasach pontyfikatu Jana Pawła II: T. Ślipko, Ekologiczna doktryna Kościoła, [w:] Rozdroża ekologii, red. T. Ślipko,
A. Zwoliński, Kraków 1999; S. Jaromi, Stworzyciel i przyroda według Jana Pawła II. Między niebem a ziemią ku etyce
ekologicznej, Kraków 2000; B. Jurczyk, Ekologia−Człowiek−Kościół. Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w
ocenie Kościoła, Opole 2002; J. Nagórny, J. Gocko (red.), Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2002 [podaję
za: Ekologia [online], hasło w: Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, autor: B. Jurczyk, Radom 2014, http://
www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Ekologia, dostęp: 26.5.2016].
7
Zob. również przypis nr 13.
8
Wspomniane oraz inne, nowsze wypowiedzi Kościoła omawia J. Babiński, Laboratorium wiary. Wybrać
autorytet, red. W. Korzeniak, Pelplin 2011, s. 115-125. Cyt za: tenże, Autorytet Kościoła w dziele budowania ekoteologii [online], http://teologia.deon.pl/autorytet-kosciola-w-dziele-budowania-ekoteologii/, dostęp: 26.6.2016.
9
Wydaje się zasadne wpisanie w tak dramatyczną optykę poruszanej kwestii, o czym świadczą chociażby
raporty Klubu Rzymskiego [http://www.clubofrome.org/].
10
W. Bołoz, Kościół i ekologia, Kraków 2010.
11
Zob. również przypis nr 6.
12
Poprzez aktywną obecność w świecie rozumiem dojrzałe zainteresowanie o los świata i ludzkości połączone z przemyślanym, rozumnym i solidarnym zaangażowaniem na rzecz szeroko pojętego zachowania
gatunku ludzkiego.
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wraz z przemianami we współczesnym świecie dokonuje się również zwrot w teologii
(i etyce) chrześcijańskiej13, czego najlepszym współczesnym wyrazem jest wspomniana
wcześniej encyklika Franciszka Laudato si’14, która wywołała spore poruszenie oraz stała
się przedmiotem znaczącej krytyki15. Autor kreśląc obraz współczesnego kryzysu oraz
omawiając Ewangelię stworzenia, wskazuje na człowieka jako tego, który jest odpowiedzialny za swój dom (Ziemię) będąc zarazem – chcą nie chcąc – przyczyną zaistniałego
stanu rzeczy. Jako rozwiązanie problemu ekologicznego Franciszek wskazuje na trzy elementy: po pierwsze na ekologię integralną, która winna obejmować wszystkie dziedziny
życia społecznego (środowisko, gospodarkę, społeczeństwo, życie prywatne); po drugie
na edukację ekologiczną, po trzecie zaś na duchowość ekologiczną. Pewne zastrzeżenia
– z punktu widzenia tradycyjnego nauczania Kościoła – mogą budzić niektóre papieskie
inspiracje. Przykładowo w części poświęconej znakom sakramentalnym i świątecznemu
odpoczynkowi czytamy: „Wszechświat rozwija się w Bogu, który go całkowicie wypełnia. Istnieje zatem misterium, które trzeba podziwiać w liściu, w ścieżce, w rosie, w twarzy ubogiego. Ideałem nie jest tylko przejście ze świata zewnętrznego do wewnętrznego,
by odkryć działanie Boga w duszy, ale także wyjście na spotkanie z Nim we wszystkim”16.
Choć w tekście głównym znajduje się powołanie na Bonawenturę, to w przypisie znajdujemy odwołanie (wraz z obszernym cytatem) do panteizującej myśli Ali Al-Khawwasa,
islamskiego mnicha sufistę z IX w. Problematyczne może okazać się również zaufanie
Franciszka do leczniczej siły dialogu, któremu poświęcił cały rozdział 5 swojej encykliki. Interesujące jest również to, że Franciszek głosi opcję preferencyjną na rzecz ubogich,
podając rozwiązania programowe dla ochrony przyrody, które godzą w najuboższych17.
Kontrowersje dotyczące Laudato si’ wpisują się w szerszą perspektywę dwuznaczności i
krytyki Franciszka, której omówienie przekraczałoby ramy niniejszego tekstu.
Jak zauważają najbardziej zaangażowani w chrześcijańską refleksję ekologiczną
myśliciele, już sama definicja ekoteologii sprawia pewne trudności teoretyczne, chociażby
ze względu na samą nowość tej dziedziny teologicznej. Mimo tego, wskazuje się na trzy
obszary tematyczne, jakie winna zawierać i poruszać ekoteologia: ekonomię, ekologię i
ekumenizm18. Ekoteologia, w odróżnieniu od klasycznej teologii, która koncentrowała się
na relacjach Bóg – człowiek i człowiek – człowiek, skupia się na relacji człowiek – świat
(przyroda, natura). Można więc opisać wstępnie i ogólnikowo ekoteologię jako refleksję
13
Tezę tę potwierdza empiryczny fakt zaistnienia kwestii ekologicznych (i to pośrednio, bo w cieniu
socjologii) w dokumentach Kościoła dopiero/już wraz z pontyfikatem Leona XIII; właściwe problemy natury
ekologicznie pojawiły się dopiero za czasów Pawła VI, zob. P. Krajewski, Edukacja ekologiczna w dokumentach
Kościoła oraz prawie kanonicznym [online], „Paedagogia Christiana” 2011, nr 2/28, s. 145-163, http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/download/PCh.2011.009/214, dostęp: 26.5.2016.
14
Encyklika „Laudato si’” Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom [online], http://
w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.
html, dostęp: 26.5.2016.
15
Zob. np. K. Kratiuk, Synodalno-ekologiczne rozdroża Kościoła [online], http://www.pch24.pl/synodalno-ekologiczne-rozdroza-kosciola,40280,i.html, dostęp: 26.5.2016 [główny zarzut to beatyfikacja Matki Natury];
interesujący i warty uwagi komentarz napisał T. Rowiński, Nie taki Franciszek ekologiczny jak go malują [online],
http://www.nowakonfederacja.pl/nie-taki-franciszek-ekologiczny-jak-go-maluja/, dostęp: 26.5.2016.
16
Cyt. za: Franciszek [Ojciec święty], Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, Wydawnictwo M,
Kraków 2015, s. 144.
17
T. Rowiński, dz. cyt.
18
B. Ferdek, Ekoteologia [online], http://www.lexcredendi.pl/index.php/wyklady-mainmenu-5/43-ekoteologia, dostęp: 26.5.2016.
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teoretyczną nad zagadnieniami ekologicznymi w świetle Objawienia i Magisterium Kościoła19. Winna ona czerpać z dogmatyki oraz teologii moralnej (etyki). Uszczegóławiając,
ekoteologia będzie więc teoretyczną refleksją nad objawioną przez Boga strategią ekologiczną obejmującą relacje człowieka do swojego środowiska, które winny być umieszczone w kontekście pozostałych relacji (Bóg – człowiek i człowiek – człowiek). Innymi
słowy ekoteologia ma służyć formułowaniu teologicznych argumentów na rzecz ochrony
naturalnego środowiska człowieka20.
Pojawia się pytanie o zasadność wyodrębnienia ekoteologii spośród innych nauk
teologicznych. Czy jest to konieczne? Według Ferdka wydaje się to zbędne, ponieważ
„refleksja teologiczna nad Objawieniem powinna integralnie ujmować relacje pomiędzy
Stwórcą i stworzeniami, czyli człowiekiem stworzonym na obraz Trójjedynego Boga i innymi współstworzeniami: zwierzętami, ziemią, powietrzem i wodą”21. Natomiast według
tego uczonego należy poszerzyć definicję teologii, tak by kwestie ekologiczne mogły odnaleźć w niej swoje naturalne miejsce (powołuje się tutaj na J. Majkę oraz S. C. Napiórkowskiego). Odwołując się do wcześniej wymienionych trzech elementów, które winny
składać się na ekoteologię, można ją zdefiniować również jako integralną refleksję nad
objawioną ekonomią (relacja człowiek – Bóg), ekologią (relacja człowiek – świat/natura/
przyroda) i ekumenizmem (relacja człowiek – człowiek)22.
W innym ujęciu traktuje się ekoteologię jako formę chrześcijańskiej diakonii (tj. posługi) wobec stworzenia23. Opiera się ono na założeniu teologicznym, które mówi, że
natura jest stworzeniem Boga w potrójnym wymiarze: protologicznym (odniesienie do
Genesis), kontynuatywnym (creatio continua) i eschatologicznym (nowa ziemia). Świat jest
interpretowany jako stworzenie Boga, które nabiera znaczenia i głębi dopiero, gdy zostanie umieszczone w horyzoncie chwały i daru Boga, z którym człowiek winien współpracować i o której winien się troszczyć24.
Jeśli chodzi o teoretyczne podstawy ekoteologii to niewątpliwymi fundamentalnymi źródłami jest myśli dwóch papieży: Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Ten pierwszy
wskazywał zwłaszcza na wymiar moralny kryzysu ekologicznego, wskazując przy tym,
że człowiek bez odniesienia się do Boga nie będzie w stanie rozwiązań ekologicznych
problemów trapiących ludzkość i świat, które są wynikłymi z grzechu pierworodnego
zakłóconymi relacjami, w których żyje człowiek; nie jest on w stanie o własnych siłach
przywrócić zaburzonego porządku, stąd też jedyną nadzieją, jest zbawcze działanie Chrystusa, przez którego śmierć i zmartwychwstanie dokonało się pojednanie człowieka z
Bogiem, który porządkuje drogi człowieka; dla Jana Pawła II harmonijne współistnienie
19
Tamże, gdzie autor mówi o „próbach spojrzenia”, jednakże należałoby unikać takich mętnych sformułowań, gdyż mogą one prowadzić do odnaukowienia naszych refleksji. Podobnie jak filozofia, tak też i teologia
winny być namysłem teoretycznym i racjonalnym nad rzeczywistością – również, w perspektywie chrześcijańskiej, w oparciu o Objawienie – nie zaś mnożeniem postulatów czy życzeniowych opisów. Odnoszę się do: A.
L. Zachariasz, Filozofia. Jej istota funkcje, Rzeszów 2010.
20
B. Ferdek, dz. cyt.
21
Tamże.
22
Tamże.
23
C. Naumowicz, Eko-teologia jako forma chrześcijańskiej diakoni wobec stworzenia [online], „Studia Ecologiae
et Bioethicae” 2009, nr 1/7, s. 221-233, http://www.seib.uksw.edu.pl/sites/default/files/Cezary%20Naumowicz,%20Eko-teologia%20jako%20forma%20chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej%20diakonii%20wobec%20stworzenia.pdf, dostęp: 26.5.2016.
24
Tamże, s. 232.. Autor odwołuje się do dwóch, pozornie przeciwstawnych, koncepcji Moltmanna i Auera.
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człowieka i świata jest gwarantem szczęścia25. Papież pochodzący z Niemiec akcentował
fakt, że środowisko naturalne jest dla człowieka dobrem, będąc również dobrem samym
w sobie; Benedykt XVI, rozwijając antropologiczne ujęcie swego poprzednika, wskazuje,
że podstawowym punktem odniesienia w ekologii musi być stwórczy Rozum Boga, od
którego wszystko pochodzi i do którego wszystko zmierza; zamysł tego Rozumu poznajemy zaś dzięki Objawieniu; ponadto we wszelkich działaniach proekologicznych winno
się mieć na uwadze to, że istotny jest w nich człowiek żyjący w konkretnym środowisku,
nie zaś samo środowisko26.
Paweł VI mówił o tym, że misją i zadaniem Kościoła jest odczytywanie znaków
czasów. Jednym z taki znaków jest właśnie kryzys ekologiczny. W tej perspektywie
ekoteologia jest wyraźną odpowiedzią Kościoła dającą konkretne rozwiązania, które są
umieszczane w kontekście etycznym. To tutaj pojawia się pojęcie grzechu ekologicznego
(podpadającego pod V przykazanie Dekalogu). Takim grzechem – wedle założeń ekoteologii i ekoetyki – będą wszelkie działania o charakterze destruktywnym dla środowiska.
Co ważne, ludzka aktywność o negatywnych skutkach dla przyrody jest rozumiana jako
sprzeniewierzenie się do Boskiego wezwania, by czynić sobie ziemię poddaną (Rdz 1,
28) – człowiek miał ją przy tym szanować, nie zaś niszczyć. Postępującym efektem rozwoju cywilizacji technicznej jest degradacja środowiska, którą określa się jako sprzeciw
wobec ustanowionego przez Boga porządku. Grzech ekologiczny jest również zamachem
na życie, w szczególności ludzkie, gdyż upadek środowiska uniemożliwi przetrwanie
człowieka27.
Ponieważ spektrum zagadnień do jakich odnosi się ekoteologia jest niezwykle bogate, winna ona być nauką interdyscyplinarną i pełnić rolę płaszczyzny dialogu teologii i nauk przyrodniczych dla dobra człowieka i świata28. Do jej głównych zadań należą:
budzenie i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej, kształtowanie tzw. „sumienia
ekologicznego”, wprowadzenie edukacji ekologicznej oraz nadanie posłudze duszpasterskiej profilu ekoteologicznego wskazującego przede wszystkim na odpowiedzialność
ludzkości względem przyrody będącej Bożym darem i naturalnym środowiskiem życia
człowieka29.
Inną sprawą, na którą chciałbym zwrócić uwagę – a która winna stać się przedmiotem osobnego opracowania – jest zasadność postulatów ekoteologii/ekoetyki jak i samej
tej (sub)dyscypliny teologicznej w świetle tradycyjnego nauczania Kościoła oraz klasycznej filozofii (tj. odwołującej się do metafizyki realistycznej, tomistycznej), która wydaje
się dawać ugruntowane i na tyle aksjologicznie zorientowane zrozumienie świata bytów
realnych, w tym przyrody (natury), iż zbędne wydaje się tworzenie nowego – ekologicznego filozoficzno-teologicznego paradygmatu.
25
J. Drozd, Ekoteologia Jana Pawła II [online], http://www.lexcredendi.pl/index.php/wyklady-mainmenu-5/56-ekoteologia-jana-pawsa-ii, dostęp: 26.5.2016.
26
P. Majcher, Środowisko naturalne dobrem dla człowieka. Zarys ekoteologii papieża Benedykta XVI
[online], http://www.lexcredendi.pl/index.php/wyklady-mainmenu-5/55-ekoteologia-benedykta-xvi, dostęp: 26.5.2016.
27
J. Babiński, Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys ekologiczny [online], „Teologia w Polsce”
2011, nr 2, s. 289-298, http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=5,2&str=289-298, dostęp: 26.5.2016.
28
Tamże, s. 298.
29
J. Babiński, Współczesna ekoteologia w perspektywie swych zadań [online], „Studia Pelplińskie” 2014, nr 47,
s. 25-38, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-b0a1b92c-ca22-49f6-a2c6-63f0b3c93e16/c/025-038_Babinski.pdf, dostęp: 26.5.2016.
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Аннотация
Бартломей к. Кжих
Християнская экологиченская рефлексия. Экотеология.
Статья является обсуждением проблемы экологического кризиса с точки зрения
христианства, и особенно католицизма. Ответом Церкви на этот кризис является
новая теологическая суб-дисциплина, под названием экотеологии. В центре внимания ее исследований является связь между человеком и природой в контексте
Откровения. Автор делает краткую характеристику экотеологии и стоящих перед
ее задач, ссылаясь на заявления трех последних пап (Иоанна Павела II, Бенедикта
XVI, Франциска).

Summary
Bartłomiej K. Krzych
Christian reflection ecological. Ecotheology
The text is an overview of the issue of the ecological crisis from the point of view
of Christianity, and especially Catholicism. The Church’s response to the crisis is a new
sub-discipline of theology called ekotheology. The focus of her research is the relationship between man and nature in the context of Revelation. The author makes a brief
characterization of ekotheology and standing in front of her duties, referring to statements of recent popes (John Paul II, Benedict XVI, Francis).
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Interwencja Rzeczypospolitej w Moskwie na początku XVII w. należy do zagadnień stosunkowo dobrze opracowanych zarówno w polskiej jak i w rosyjskiej historiografii. Efektem prac pokoleń badaczy są syntezy poświęcone Wielkiej Smucie oraz nierozerwalnie związanych z nią Dymitriadom. Ponadto powstały liczne studia poświęcone
poszczególnym wydarzeniom z tego okresu, jak również stosunkom polsko-moskiewskim w tym czasie. Osobnych monografii doczekały się także osoby najbardziej zaangażowane w wypadki mające wówczas miejsce1. Mimo tak obszernej literatury przedmiotu niektóre kwestie dotyczące rozgrywających się natenczas wypadków nadal pozostają
niejasne. Należy do nich między innymi sprawa śmierci carowej moskiewskiej Maryny
Mniszchówny.
W niniejszym tekście nie ma miejsca na zbytnie rozwodzenie się nad biografią małżonki Dymitra Samozwańca. Przed przystąpieniem do rozważań na temat jej
śmierci warto jednak przypomnieć najważniejsze fakty z jej życia, w szczególności zaś
te skutkiem których był jego tragiczny kres. Przyszła carowa moskiewska urodziła się
w 1588 lub 1589 r. jako córka wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha i Jadwigi z
Tarłów2. Młodzieńcze lata spędziła prawdopodobnie w Samborze, gdzie wychowywała
się w ojcowskiej rezydencji. Sielanka ta została przerwana przez Konstantego Wiśniowieckiego, który w 1604 r. zjawił się w dobrach wojewody wraz z młodym człowiekiem

1
Literaturę przedmiotu omawiają między innymi Wojciech Polak w pracy poświęconej polityce Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607-1612 oraz Hieronim Grala w artykule poświęconym historiografii
stosunków polsko-moskiewskich. W. Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w
latach 1607-1612, Toruń 1995, s. 6-10; H. Grala, Stosunki polsko-moskiewskie (XVI-połowa XVII w.) w świetle najnowszych publikacji, „Barok” t. III/2 (6), 1996, s. 232-244.
2
J. Dzięgielewski, Maryna Mniszchówna (1588/9 – 1614), PSB, t. 20, 1975, s. 111.
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przedstawiającym się jako Dymitr Iwanowicz z dynastii Rurykowiczów, najmłodszy
syn Iwana IV Groźnego3. Jego wizyta zapoczątkowała ciąg wydarzeń, który doprowadził ostatecznie do śmierci Maryny. Jej tonący w długach ojciec wyczuł bowiem okazję
do wzbogacenia się dzięki nieznajomemu. Młodzian podający się za dziedzica państwa
moskiewskiego przy odpowiednim wsparciu mógł obalić cara Borysa Fiodorowicza
Godunowa a następnie adekwatnie wynagrodzić swoich protektorów. Niewątpliwie
był to solidny argument dla borykającego się z poważnymi problemami finansowymi
Jerzego Mniszcha4. Szybko okazało się, że w te plany zostanie zaangażowana również
Maryna, do której Pseudo-Dymitr zapałał sympatią5.
Na wieść o rzekomym dziedzicu Iwana IV Zygmunt III zaczął upatrywać korzyści dla siebie i Rzeczypospolitej, jakie przyniosłoby powodzenie kampanii, w wyniku
której wsparty przez polsko-litewskie oddziały Samozwaniec objąłby rządy w Moskwie6. Idea ta spotkała się jednak z krytyką części senatorów, którzy argumentowali
swoje niechętne stanowisko twierdzeniem, iż fiasko tych planów spowoduje zerwanie
rozejmu oraz wojnę z państwem carów7. Nie dowierzali oni zresztą historii o cudownym ocaleniu przedstawianej przez Dymitra8. Sejmiki, które zawarły w instrukcjach po3
D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wrocław 2004, s. 30-33; Relacyja księcia Wiśniowieckiego do KJMci
strony Dymitra carewicza moskiewskiego, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
6603, s. 882-885. „Pokazał się w państwach naszych człowiek narodu moskiewskiego, który pierwej w monasterach ruskich bawił się, potym ozwał się być synem przeszłego kniazia wielkiego moskiewskiego Iwana Wasilewicza na imię Dymitrem. [...] Ten teraźniejszy, który się to synem być Iwanowem mieni powiada, że preceptor
jego, człowiek jakiś roztropny poznawszy, że szło o jego zdrowie, który opiece jego był poruczon, gdy ci którzy
go zabić mieli następowali innego młodzieńca nic o tym nie wiedzącego na łoże tego sobie do wychowania
powierzonego położył i ten młodzieniec miasto niego na łożu w nocy bez przypatrowania się zabit a onego
preceptor ukrył i dał potym na pewne miejsce do wychowania aż podrowszy już po śmierci onego p[re]ceptora
dla utajenia się do czerńców wstąpił i tu do krajów naszych się udał [...] Jest Inflanczyk jeden, który służył Dymitrowi synowi Iwana nieboszczyka w dzieciństwie jego i był przy tym kiedy był ten najazd na dziecię i kiedy
zabicie się stało prawdziwego li syna podrzuconego li młodzieńca nie widział nic. Jeździł teraz do tego co jest u
kniazia Wiśniewieckiego i po znakach na ciele, których był świadom także i z przypominania od tego Dymitra
wiela rzeczy, które się na on czas działy za prawdziwego syna Iwanowego być go rozumie...”., Zygmunt III do
Jana Zamojskiego z Krakowa 15 lutego 1604 r., Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD),
Archiwum Zamojskich (dalej: AZ) 142, s. 185-186.
4
Jerzy Mniszech do Zygmunta III z Sambora 11 lipca 1600 r., Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
(dalej: BK) 1403, s. 227-228. Jerzy Mniszech do Zygmunta III z Sambora 24 maja 1603 r., Tamże, s. 319. „Mniej się
panu Mniszkowi w tej mierze dziwować potrzeba, który chcąc się Królowi JMci z samborskiej dzierżawy iścić
a nie mając z tej majętności, a to się ad extrema udaje, chwytając się lada cze[go], właśnie jako ów co tonie”. Janusz Radziwiłł do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła ze Starej Wsi 14 września 1604 r., AGAD, Archiwum Radziwiłłów
(dalej: AR) dz. IV, nr 171, s. 13.
5
D. Czerska, Dymitr Samozwaniec…, s. 33.
6
„Niektórzy z panów rad naszych ukazują nam, że okazja wielka podaje się do dobrego, do sławy i do
pomnożenia tej RPtej, bo kiedy by wsadzon był za pomocą naszą na państwo ten Dymitr wiele by stąd pożytków urość mogło i Szwecja tym snadniej oswobodzona by mogła być i Inflanty uspokojone i potężności przeciw
każdemu nieprzyjacielowi wiele by przybyć mogło...”. Zygmunt III do Jana Zamojskiego z Krakowa 15 lutego 1604
r..., s. 186.
7
H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław 2006, s. 120. „Oznajmuję WKMci, żem temi czasy od ichm panów
Konstantego starego książęcia Ostrowskiego, kasztelana krakowskiego, wojewody wołyńskiego, kasztelana
kamienieckiego i Czaplica senatorów województwa i ziem wołyńskich pisanie wziął, którzy to upatrują, że
zamysł ten jmci pana wojewody sendomirskiego zaciąga nie tylko złamanie przymierza poprzysiężonego od
WKMci kniaziowi moskiewskiemu ale i anse podaje do buntów i niebezpieczeństwa tamtych krajów, które
wielkim kosztem RPtej i krwie przelaniem niemałem rycerstwa koronnego uspokojone są. Jan Tarnowski do
Zygmunta III z Łowicza 22 czerwca 1604 r., BK 1398, k. 24.
8
Jan Zamojski do Zygmunta III z Zamościa 4 kwietnia 1604 r., AGAD, AZ 637, s. 69-72. „Co się dotycze samej
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selskich na sejm 1605 r. swoje stanowisko na temat projektu wsparcia Samozwańca również odnosiły się doń niezbyt przychylnie wskazując na niepewność powodzenia tego
przedsięwzięcia oraz ryzyko konfliktu9. Mimo to udało mu się uzyskać milczące przyzwolenie Zygmunta III na przeprowadzenie zaciągów, po czym rozpoczęto przygotowania do ekspedycji, która miała dać Dymitrowi czapkę Monomacha10. Towarzyszył
im ogólny entuzjazm wywołany przekonaniem, iż niechętni Godunowowi Moskwicini uderzą czołem rzekomemu potomkowi Rurykowiczów, kiedy tylko ten przekroczy
granice państwa11. Rzeczywistość weryfikowała jednak te nadzieje w miarę posuwania się oddziałów impostora w jego głąb. Wkrótce okazało się, że poparcie dlań wśród
miejscowej ludności było mniejsze niż oczekiwano, car natomiast, mimo trwającego w
państwie chaosu, był w stanie przeciwstawić się armii uzurpatora12. Wojska Dymitra ze
zmiennym szczęściem potykały się z siłami moskiewskimi, Samozwańcowi sprzyjało
jednak szczęście. Z czasem chłopi i mieszczanie zaczęli buntować się przeciwko Godunowowi, zaś on sam coraz mocniej podupadał na zdrowiu a następnie zmarł na zawał
serca 23 kwietnia 1605 r., co przypieczętowało tryumf uzurpatora13.

osoby tego Dymitra, który się mieni być synem onego Iwana, prawda, że miał dwu synów, z których jeden
pozostały, którym ten to Dymitr mieni się być, tak beło słychać, że był zadawiony. Lecz on powiada, że kogo
inszego na to miejsce zadawiono; czego ja perswadować sobie nie mogę, aby to co pewnego beło, co on o sobie
udaje. Przebóg, czy to Plauti, czy Terencyuszowa komedya! Jeśli to rzecz podobna kazać zamordować kogo, a
zwłaszcza in eo statu, a potem nie patrzyć, jeśli ten, a nie inszy jest zamordowany! Takową rzeczą beło i kozła
albo barana podłożyć, jeśli to zabić kazano, a potym nie dojrzano, jeśli i kogo zabito; wielkieby to było głupstwo
i rozumiem, że jest zabity płaczu ludzkiego z rąk WKMci będzie rekwirował.”. Wotum Jmci pana Zamoyskiego, hetmana i kanclerza koronnego na sejmie warszawskim, już ostatnim za jego żywota, w r. 1605, [w:] Pisma
polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, t. II: Proza, wyd. J. Czubek, Kraków 1918, s. 87-88.
9
Instrukcja województwa bełskiego posłom na sejm warszawski 1605 r., Biblioteka Narodowa 3087, k.
9; Laudum i instrukcja posłom z sejmiku „rozdwojonego” w Lublinie 17 grudnia 1604 r., [w:] Akta sejmikowe
województwa lubelskiego 1572-1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2016, s. 128; Artykuły na sejmie anno 1605 KJMci
podane, na które pozwolić nie chciał, AGAD, Archiwum Publiczne Potockich 31/I, s. 779-780.
10
P. Florek, Pierwszy etap walki Dymitra I Samozwańca o koronę carską. Bitwa pod Nowogrodem Siewierskim w
1604 r., „Echa Przeszłości”, 2007, t. VIII, s. 96.
11
„Rzecz ta niemałą trwogę w Moskwie uczyniła i snadź kniaź teraźniejszy Borys Hodunow oglądając
się na tego kniazika i bacząc też poddanych nie barzo sobie chętnych trwoży się [...] Moskwicin jeden znaczny,
zbieg z Smoleńska toż powiada, i że sława jest w Moskwi o tym Dymitrze i ludzie poruszeni tam tą rzeczą...”.,
Zygmunt III do Jana Zamojskiego z Krakowa 15 lutego 1604 r..., s. 185-186. „oprócz małej liczby Moskwy, adherentów Borysa, natenczas ich pana, wszystek tamten naród wielką życzliwością go [Dymitra – przyp. A.G] oczekiwa i jako piszą, że za podemknieniem się jego ku niem byłaby nadzieja wielka do osiędzienia przezeń państwa
tamtego i bez krwie rozlania...”. Jerzy Mniszech do Jana Zamojskiego z Krakowa 23 kwietnia 1604 r., AGAD, AZ 214,
s. 12. Warto w tym miejscu nadmienić, że jeszcze za życia cara Fiodora Iwanowicza pojawiały się głosy, jakoby
część Moskwicinów życzyłaby sobie zliberalizowania systemu władzy w państwie na wzór Rzeczypospolitej.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie było jednak możliwe z uwagi na osobę Borysa Godunowa, który stał
na straży rządów silnej ręki kontrolując panującego a następnie osobiście sprawując władzę. „Przepomniałem
był wmci oznajmić com zrozumiał z pana Warkocza, posła Cesarza JMci chrześciańskiego, że Moskwa bierze
smak wolności polskiej i radziby odmianie, jakoż się jej po śmierci tego głupiego kniazia pewnie spodziewają.
Teraz Godunow severe et acerbe imperat i ten ich zatrzymawa in pristina servitute...”. Stanisław Karnkowski do
Jana Zamojskiego z Łowicza 1 marca 1594 r., AGAD, AZ 195, s. 14.
12
A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999, s. 194-197.
13
Tamże, s. 208-209. „Do Króla JMci pan wojewoda sandomirski pisał, iż Dymitr do niego posłał z tym,
że Odon, car moskiewski, siedząc pro maiesta, słuchając posłów króla duńskiego i Karolusowego 29 (sic!) aprilis nagle zdechł, zaczym wszytka Moskwa rzuciła się do Dymitra i za pana go przyjęła…”. Jan Gostomski do
Szymona Rudnickiego z Warszawy 20 czerwca 1605 r., Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej:
AAWO) D 41, k. 69.
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Zgodnie z układem zawartym z Jerzym Mniszchem Dymitr po zdobyciu władzy
miał przekazać mu połowę księstwa smoleńskiego, część księstwa siewierskiego, milion
złotych oraz poślubić jego córkę, która miała otrzymać Psków i Nowogród Wielki14.
Po spełnieniu zobowiązań finansowych wobec wojewody sandomierskiego przyszedł
czas na realizację pozostałych punktów umowy dotyczących jego córki15. W tej sprawie nowy car wysłał wielkie poselstwo do Rzeczypospolitej pod wodzą diaka Afanasija
Iwanowicza Własiewa, którego wynikiem były zaślubiny Maryny i Dymitra per procura w Krakowie 22 listopada 1605 r.16
Na przybycie przyszłej carowej do Moskwy przyszło mu czekać kolejne pół roku.
W kilka dni po jej przyjeździe, 18 maja 1606 r. odbył się powtórny ślub oraz koronacja
wojewodzianki sandomierskiej, którym towarzyszyło szereg uczt mających miejsce w
kolejnych dniach. Tymczasem w mieście rosły niepokoje, o czym wojewoda sandomierski informował cara w piątek 26 maja zalecając mu ostrożność17. Ten jednak trwając
w złudnym przekonaniu o wierności swych poddanych oraz stabilności posiadanej
władzy zbagatelizował wieści o dojrzewającym buncie18. Rację miał jednak Mniszech
zalecający mu przezorność. Jego obawy sprawdziły się już kolejnego dnia rano, kiedy
w stolicy wybuchła rewolta mająca na celu usunięcie Dymitra z tronu oraz pozbycie
się towarzyszącej mu polskiej załogi19. Buntownicy bezlitośnie obeszli się z poddanymi Zygmunta III towarzyszącymi Samozwańcowi, nie lepiej potraktowali też samego
cara, którego bez skrupułów zamordowano a następnie zbezczeszczono jego zwłoki20.
Ocaleli z rzezi zostali uwięzieni21. Podobny los spotkał Marynę, która rzekomo miała
zawdzięczać życie ochmistrzyni swojego dworu, Barbarze Kazanowskiej oraz niskiemu
wzrostowi, który umożliwił jej ukrycie się pod spódnicą starej matrony22. Ostatecznie
wojewodzianka sandomierska wraz z jej najbliższym otoczeniem została zesłana do Jarosławia, gdzie przebywała przez około dwa lata23. Jak twierdzi Danuta Czerska długi
pobyt w niewoli zahartował ją i uodpornił psychicznie, dzięki czemu w kolejnych latach
D. Czerska, Dymitr Samozwaniec..., s. 44-46.
E. Opaliński, Mniszech Jerzy z Wielkich Kończyc h. własnego (ok. 1548-1613), PSB, t. 21, 1976, s. 466.
16
H. Wisner, Król i car. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku, Warszawa 1995, s. 40-41.
17
S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego
Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006, s. 96.
18
Tamże.
19
Tamże, s. 96-108. Do wybuchu buntu przyczyniło się między innymi postępowanie Polaków przybyłych wraz z Dymitrem do Moskwy wobec miejscowej ludności. J. Maciszewski, Polska a Moskwa 1603-1618.
Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968, s. 81-83.
20
Marcin, Andrzej i Piotr Stadniccy do Szymona Rudnickiego z Moskwy 8 lipca 1606 r., ceduła do listu, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.) 1628, s. 350., druk w: S. Borsza, Cara moskiewskiego wyprawa
naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem „Anno Domini” 1604, oprac. J. Byliński,
Napis, Seria VII, 2001, s. 108. „Dnia 8 juni, we środę ciało ono Dymitra nieboszczyka, które było w polu pochowane wykopawszy i zawiózłszy za miasto przy drodze, którą na państwo wjeżdżał za strzelecką posadą,
dobrze go smołą polewając, aby raźniej gorzał spalili, którego powiadają, że i ogień jąć się nie chciał, aż go po
kilkakroć smołą jako najlepiej polewano a potem spaliwszy, popiół z niego zebrawszy, działo nabili i tamże ku
onemu gościńcowi, którym wjeżdżał wystrzelili...”. Okrucieństwo nad ciałem zabitego hospodara, Biblioteka
Raczyńskich 7, s. 30., druk [w:] Poselstwo od Zygmunta III króla polskiego do Dymitra Iwanowicza cara moskiewskiego,
(Samozwańca) z okazyi jego zaślubin z Maryną Mniszchowną, wyd. E. Raczyński, Wrocław 1837, s. 130-131. Więcej
na temat liczby zabitych oraz szacunków tego dotyczących zob. A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty…, s. 225.
21
W. Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę... s. 19.
22
К. Буссов, Московская хроника 1584-1613, [w:] Хроники смутного времени, сост. А. Либерман, Б. Морозов, С. Шокарев, Moskwa 1998., s. 64.
23
A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna..., s. 34-37.
14
15
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z łatwością znosiła trudy obozowego życia24. Maryna odzyskała wolność w następstwie
rozejmu z 25 lipca 1608 r., na mocy którego nowy car Wasyl Iwanowicz Szujski zobowiązał się oswobodzić przetrzymywanych w niewoli Polaków25. Powracająca do kraju carowa wraz z pozostałymi więźniami została jednak przechwycona przez wojska
wtórego Samozwańca26. Początkowo była przekonana, że jej małżonek ocalał z rzezi,
faktycznie jednak czekało ją gorzkie rozczarowanie. Mimo układów zawartych przez jej
ojca z tuszyńskim worem, jak ochrzczono kolejnego fałszywego Dymitra, carowa wzbraniała się przed uznaniem go za swego męża. Ostatecznie jednak zgodziła się to uczynić
po czym potajemnie poślubiła impostora27.
Podobnie jak poprzedni mąż Maryny również i ten niedługo cieszył się życiem
po ożenku z wojewodzianką. W grudniu 1610 r. kniaź nogajski Piotr Urusow mszcząc
się za doznane upokorzenia bez skrupułów zamordował go, kiedy ten był na polowaniu28. Maryna na widok martwego ciała Łżedymitra rzekomo miała targać sobie włosy
oraz wznosić głośne lamenty, w których wzywała aby również i ją zabito29. Rozpaczliwe
zachowanie wdowy wynikało jednak raczej z poczucia bezsilności wobec rozgrywających się wydarzeń oraz niepewności własnego losu aniżeli z bólu po stracie ukochanej
osoby. Nie można też wykluczyć, iż owo wyeksponowanie krzywdy było przemyślaną
reakcją carowej mającą wzbudzić litość w mieszkańcach Kaługi i tym samym, być może,
zwiększyć jej szanse na zachowanie życia. Niewątpliwie bowiem było ono zagrożone,
z czego ona sama doskonale zdawała sobie sprawę. Świadczy o tym między innymi
sekretna wiadomość Mniszchówny do Jana Piotra Sapiehy, przygotowującego się do
szturmu na Kaługę dowódcy, do niedawna wiernych jej mężowi, skonfederowanych
wojsk polsko-litewskich. Przebywająca pod strażą carowa błagała w liście o pomoc
przekonując swego adresata, że czeka ją niechybna śmierć30. Nie znalazła ona jednak
24
D. Czerska, Polacy na zesłaniu za panowania Wasyla Szujskiego, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI-XVIII w.. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. T. Chynczewska-Hennel, M. Kulecki, H. Litwin, M.P. Makowski, J. Tazbir, Warszawa 1993, s. 98.
25
H. Wisner, Zygmunt III Waza…, s. 129.
26
D. Czerska, Mniszchowie w Tuszynie, [w:] Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin, red. E. Dubas-Urwanowicz, A. Mironowicz, H. Parafianowicz, Białystok 1995, s. 178-182.
27
Tamże, s. 180-181. Nieznane jest dokładne pochodzenie i personalia Dymitra Samozwańca II, istnieją
jednak przesłanki do tego aby przypuszczać, że był Żydem. Podejrzenia te wynikają z faktu odnalezienia w
jego prywatnych rzeczach talmudu oraz hebrajskich rękopisów. S. Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza
polskiego i szwedzkiego, tłum. M. Krajewski, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski, Wrocław 2005, s. 148-149.
28
К. Буссов, Московская хроника 1584-1613..., s. 139-140; „Ten Urusow mając insze przedsięwzięte myślistwo i z swymi konspiracyją, zemknął w onym zgiełku kilkadziesiąt człowieka, naprzód na bojary moskiewskie, a sam z inszymi prosto do pana, uchwyciwszy konie i woźnicę, tam go na saniach siedzącego zabili,
najpierw jeden w biegu końskim odciął mu pachę z ręką lewą, potym drudzy z koni skoczywszy, rozsiekali
okrutnie i zaraz odarli...”. Diariusz drogi Króla JMci Zygmunta III od szczęśliwego wyjazdu z Wilna pod Smoleńsk w
roku 1609 a die 18 Augusta i fortunnego powodzenia przez lat dwie do wzięcia zamku Smoleńska w roku 1611, oprac. J.
Byliński, Wrocław 1999, s. 202-203.
29
Tamże. W głęboką i otwartą rozpacz carowej powątpiewa autor jej biografii, Wiaczesław Kozlakow
„Bez względu na to, jaki szok przeżyła wówczas Maryna, niełatwo byłoby jej wówczas wybiec z twierdzy do
miasta – za miesiąc miała urodzić syna. Wyobrazić sobie jak wybiega na ulice Kaługi, między tłum, z rozpuszczonymi włosami i niczym prosta baba wyje z rozpaczy, niepodobna – tak nie mogła zachowywać się „ruska
caryca”, a tym bardziej przedstawicielka rodu Mniszchów i Tarłów”. W. Kozlakow, Maryna Mniszech, tłum. A.
Wołodźko-Butkiewicz, Warszawa 2011, s. 289.
30
Р. Г. Скрынников, 1612 год, Москва 2007, s. 773. „Wyzwólcie, wyzwólcie dla Boga, wyzwólcie, już
nie mam jedno dwie niedziele frysztu żywą być...”. K. Kognowicki, Życia Sapiehów i listy od monarchów, książąt i
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wybawcy w Sapiesze, który postanowił odstąpić od miasta. Nie mogła również liczyć
na ojca, oficjalnie zaprzeczającego temu jakoby miał on w jakikolwiek sposób przyczynić się do wojny z państwem moskiewskim oraz wpływać na decyzję córki o ożenku z
Dymitrem II31. Tym samym wojewoda sandomierski praktycznie odcinał się od Maryny pozostawiając ją samą sobie, jednakże jeśli wierzyć informacjom posiadanym przez
kasztelana kaliskiego Adama Stadnickiego Mniszech miał nakłaniać księcia Siedmiogrodu Gabriela Batorego do interwencji w Moskwie roztaczając przed nim perspektywę
ślubu z jego córką oraz objęcia carskiego tronu32.
W chwili śmierci wora tuszyńskiego wojewodzianka nosiła w swym łonie dziecko, które powiła w więzieniu w połowie stycznia 1611 r.33 Szczęśliwie dla niej urodziła
syna, co wzmocniło jej pozycję i oddaliło groźbę śmierci. Męski potomek Samozwańca
II i Maryny, któremu nadano imię Iwan, został ochrzczony w obrządku prawosławnym,
co skłoniło wielu do uznania go za prawowitego spadkobiercę tronu34. Szczególnie
istotnym dla Mniszchówny było ofiarowanie się jej na służbę przez dowódcę kozaków
dońskich, Iwana Martynowicza Zarudzkiego oraz podległe mu oddziały35. Dysponujący realną siłą zbrojną ataman stał się protektorem wojewodzianki, którą rzekomo miał
również pojąć za żonę36. Naturalnie jego opieka nie była bezinteresowna, snuł on boróżnych panujących do tychże pisane, t. II, Warszawa 1791, s. 256.
31
E. Opaliński, Mniszech Jerzy…, s. 467. „Jam rozkazał dziewce swej i przez listy wielem tego ponawiał
aby obyczajnie do tego małżeństwa przystępowała, bo to u mnie zawsze było niepodobno i owszem do tegom
ja wiódł aby tamto porzuciwszy prosiła o jaki kącik WKM, w którem by Pana Boga chwalić i swego żywota dokonać mogła…”. Diariusz sejmu 1611 r. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, sygnatura dawna Biblioteki
Jagiellońskiej: akc. 5/52, k. 39v. Informacje na temat układów Jerzego Mniszcha z Samozwańcem II docierały
do Rzeczypospolitej od końca 1608 r. „Z Moskwy pan małogoski wyjachał, pan wojewoda z carową został,
twierdzą to za pewne, że już traktaty pan wojewoda o małżeństwo z tym nowym Dymitrem zawarł…”. Jan
Zawadzki do Szymona Rudnickiego z Krakowa 14 listopada 1608 r., AAWO D 43, k. 49.
32
„Pan Stadnicki kaliski przymówił panu wojewodzie sendomirskiemu przed Królem w senacie, żeś ty –
prawi – pisał listy do Batorego aby twoję córkę carową pojął i podawałeś mu sposoby, żeś go chciał na państwo
moskiewskie wsadzić…”. Aleksander Słuszka do Janusza Radziwiłła ze Słonimia 16 października 1611 r., AGAD,
AR dz. V, nr 14648/I, s. 7. Stadnicki ponadto zarzucał Mniszchowi, że swoimi intrygami sprowokował najazd
sabatów Batorego na południowe województwa Rzeczypospolitej. Mowa kasztelana kaliskiego spotkała się z
ostrą reakcją wojewody sandomierskiego oraz wywołała awanturę między tymiż, którą załagodzono dopiero
po kilku dniach. W. Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę…, s. 279.
33
W. Kozlakow, Maryna Mniszech..., s. 291-292
34
Tamże.
35
A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec i Maryna Mniszech, Warszawa 2009, s. 465. Zarudzki był jedną
z ważniejszych osobistości w obozie tuszyńskim. Został obdarzony przez Dymitra Samozwańca II tytułem
bojarskim oraz objął komendę nad wiernymi mu Kozakami dońskimi. В. Н. Козляков, Герои смуты, Москва
2012, s. 77-86. „Ten się w Tarnopolu rodził, którego na podjeździe w Rusi Tatarzy złapali i do Tauryki z sobą
poprowadzili. On potem do duńskich Kozaków uciekł i tak dobrze i szczęśliwie wojował, że go Mars mężem
wojennym wysławił i onemu kozacką konferował buławę i przysłał do Dymitra z wojskiem swoim. Miły był
bardzo Dymitrowi, na podziw był bitny, surowy, prace, niespania wytrzymujący na innych, niebezpieczeństwa
postponujący, śmierć za nic nie mający. Porzucił był Dymitra i pod komendą Żółkiewskiego Królowi służył.
Był na onej sławnej batalii pod Kłuszynem, potykał się szczęśliwie z nieprzyjacielem i wiele na tej bitwie dokazywał, bo na wszystkie postrzały i ognie narażał się i walecznie gromił nieprzyjaciela...”, Diariusz legacyi od
Dymitra cara moskiewskiego o przyjaźń jmc panny Mniszkównej wojewodzianki sendomirskiej konkurującego..., Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, zesp. 4, inw. 1, sygn. 834, k. 53.
36
„Zarudzki oddał się z carową, swoję żonę do czernic wtrąciwszy.”. Paweł Boksza do Szymona Rudnickiego z Wilna 27 października 1612 r., AAWO D 54, k. 48. W ślub Mniszchówny i Zarudzkiego powątpiewa
Kozlakow, według którego „wersja ta wydaje się całkiem nieprawdopodobna. Wyobrażając sobie, że Maryna
poślubiła Zarudzkiego, postronny obserwator mógł łatwiej sobie wytłumaczyć, dlaczego wciąż pozostawała u boku kozackiego atamana. Podobny mezalians był jednak absolutnie niemożliwy w mniemaniu polskiej
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wiem plany zdobycia władzy w państwie poprzez osadzenie na tronie małoletniego
syna Maryny37. Pomysł ten nie zyskał jednak szerszego poparcia, co więcej niedługo
później równie mocno zaczęto nawoływać do odrzucenia carowej i jej potomka jak do
stawiania oporu Zygmuntowi III i wojskom Rzeczypospolitej38. Po wybuchu powstania
pod wodzą kniazia Dymitra Michajłowicza Pożarskiego oraz kupca Kuźmy Minina Suchorukowa Zarudzki został zmuszony do porzucenia swoich planów oraz wycofania
się spod Moskwy39. Maryna przebywała w tym czasie w Tule, skąd ataman zabrał ją
przez Michajłów do Kołomny40. W konsekwencji kolejnych porażek w walkach z siłami nowo obranego cara Michała Fedorowicza Romanowa w II poł. 1613 r. wycofał się
wraz z Mniszchówną aż do Astrachania41. Tam zaś w połowie 1614 r. dotychczas wierni
im Kozacy wydali ich wojskom carskim, przez które osobno zostali odeskortowani do
Astrachania42. Wkrótce później Odojewski obawiając się zamieszek w mieście nakazał
odprawić ich do Kazania, skąd wyruszyli pod strażą do Moskwy, gdzie zakończyli życie43.
szlachcianki, przekonanej, że wciąż jest <<carową moskiewską>>.”. W. Kozlakow, Maryna Mniszech..., s. 313.
Taki rozwój wydarzeń kwestionuje również Andrzej Andrusiewicz, który zwraca także uwagę na przeszkody związane z osobą atamana. „Trzeba tu nadmienić, że Zarudzki był żonaty. Przed wyruszeniem na fronty
smuty żonę – wiejską kobietę – odesłał do klasztoru, gdzie została postrzyżona na mniszkę. Pochodzący z
tego małżeństwa syn znajdował się w Kołomnie pod opieką Maryny. W Kołomnie pojawiły się insynuacje, że
kochanek lekkomyślnej rozpustnicy jest hulaką i luteraninem. Wojewoda nowogrodzki książę Iwan Nikiticz
Odojewski (Mniejszy), który walczył z Zarudzkim pod Woroneżem, nazwał go <<Czerkiesem luterańskiej wiary>>. Opowieści o rzekomo <<tajnym ślubie>> katoliczki z wyznawcą znienawidzonego w Rosji luteranizmu
mogły <<pogrążyć>> moralnie carową i jej <<męża>>, o którym z kolei mówiono, że <<zabawiał się z ladacznicami>> [...] Nie można wykluczyć, że ataman planował małżeństwo z Maryną, ale dopiero wówczas, gdy
zasiądzie ona na moskiewskim tronie. Tylko w takich okolicznościach mógł dojść do najwyższych stanowisk, o
jakich marzył...”. A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec..., s. 472-473.
37
Р. Г. Скрынников, Минин и Пожарский, Moskwa 2011, s. 198. Warto wspomnieć w tym miejscu o pogłoskach na temat rozwiązłości wojewodzianki sandomierskiej, przez które podawano w wątpliwość ojcostwo
Iwana Dymitrowicza, wskazując na Zarudzkiego jako biologicznego rodzica syna Maryny. A. Andrusiewicz,
Krwawa dekada. Polska interwencja w Rosji 1602-1612. Dyplomacja, samozwańcy, wojna, Kraków 2013, s. 320. „А
тое женку Марину взял Сопега и пошел в Литву, и зашол в Дмитров, и Дмитров высек и выжег. А та
женка от него збежала с немногими казаки в Колугу к вору, и вор ея опять взял, и в ту пору у него была
в Колуге радость, что де бог принес его царицу, и многих пожаловал, ис тюрем выпускал. И жил с нею с
некрещеною, и родила малого невесть от кого: что многие с нею воровали”. Пискаревский летописец, [w:]
Полное собрание русских летописей, т. 34, Moskwa 1978, s. 216.
38
A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty…, s. 364-366.
39
В. Н. Козляков, Герои смуты..., s. 101-103.
40
A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec..., s. 466-467, 471-472.
41
Tamże, s. 574-480.
42
Informację na ten temat podaje rosyjski historyk Sergiej Michajłowicz Sołowjow. Według niego Marynę
miało eskortować aż 600 strzelców przy zaledwie 230 osobowym oddziale, który wysłano z Zarudzkim. Niewątpliwie więc nowemu carowi dużo bardziej zależało na pojmaniu prawowitej carowej, która w przypadku
ucieczki nadal mogła stanowić zagrożenie dla jego władzy, niż na schwytaniu zbuntowanego atamana nie dysponującego już siłami pozwalającymi na jej zdestabilizowanie. С. М. Соловьев, История России с древнейших
времен, Кн. 2, Т. 6-10, Sankt Petersburg [ценз:] 1896, s. 1061-1062.
43
Według Wiaczesława Kozlakowa 6 (16) czerwca 1614 r. Odojewski wysłał w ślad za Zarudzkim oddział
strzelców, który 24 czerwca (4 lipca) obległ uciekinierów na Wyspie Niedźwiedziej na rzece Jaik. Wkrótce
później ok. 5 (15) lipca kozacka eskorta porzuciła atamana i Mniszchównę de facto oddając ich tym samym w
ręce dowódców pościgu, którzy odprowadzili ich do Astrachania. Stamtąd z obawy przed zamieszkami 13 (23)
lipca więźniowie zostali odesłani do Kazania a następnie Moskwy, gdzie zakończyli życie. Jak twierdzi rosyjski
historyk w listopadzie tego roku jeszcze żyli, niedługo później jednak Zarudzkiego wbito na pal, syna Maryny
powieszono, zaś sama carowa umarła wkrótce potem. Z kolei Andrzej Andrusiewicz uważa, że Zarudzki został
stracony publicznie na jednym z moskiewskich placów już 14 (24) lipca 1614 r., po nim zabito Iwana Dymitro-
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Okoliczności śmierci Maryny Mniszchówny były niejasne już dla jej współczesnych i takowe pozostają zresztą do dnia dzisiejszego44. Wątpliwości tego dotyczące
wynikają z niewielkiej ilości źródeł oraz rozbieżności w relacjach o ostatnich chwilach
polskiej carycy zawartych w kronikach i latopisach z 1 poł. XVII w. Niewątpliwie pomnożeniu liczby wersji traktujących o jej zgonie sprzyjać musiało ukrywanie tego wydarzenia przez władze moskiewskie45. Jak twierdzi Andrzej Andrusiewicz doprowadziło to do sytuacji, w której zaczęły pojawiać się różne, momentami niewiarygodne
informacje na ten temat. Twierdzono między innymi, że miała umrzeć w celi więziennej
uduszona w poduszkami lub zatruta dymem, bajano o utopieniu jej w beczce wody
oraz snuto przypuszczenia jakoby uduszono ją w baszcie kremlowskiej w Kołomnie,
zwłoki zaś zmasakrowano dla uniemożliwienia identyfikacji i wrzucono do przerębli w
rzece Moskwie46. Na drugi koniec Europy, do odległej Hiszpanii dotarły zaś pogłoski, iż
carowa została spalona na stosie47.
Według Franciszka Siarczyńskiego Maryna została utopiona pod lodem lub
zmarła w więzieniu, zaś jej syn został uduszony48. Autor Dziejów panowania Zygmunta
III, Julian Ursyn Niemcewicz, przychyla się do pierwszego ze wspomnianych scenariuszy, w innej z prac wspomina jednak o pogłoskach jakoby miała ona zakończyć żywot
w bliżej nieznanych okolicznościach gdzieś na Ukrainie49. Za drugą ze wspomnianych
przez Siarczyńskiego wersji optuje zaś Piotr Czarkowski, który dodaje, że carowa miała umrzeć nie swoją śmiercią50. Biograf Maryny Mniszchówny Aleksander Hirschberg
skłania się natomiast do tezy o zgonie carowej w więzieniu wskutek choroby i zmartwienia51. Również Andrzej Andrusiewicz, autor późniejszej o przeszło wiek pracy
poświęconej Dymitrowi Samozwańcowi i Marynie Mniszchównie, uważa tę wersję za
najbardziej prawdopodobną52.
Historykom rosyjskim również nie udało się udzielić jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie o śmierć wojewodzianki sandomierskiej. W pracach XIX w. badaczy często

wicza, zaś pewien czas po jego egzekucji dokonała żywota wojewodzianka sandomierska, przypuszczalnie
wiosną 1615 r. W. Kozlakow, Maryna Mniszech..., s. 331; A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec..., s. 486-490.
W jednej z wcześniejszych prac Andrusiewicz twierdził, że Zarudzki wraz z Maryną i jej synem zostali ujęci
5 lipca 1614 r., po czym atamana przewieziono do Moskwy, gdzie został wbity na pal, Iwana Dymitrowicza
uduszono, carową zaś odesłano do Kołomny. A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty…, s. 308.
44
«Многие различно рассказывают об ее смерти». Э. Геркман, Историческое повествование о важнейших смутах в государстве Русском, виновником которых был царевич княз Дмитрий Иванович, несправедливо
называемый самозванцем, w: Хроники смутного времени..., s. 260.
45
A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec..., s. 490.
46
Tamże.
47
П. О. Пирлинг, Марина Мнишек после майского погрома, „Русская Старина», t. 113, 1903, luty, s. 257.
48
F. Siarczyński, Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego zawierający opis osób żyiących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoiu i woyny, cnoty lub występku, dzieła piśmienne, zasługi
użyteczne i celne sztuki , porządkiem abecadła ułożony, cz. II, Lwów 1828, s. 355.
49
J. U. Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, itd., wyd. K.
J. Turowski, t. III, Kraków 1860, s. 34-35. tenże, Śpiewy historyczne z muzyką, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru
historyi polskiej, Lwów 1849, s. 190.
50
P. Czarkowski, Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi z poglądem na wpływy Europy. Od 862 do 1825 r., Warszawa
1859, s. 147.
51
A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna..., s. 336-337.
52
A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec..., s. 489-490. W jednej z wcześniejszej z prac historyk skłaniał się
do wersji, według której carowa miała być więziona w Kołomnie a następnie utopiona. A. Andrusiewicz, Dzieje
wielkiej smuty…, s. 308.
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można odnaleźć odwołania do tzw. Nowego Latopiśca53. Według znajdującego się w
nim przekazu carowa umarła w Moskwie, nie zawiera on jednak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Niektórzy historycy posiłkując się innymi źródłami podawali w wątpliwość wspomnianą wersję. Dla przykładu Paweł Osipowicz Pirling przyjmował dwa warianty możliwego końca żywota Mniszchówny. Według niego krótko
po zamordowaniu jej syna została ona uśmiercona z ręki sług cara Michała Fedorowicza lub wtrącono ją do więzienia, gdzie zmarła54. Współcześni historycy rosyjscy w
dużej mierze przychylają się do ustaleń swoich poprzedników. Rusłan Grigoriewicz
Skrynnikow twierdzi, że wojewodzianka sandomierska sczezła w zamknięciu w Tule55.
Podobnie przypuszcza autor biografii carowej, Wiaczesław Kozlakow, według którego
carowa przed śmiercią mogła być morzona głodem i chłodem w lochu, co skutecznie
osłabiło ją fizycznie i przyspieszyło jej śmierć56. Historyk dopuszcza również opcję, iż
Mniszchówna mogła zostać umieszczona w klasztorze a jednym z potencjalnych miejsc
jej odosobnienia mógł być monastyr Iwanowski, gdzie przebywała przystrzyżona pod
przymusem na mniszkę żona cara Wasyla IV Maria Pietrowna Bujnosow-Rostowska57.
Historyk stanowczo odrzuca natomiast przekaz o dokonaniu przez nią żywota w kołomneńskiej wieży, traktując go wyłącznie jako legendę mającą niewiele wspólnego z
rzeczywistymi wydarzeniami58.
Przegląd źródeł proweniencji polskiej dotyczących śmierci Maryny Mniszchówny należy rozpocząć od wzmiankowanego przez Hirschberga wyciągu z kroniki
bernardynów lwowskich. Ów spisany po łacinie dokument dotyczący spraw polsko-moskiewskich z I poł. XVII w. znajduje się w Bibliotece Czartoryskich w Tece Naruszewicza nr 108 zawierającej źródła z lat 1614-1615. Informacja o śmierci wojewodzianki
sandomierskiej znajduje się na ostatniej stronie źródła i jest dosyć lakoniczna59. Ciekawą
kwestią, która została zresztą podkreślona przez historyka, jest informacja, iż wraz z
carową zginął Antoni Lubelczyk, członek zakonu bernardynów, który udzielał jej ślubu
w Tuszynie. Według Andrzeja Andrusiewicza miał to być element propagandy mającej
ukazać Marynę jako męczennicę, która odmawiając wyrzeczenia się wiary katolickiej
została utopiona60. Podobne informacje odnaleźć można w kronice biskupa przemyskiego Pawła Piaseckiego, według którego carowa miała zginąć z ręki przekupionych przez
Moskwicinów Kozaków dońskich „od których Maryna Mniszchówna z synem z Dymitra spłodzonym wydana, w przerębli rzecznej zatopiona a jej obrońca Zarudzki na pal
wbity zginął”61. Zgoła inną wersję odnaleźć można w rzekomym diariuszu legacyi cara
53
Книга называемая Новый летописец, w: Хроники смутного времени..., s. 265-410. Na źródło powołuje się
między innymi Sołowjow, wspominając jednak, że według polskich źródeł Mniszchówna została utopiona lub
uduszona. С. М. Соловьев, История России с древнейших времен…, s. 1062.
54
П. О. Пирлинг, Марина Мнишек после майского погрома…, s. 257.
55
Р. Г. Скрынников, Минин и Пожарский..., s. 284
56
W. Kozlakow, Maryna Mniszech..., s. 331.
57
Tamże.
58
Tamże.
59
„Omnes praedicti patres in Patriam reversi in diversis locis mortui sunt, praeter patrem Antonium,
qui per aliquot annos penes serenissimam Marinam coniugem Demetrii ducis moschorum in diversis locis in
Moschovia permansit, ac tandem in aquis cum serenissima Marina, et tota aula sua sufferatus est. Huius anime
Deus miseratur”. Extractum ex archivo conventus leopoliensis patrum bernardynorum, B. Czart 108, s. 170.
60
A. Andrusiewicz, Dymitr Samozwaniec..., s. 490.
61
Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopismu, poprzedzony studyjum krytycznem nad życiem i pismami autora, tłum. A. Chrząszczewski, wyd. J. Bartoszewicz, Kraków 1870, s. 249.
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Dymitra z rękopisu ochmistrza dworu Mniszchównej Marcina Stadnickiego62. Według
zawartej tam relacji wojewodzianka sandomierska miała zostać schwytana wraz z synem i Zarudzkim przez kniazia Iwana Nikitycza Odojewskiego a następnie odstawiona
przezeń do Moskwy, gdzie z rozkazu cara Michała Fedorowicza Romanowa skręcono
jej kark63. Za sprawą błędnego tłumaczenia tego źródła na język rosyjski w tamtejszej
literaturze historycznej można napotkać informacje o tym jakoby Maryna została zdekapitowana64. Podobnie tę kwestię przedstawia Stanisław Kobierzycki, autor wydanej
w 1655 r. Historii Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego. Twierdzi on, że wierni
dotychczas carowej i Zarudzkiemu Kozacy dońscy zostali częściowo rozbici, częściowo
przekupieni przez Moskwicinów a następnie uznali władzę cara Michała Romanowa.
Niedługo zaś później Odojewski, którego zadaniem było uniemożliwienie Marynie
ucieczki, schwytał ją w momencie, kiedy ta wsiadała na statek, którym miała odpłynąć
do Persji. Następnie odwiózł ją wraz synem i ich kozackim protektorem do Moskwy,
gdzie, jak twierdzi kronikarz, na rozkaz cara Zarudzki został wbity na pal, syn carowej
powieszony, zaś ją samą uduszono oraz skręcono jej kark65. Warto wspomnieć, że Kobierzycki przekonuje w swej kronice o prawdziwości przedstawionej wersji wydarzeń,
powołując się na pisma niewymienionego z nazwiska znawcy historii Moskwy. Przyczyną uwiarygodniania przezeń w ten sposób opisywanych faktów są zaś powszechne
pogłoski o tym jakoby Maryna została utopiona66. Okoliczności śmierci więźniów Odojewskiego podobnie opisuje również Jakub Sobieski, który towarzyszył królewiczowi
Władysławowi Zygmuntowi Wazie w wyprawie na Moskwę z lat 1617-161867.
Ciekawe informacje na temat ostatnich dni Mniszchówny znajdują się również
w źródłach rosyjskich. Według relacji arcybiskupa archangielskiego i ellasońskiego Arsenija Maryna i Zarudzki zostali schwytani przez mieszkańców Astrachania po tym
jak dowiedzieli się oni o wyborze Michała Romanowa na tron. Następnie zakutych w
kajdany odesłali do Moskwy, gdzie ataman wraz z synem wojewodzianki zostali straceni. Carowa po śmierci dziecka miała żyć jeszcze przez pewien czas, dokładnie nie

62
Diariusz legacyi od Dymitra cara moskiewskiego..., k. 51v-52. Jak dobitnie wykazał Wojciech Kętrzyński pogląd jakoby autorem diariusza był sam Stadnicki jest błędny, faktycznie został on bowiem spisany przez
jednego z dworzan ochmistrza dworu carowej. W. Kętrzyński, Dyaryusze Wacława i Marcina Stadnickiego o wyprawie cara Dymitra, „Przegląd Historyczny”, t. 7, 1908, s. 268.
63
„Maryna z Kaługi z synem swoim do Astrachanu przeniosła się, a z Astrachanu prowincyi bardzo
wielkiej i obszernej wybrała się do Persyi. Komenderowany ze stolicy Jan Odojow, który by Marynę złapał. Ten
nie mieszkając jak z największą prętkością interes zlecony do skutku przywiódł i uciekającą do pogranicznej
Persyi w okręcie na morzu z synem jej i z Zarudzkim pojmał i na stolicę przyprowadził. Tam z ordynansu Michała Fedorowicza, na ten czas cara, Marynie kark złamano i syna jej obieszono a Zarudzkiego na pal wbito...”.
Diariusz legacyi od Dymitra cara moskiewskiego…, k. 51v-52.
64
„Там по приказанию царя Михаила Федоровича, ей отсекли голову, сына повесили, а Заруцкаго
посадили на коль.”. История Димитрия царя Mосковского и Марины Мнишек, дочери Cендомирскaго воеводы,
царицы Mосковской, „Русский архив”, 1906, кн. 2, вып. 5-6, s. 210.
65
„Na jego rozkaz uduszono ją i skręcono jej kark. Syn jej został powieszony, a Zarucki wbity na pal...”.
S. Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego..., s. 210-211.
66
„Wiem, że niektórzy opowiadają, iż Maryna została utopiona, ja zaś podaję informację za poważnym
autorem i świetnym znawcą historii Moskwy, którego pisma dokładnie przestudiowałem.”. Tamże, s. 211.
67
„Zaczem Zarucki z carową udał się na morze, chcąc uciec do Persji, i tam go na morzu pojmał Odojewski i przyprowadził go z carową i z synem do Michajła, który Zaruckiego na pal wbić, Dmitrową udawić, syna
jej obiesić kazał.”. J. Sobieski, Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza Władysława 1617-1618, oprac.
J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2010, s. 140.
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wiadomo jednak kiedy i w jakich okolicznościach dokonała żywota68. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w dokumencie z 1630 r., wzmiankowanym wcześniej Nowym
Latopiścu. Podobnie jak w przypadku poprzedniego źródła jego autor wspomina o
straszliwym wyroku wydanym na Zarudzkiego, którego wbito na pal. Ponadto znajduje się tam również informacja o tym jakoby syn Maryny został powieszony wraz
z uznawanym za zdrajcę Fedorem Iwanowiczem Andronowem69. Według tego źródła Mniszchówna miała umrzeć w Moskwie, brak jest jednak w nim szczegółów, które
mogłyby przybliżyć jej ostatnie dni70. Pewnych wskazówek w tej kwestii dostarczają
natomiast dokumenty dyplomatyczne. Wysłany w grudniu 1614 r. z gramotą od bojarów moskiewskich do Rzeczypospolitej71 poseł Fiodor Grigoriewicz Żelabuski otrzymał
wyraźną instrukcję, aby pytany o los Zarudzkiego i Maryny odpowiadać, iż zostali oni
przewiezieni do Moskwy na proces, w którym ataman został skazany na śmierć. Carski
wysłannik miał również przekazać, że podobny los spotkał syna carowej, ona sama zaś
miała umrzeć w Moskwie z bólu i troski po stracie dziecka72. Warto wspomnieć, że strona moskiewska odżegnywała się od tego jakoby wojewodzianka sandomierska miała
zostać zabita za ich wiedzą. Twierdzono bowiem, że życie Mniszchówny było cenne
dla cara i bojarów, z uwagi na to, iż jej słowa mogły zaświadczyć o odpowiedzialności
Rzeczypospolitej za wywołanie konfliktu między obydwoma państwami73. Mimo że
źródło to nie wyjaśnia okoliczności śmierci Maryny jest istotne dla określenia czasu jej
śmierci. Z uwagi na oficjalny charakter dokumentu z całą pewnością można uznać, że
zgodnie z jego treścią, w chwili wystawienia pisma, 14 (24) grudnia 1614 r. carowa była
już martwa74. Jak twierdzi Wiaczesław Kozlakow, powołując się na instrukcję dotyczącą

68
„После шестимесячного правления Ивана Заруцкого и Марины дошел слух и туда, что царствует на Москве и во всей России Михаил Феодорович. И как толко услышали Астрахани, то все мужчины
и женщины, малые и большие, все, единодушно восставши, схватили изменника Ивана Заруцкого, и
Марину, и сына ее, и их приверженцев и, сковавши их железными цепями, отослали к царю в Москву.
Цар с боярами, допросивши их, Ивана Заруцкого предал позорной смерти, сына же Марины повесил,
и Марину, спустя несколько дней, предал неизвестной смерти...». А. Елассонский, Мемуары из русской
истории, [w:] Хроники смутного времени..., s. 203-204.
69
Fedor Iwanowicz Andronow był jednym z najgorliwiej popierających polskie rządy na Kremlu bojarów. Cieszył się dużym zaufaniem hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego, sam Zygmunt III powierzył
mu natomiast funkcje naczelnika kremlowskiego skarbca oraz naczelnika urzędu skarbowego. A. Andrusiewicz, Krwawa dekada…, s. 397-399. Więcej na temat tegoż zob. Л.Е. Морозова, Смута: еe герои, участники, жертвы, Moskwa 2004, s. 370-423.
70
„На Москве же того Заруцкого посадили на кол, а Воренка и изменника Федку Андронова повесили, а Маринка умерла в Москве.”. Книга называемая Новый летописец..., s. 386. Wcześniejszą egzekucję
Zarudzkiego potwierdza również odpowiedź udzielona posłowi angielskiemu sir Johnowi Merrickowi (Iwan
Ulianow). Посольская книга по связям России с Англией 1614-1617, отв. ред. Н.М. Рогожкин, сост. Д.В. Лисейцев, Moskwa 2006, s. 54.
71
Посольство в Польшу Ф.Г Желябускаго и подъячаго С. Матчина 1614 г. декабря 1-7 мая 1615 г.
[w:] Памятники дипломатических сношений древей России с державами иностранными, „Сборник Императорскаго Русскаго Историческаго Общества”, t. 142, Moskwa 1913, s. 468-580.
72
„А будет Федора и Семена паны-рада или иной хто учнут спрашивати про вора про Ивашка
Заруцково, и про Маринку, и про сына ее, не ведая, что они пойманы и Астрахань от воровские смуты
очистилась [...] Ивашка Заруцкого и с ворухою и с сыном, сшед на Яике, поймали и с его советники. И
переимав, за их злые дела многих самых пущих воров казнили, а Ивашка Заруцкого и Маринку с сыном
для обличенья их вороства привезли к Москве. И Ивашко за свои злые дела и Маринкинь сын кажнень,
а Маринка на Москве от болезни и тоски по своей воле умерла.”., Tamże, s. 527-528.
73
„а государю было и бояром для обличенья ваших неправд надобна она жива...”. Tamże, s. 528.
74
Tamże, s. 499.

378

Artur Goszczyński

sposobu odbycia audiencji posła perskiego, żyła ona zaś jeszcze 12 (22) listopada75. W
związku z tym można przyjąć, że Maryna Mniszech zmarła w okresie wyznaczonym
przez te dwie daty.
Godne uwagi są także relacje cudzoziemców przebywających w Moskwie, którzy wzmiankowali w swych wspomnieniach o śmierci carowej. Szwedzki kronikarz
Johann Widekind twierdzi, że car rozkazał udusić wojewodziankę oraz powiesić jej
syna76. Dużo bogatszą w fakty relację przytacza natomiast niderlandzki podróżnik Elias
Gerkman. W kontekście Zarudzkiego szczegółowo przedstawił sposób wykonywania
wyroku śmierci poprzez wbicie na pal77. Opisał również dokładnie ostatnie chwile życia
małoletniego Iwana Dymitrowicza78. W kwestii carowej dysponował zaś niestety tylko
zasłyszanymi informacjami, według których została uduszona, lub umarła śmiercią naturalną z bólu po stracie dziecka79.
Zasadniczo więc znane źródła oscylują wokół trzech możliwych wersji śmierci
Maryny Mniszchówny. Nieco inny scenariusz przedstawia natomiast relacja zawarta w
kopiariuszu dokumentów z XVI-XVII w. pochodzącym ze zbiorów Biblioteki Dzikowskiej. Do niedawna rękopis ten znajdował się w Bibliotece Jagiellońskiej i nosił sygnaturę akcesyjną 2/52. Od końca 2015 r. jest on natomiast przechowywany w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. W chwili oddawania tekstu do druku nie została nadana mu nowa sygnatura. Stan tego rękopisu o wymiarach 18,5x30,5x10 określić można
jako lekko uszkodzony. Na posiadającej lekkie otarcia skórzanej oprawie zachowały się
pozostałości dawnych zdobień wykonanych złotą farbą. W środkowej części przedniej
okładki znajduje się wytłoczony herb Leliwa Tarnowskich. W górnej części grzbietu
zachowała się dawna naklejka z tytułem księgi „Rękopisma od panowania Zygmunta I
W. Kozlakow, Maryna Mniszech..., s. 331.
„Но Иван Одоевский, прибывший в Астрахань, чтобы склонить народ на сторону нового великого князя, нагнал ее, взял в плен и отправил в Москву, где великий князь приказал удавить ее, сына
же повесить, а Ивана Мартыновича Заруцкого посадить на кол.”. Ю. Видекинд, История десятлетней
шведско-московитской войны, сост. О.Н Агеева, Ю.Н. Беспятых, А.Н. Васильев, Г.М. Коваленко, Г.А. Победимова, И.А. Тихонюк, перевод: С.А. Аннинский, А.М. Александров про участи А.Ф. Костиной, Moskwa
2000, s. 330.
77
„Здес, по зрелом обсуждении, знаменитого Заруцкого посадили на кол. Эта обычная у русских
казнь совершается так: берут длинный деревянный кол, заостряют эго с одного конца, который очень
гладко намазывается мылом, втыкают этот конец в задний проход преступника и с другого конца болшим молотом ударяют по колу до тех пор, пока он не пройдет до самого горла, затем его поднимают и
оставляют умират в сидячем положении”. Э. Геркман, Историческое повествование..., s. 259.
78
„Затем публично повесили Дмитриева сына, которому было около 7 лет. многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место казни]. Так как в это
время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом:
<<Куда вы несете меня?>> Эти слова напоминают слова, корорые поет Эврипид заставляет произнести
своего Астианакса <<Мать, сжалься надо мною!>> Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому
вреда, успокаивали его словами, доколе не принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла
виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из
молчал. Так как ребенок был мал и легок, те этою веребкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянут узел и полуживого ребенка оставили умирать на виселиице.». Tamże, s. 259-260.
79
„Говорят, что затем мать ребенка, Марина Сендомирская, была задушена между двумя кроватями. Мнoгие различно рассказывают об ее смерти. Некоторые говорят, что она умерла своею смертью.
Но как бы то ни было, верно то, что она умерла вдруг, так что никто ничего не знал об ее болезни, и это
случилось весьма скоро после того, как был повешен ее ребенок. Если ее даже и не задушили, то тем не
менее ее смерть была насильственною. Она умерла вследствие горести и страданий от нанесенных ей
оскорблений.». Tamże, s. 260.
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do 1609 r.”. Grzbiet jest lekko naderwany w górnej części, dolne zwięzy pod oprawą zostały przerwane, przez co składki nie są ściśle połączone i zaczynają od siebie odpadać.
Karty zachowały się w stanie dobrym, niektóre z nich są lekko postrzępione, pojedyncze wypadają ze składek.
Źródło znajdujące się w tym manuskrypcie potwierdza fakty znane z przytoczonych wyżej dokumentów dotyczące śmierci Iwana Dymitrowicza. W żaden sposób
nie wspomniano w nim o egzekucji Zarudzkiego, co potwierdza, że ta odbyła się przed
powieszeniem syna Maryny. W przeciwieństwie do przedstawionych wyżej źródeł nieznany autor przekazuje informacje na temat tego co działo się z carową w trakcie mordowania jej dziecka oraz w najbliższych dniach po jego śmierci. Według tegoż Moskwicini zgotowali wojewodziance okrutną kaźń, która miała zadać jej nie tylko fizyczny,
ale przede wszystkim psychiczny ból. Mniszchówna miała zostać zakopana po szyję
w ziemi, czym zmuszono ją do obserwowania egzekucji syna. Co więcej carowa tkwiła
rzekomo u stóp szubienicy przez kolejne trzy dni i noce mając przed oczyma wiszące na
złotym łańcuchu truchło swej pociechy. Nie był to jednak koniec bestialskiego spektaklu
jaki urządzono carowej. Po bolesnym ciosie w matczyne uczucia postanowiono ją bowiem dodatkowo upokorzyć w oczach mieszkańców Moskwy, którymi miała władać.
Uwolnionej z dołu, w którym była zakopana, zezwolono chodzić wolno po stolicy i żebrać. Jej kaci musieli się zapewne spodziewać, że miejscowa ludność surowo potraktuje
wojewodziankę. Tak też się stało, poniżona Mniszchówna tułając się po ulicach stolicy
zamiast łaski mogła liczyć wyłącznie na kalumnie oraz kamienie, których nie żałowano ciskając nimi w zgnębioną kobietę. Jej męki wkrótce jednak dobiegły końca, została
ona bowiem zamordowana przez nieznaną osobę w miejscu, gdzie spędzała nocleg.
Podobnie jak za życia, nie zlitowano się nad nią również po śmierci, przez dłuższy czas
nie grzebiąc jej ciała, które dopiero za staraniem kogoś z Polaków miało spocząć w moskiewskiej ziemi. Rzekomo miała zostać pochowana za miastem w miejscu, w którym
pogrzebano wcześniej arabskiego królewicza. Wybór miejsca spoczynku w sąsiedztwie
mogiły osoby wyznania muzułmańskiego, czyli w ówczesnym rozumieniu poganina,
każe sądzić, że również pochówek miał być swego rodzaju karą hańbiącą.
Prócz faktów dotyczących okoliczności śmierci Maryny warto zwrócić uwagę
na kilka innych szczegółów zawartych w relacji. Według jej autora ojcem syna wojewodzianki miał być nie Dymitr II Samozwaniec a Zarudzki, zaś inspiratorem jego okrutnej
kaźni miał być patriarcha moskiewski Filaret, który obawiając się utraty tronu miał zebrać bojarów i postanowić o jego zamordowaniu. Co więcej decyzję o egzekucji i samo
wykonanie wyroku miało dzielić zaledwie kilka godzin. Pomyłki te podważają wiarygodność relacji, ponieważ ojcostwo syna carowej powszechnie przypisywano II Samozwańcowi, zaś Filaret od 1610 r. przebywał w niewoli w Rzeczypospolitej. Teoretycznie
mógł on wydać polecenie zgładzenia wojewodzianki i jej syna, miał on bowiem możliwość wysyłania listów do Moskwy80. Nie mógł jednak zwołać bojarów oraz wydać dyspozycji, które zostałyby wykonane w tak krótkim czasie. Wobec tego należy przyjąć, że
autor źródła pomylił Filareta z jego synem, czyli carem Michałem Romanowem. Przyjąwszy taką interpretację przekaz można traktować z większą dozą prawdopodobieństwa. Za wiarygodne można uznać również stwierdzenie, iż wyrok na carewicza Iwana
80
D. Czerska, Działalność Fiodora (Filareta) Romanowa w okresie „smuty”, „Studia Historyczne”, R. XXIII,
1980, s. 552.
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został wydany przez nowego władcę, który chciał w ten sposób umocnić swoją pozycję
usuwając osoby, które mogłyby ją w przyszłości uzurpować lub podburzać przeciw
niemu poddanych domagając się praw do tronu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jego
władza była na początku panowania słaba i łatwa do podważenia, choćby poprzez fakt
powołania na tron carski Władysława Zygmunta Wazy. Ową chwiejność rządów potwierdza zresztą wzmianka, iż przed podjęciem decyzji o wydaniu wyroku na potomka Łżedymitra car zwołał bojarów, którzy mieli udzielić aprobaty tej decyzji, de facto
przejmując tym samym część odpowiedzialności za nią. Warto również wspomnieć, iż
według nieznanego świadka tych wydarzeń z moskiewskich kazamatów wypuszczono
w tym czasie niejakich Wacława Kałusowskiego i Piotra Lubowieckiego, aby obserwowali egzekucję carewicza i przekazali informację o tym do Rzeczypospolitej. Fakt ten teoretycznie powinien uwiarygodnić prezentowany przekaz, w źródłach i literaturze nie
udało się jednak odnaleźć informacji na temat wspomnianych osób poza nielicznymi
wzmiankami, które zresztą nie potwierdzają ich obecności w Moskwie w tym czasie81.
Opisane w relacji informacje kłócą się również z oficjalną wersją prezentowaną przez
posłów carskich, w myśl której życie Maryny było cenne dla cara i członków dumy
bojarskiej. Co więcej w świetle opisywanego dokumentu Moskwicinom miało zależeć
na tym aby w Rzeczypospolitej dowiedziano się o losie carowej, jak gdyby miała być to
swego rodzaju przestroga dla szlachty oraz obranego carem syna Zygmunta III, którego
pretensje do tronu były popierane przez polsko-litewskie państwo82.
Z uwagi na błędne informacje zawarte w źródle oraz jego narrację, która pod
pewnymi względami może przypominać dzieło literackie nie można uznać go za dokument wiarygodnie świadczący o ostatnich dniach Maryny Mniszchówny. Istotne
pomyłki w tekście każą bowiem sądzić, że autor prawdopodobnie nie miał większej
wiedzy na temat opisywanych wydarzeń a jedynie powielał zasłyszaną relację. Mimo
to nie można również zdecydowanie odrzucić zawartych weń informacji jako nie poparty faktami przekaz. W związku z powyższym na rozwianie niejasności dotyczących
śmierci wojewodzianki sandomierskiej należy czekać do odkrycia kolejnego dokumentu, który tym razem nie pozostawiałby co do tego żadnych wątpliwości.
Edycję dokumentu przygotowano w oparciu o instrukcję wydawniczą dla źródeł
historycznych od XVI do połowy XIX w., opracowaną przez Kazimierza Lepszego83.

81
Jakiś Kałuszewski podczas majowej rzezi 1606 r. stracił w Moskwie 4 osoby ze swej czeladzi. Spisek co
przedniejszych osób narodu naszego pomordowanych na Moskwie, Svenska Riksarkivet, Skoklostersamlingen, Polska
Manuskript E 8597, k. 30v. Piotr Lubowiecki według Kaspra Niesieckiego miał natomiast zginąć pod Smoleńskiem, heraldyk nie podaje jednak dokładnych danych na temat jego śmierci. W walkach w Moskwie miał natomiast zasłużyć się jego brat Wacław. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych
autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, t. VI, wyd. J.N Bobrowicz, Lipsk 1841, s. 169.
82
H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995, s. 20.
83
K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953.
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Śmierć carowej moskiewskiej Dymitrowej Maryny Mniszkówny
wojewodzianki sendomierskiej
Źródło: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega,
sygnatura dawna: Biblioteka Jagiellońska, akc. 2/52, k. 662v, kopia XVII w.

Po okrutnym zamordowaniu Dymitrowym84 żona85 jego szła beła za Zarudzkiego86,
dumnego bojarzyna, z którym i syna87 spłodzieła. Temu, gdy lat kilka beło obawiający
się Filoret88, aby napotym za jakim pretekstem zamieszania jakiego nie uczynił i państwa się nie dopomagał syn tej carowej, godzinę w noc zwoławszy rad swoich o nim
konsultacyję uczynił, za których powodem niewinne dziecię na śmierć osądził, po które
jako się rozedniało karetę swoję carską posłał ze wszytkim carskim ubiorem, w który
dziecię oblokszy na tę karetę i z matką wsadzić rozkazał. Kilka dni przedtym więźniów
kilku polskich z więzienia puścić rozkazawszy, na imię Wacława Kałusowskiego89 i Piotra Lubowickiego90, dla tego podobno, aby na tę, która się niżej powie tragedię patrzali
i onej oczywistemi świadkami beli, jakoż ci tę historię do Polski przynieśli. Godzin tedy
kilka na dzień wielka gromada ludzi z armatą i bębnami do zamku skupiła się, skąd
potym z triumfem wielgim ono dziecię w carskim ubiorze na carskiej karecie i z matką
prowadzono za miasto do szubienicz, kędy ono oboje ludzi przyprowadziwszy, naprzód samę po szyję żywo w ziemię zakopano, aby na śmierć dziecięcia swego patrzyła,
potym syna jej obieszono na łańcuchu złotym, przeciw oczom macierzyńskim. Na tę
okrutną śmierć syna swego, gdy przez trzy dni i nocy żywo patrzała z jakiegoś miłosierdzia i pożałowania dnia trzeciego odkopać ją kazano i dozwolono, aby po stolicy
żebrząc chodzieła. Lecz takie zajątrzenie przeciw ni w ludziach beło, że nie tylko chleba
kęsa dać jej żałowali, ale owszem wszelakim urąganiem, słowy, kamieńmi na nię ciskając oną się brzydzili, tak że skłonienia głowy nigdzi znaleźć nie mogąc na kamienia gromadzie barłogu sobie położywszy noclegi swe odprawowała, na których kamieniach w
nocy w garło zarżniona nie wiedzieć od kogo koniec żywota i pychy swoi wzięła. Ciało
długo bez pogrzebu leżało, aż za dozwoleniem Filoreta jeden z narodu polskiego ciało
u cara uprosiwszy, za miasto wyniozszy na mogile jednej pochował, na której przedtym
królewica arabskiego pochowano beło.

Dymitr Samozwaniec I (zm. 1606), car moskiewski w latach 1605-1606)
Maryna Mniszech (1588/1589-1614), carowa moskiewska.
86
Iwan Martynowicz Zarudzki (zm. 1614), ataman Kozaków dońskich.
87
Iwan Dymitrowicz (1611-1614), carewicz moskiewski. Faktycznie chodzi o syna Maryny i Dymitra II
Samozwańca
88
Filaret (Fiodor Nikitycz Romanow) (ok. 1554-1633), patriarcha Moskwy i Wszechrusi w latach 16091633.
89
Niezidentyfikowano.
90
Niezidentyfikowano.
84
85
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Аннотация
Артур Гощински
Неизвестная реляция о смерти Марины Мнишех
Ключевой частей статьи является публикация до сих пор неизвестного источника представляющего смерть царицы Марины Мнишех, жены царя Дмитрия.
В начале Автор вспоминает самые главные факты ее жизни, а особенно те с периода Великой Смуты. Представляет тоже до сих пор менее известные версии ее
смерти и обращает внимание на новые сюжеты указанные в публикуемом источнике. Источник является реляцией из книги копий (копиярюш) документов от
XVI-XVII вв. храненной в Библиотеке Дзиковской.

Summary
Artur Goszczyński
The unknown story of Marina Mniszech’s death.
This article is a publication of a source which was not known until this point which
describes the death of a Tsaritsa of Russia, the wife of False Dimitri. The author presents the most important biographical facts of her life, especially those during the Time
of Troubles. The author also mentions the other versions of her death. The before-mentioned source is very interesting not only from the literary perspective but also because
it offers an alternative scenario. This document is the account featured in the cartulary
of documents from 16th and 17th century from the archives of the Library of Dzików,
Poland.
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Wśród szeregu zmian wprowadzanych w organizacji Królestwa Polskiego po
upadku Powstania Styczniowego była reforma struktur policyjnych z 19/31 XII 1866
r. Prace nad tą formacją rozpoczęły się wiosną 1865 r. Przyczyną przystąpienia do prac
nad odpowiednimi aktami prawnymi, sankcjonującymi przyszłą formację policyjną,
była chęć wprowadzenia w pełni zrusyfikowanej i podległej administracji ogólnej strukturami. Formacją mundurową, która miała wspomagać administrację ogólną w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem ustanawianego prawa a więc prawodawstwa
poddającego większej kontroli miejscowe społeczeństwo.
W kwietniu 1865 r. z inicjatywą zmian w kwestiach reorganizacji policji porządkowej wystąpił Nikołaj Milutin, przekazując swoją zapiskę, w których znalazły się także
uwagi o przygotowywanej reformie podziału administracyjno-terytorialnego Królestwa
Polskiego1. Do opracowania zasad regulujących działalność nowej formacji policyjnej
wykorzystano materiały będące rezultatem wyjazdu służbowego pułkownika Michaiła Annenkowa2 pomocnika generała-policmajstra Królestwa Polskiego. Płk Annenkow
przebywał na terenie Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Francuskiego. Szczególnie cenne
były doświadczenia wynikające z działalności systemu policyjnego we Francji3.
1
J. Kozłowski, Straż ziemska w Królestwie Polskim w latach 1867-1915, „Przegląd Historyczny”, t. XCL, 2000,
z. 4, s. 520-521.
2
Michaił Nikołajewicz Annenkow (23 IV 1835–9 I 1899), syn Nikołaja Nikołajewicza Annenkowa (17 XII
1799–7 XII 1865) generał-gubernatora Kraju Południowo-Zachodniego, absolwent Imperatorskiego Korpusu
Paziów w 1853 r. i Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego w 1858 r. Brał udział w tłumieniu Powstania
Styczniowego. W latach 1864-1867 brał czynny udział w pracach Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, gdzie wspomagał N. Milutina i ks. Władimira Czerkasskiego.
3
J. Kozłowski, dz. cyt., s. 521-522.
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Projekt ustawy o straży ziemskiej został zredagowany w kwietniu 1866 r. i kilka
krotnie został poddany dyskusji oraz niewielkim poprawkom. Ostatecznie projekt ustawy zyskał aprobatę przez cara w dniu 19/31 XII 1866 r.
Ustawa przewidywała wprowadzenie nowej formacji policyjnej – straży ziemskiej – w Królestwie Polskim z dniem 1/13 I 1867 r. Ten akt prawny w artykule 1 tak
określono cele jej działalności: „Dla miejscowego nadzoru, oraz utrzymania porządku i
bezpieczeństwa publicznego, tudzież dla bezpośredniego wykonywania rozporządzeń
policyjnych, ustanawiają się w miastach i powiatach oddzielne komendy policyjne, pod
nazwą Straży Ziemskiej”4.
Nadrzędne kierownictwo nad strażą ziemską w Królestwie Polskim powierzono
Namiestnikowi Królestwa Polskiego, który sprawował jej poprzez Głównego Dyrektora Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych5. Na terenie każdej guberni straż ziemska
podlegała gubernatorowi, który, za pomocą ogłaszanych rozkazów, regulował wszelkie
kwestie personalne tej formacji w obrębie podległej mu jednostki podziału terytorialnego. Pod względem inspektorskim i dyscyplinarnym sprawy straży ziemskiej zostały skoncentrowane w kancelariach gubernatorów i wydziałach wojskowo-policyjnych
rządów gubernialnych. Przy każdym z gubernatorów funkcjonował sztab-oficer do
szczególnych poruczeń policyjnych, którego zadaniem było inspektorowanie i dozorowanie działalności komend straży ziemskiej. Ponadto istniał etat oficera zapasowego straży ziemskie, który uważany był za kandydata na stanowisko naczelnika straży
ziemskiej (pomocnika naczelnika powiatu ds. policyjnych). W razie nieobecności naczelnika straży ziemskiej osoba piastująca to stanowisko tymczasowo była delegowana
w charakterze zastępcy6
Na terenie powiatu zwierzchnikiem straży ziemskiej był jego naczelnik. Bezpośrednim zwierzchnikiem strażników niższych funkcjonariuszy straży ziemskiej był,
wspomniany już, pomocnik naczelnika powiatu ds. policyjnych zwany inaczej naczelnikiem straży ziemskiej7.
Główny ciężar służby policyjno-dozorowej spadał na baraki niższych funkcjonariuszy straży ziemskiej. Ustawa zakładała nabór strażników spośród funkcjonariuszy: komend żandarmerii, komend wojenno-policyjnej i komend policji cywilnej. Jednak największy kontyngent przyszłych strażników ziemskich miał pochodzić spośród
grupy dymisjonowanych i urlopowanych żołnierzy różnych jednostek armii rosyjskiej
(również straży granicznej). Kwestia przyjęcia osób na stanowiska strażników ziemskich uzależniona była od decyzji gubernatora8.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, Warszawa 1866, s. 194-195.
Nadzór zorganizowano na podobieństwo zasad podległości straży granicznej w stosunku do dyrektora
Departamentu Opłat Celnych. Tamże.
6
Tamże, s. 194-197; zob. A. Górak, Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918). Studium
administratywistyczne i prozopograficzne, Lublin–Radzyń Podlaski 2006; K. Latawiec, W służbie imperium… Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915, Lublin 2007, s. 178-189.
7
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, s. 196-197; zob. A. Górak, Organizacja i kancelaria zarządów
powiatowych w Królestwie Polskim (1867–1918), [w:] Urzędy władzy, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu etnicznym i kulturowym do roku 1914, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Lublin 2010;
zob. K. Latawiec, Naczelnicy powiatów guberni lubelskiej w latach 1867-1915. Próba charakterystyki grupy, „Annales
UMCS”, sectio F, historia, Vol. XLVIII, 2003; tenże, Obsada personalna chełmskiego zarządu powiatowego w latach
1867-1915, „Rocznik Chełmski”, t. 10, 2006.
8
Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, s. 196-199; K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna w Królestwie
Polskim w latach 1851-1914, Lublin 2014, s. 207, 210.
4
5
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Ustawa o straży ziemskiej ściśle regulowała zasady organizacji tzw. ucząstków
(rewirów) policyjnych, w których mieli działać starsi i młodsi strażnicy ziemscy. Jeden
strażnik ziemski miał przypadać na 2500 osób ludności wiejskiej i 1500 osób ludności
miejskiej. Rewiry policyjne swoim zasięgiem terytorialnym mogły obejmować obszar
jednej lub więcej gmin (w zależności od liczby mieszkańców). Na obszarze miast gubernialnych i Łodzi zorganizowane były komendy miejskie straży ziemskiej. Rewirem
kierował starszy strażnik ziemski, któremu podlegali młodsi strażnicy ziemscy9.
Akt prawny wprowadzający w życie straż ziemską określił także wielkość potencjalnego udziału Rosjan w tworzonej formacji. Dygnitarze carscy, będący autorami projektu ustawy o straży ziemskiej, założyli, że jedynie zrusyfikowanie obsady personalnej tej formacji policyjnej przyniesie większe gwarancje realizacji powierzonych zadań
nadzorczo-policyjnych. Stąd też znalazł się w ustawie zapis o maksymalnie 10% udziale
osób niebędących pochodzenia rosyjskiego w straży ziemskiej.
W chwili wprowadzenia w życie ustawy o straży ziemskiej, władze wydały
również kilka specjalnych instrukcji dokładnie określających prawa i obowiązki m.in.
naczelników straży ziemskiej czy niższych funkcjonariuszy tej formacji. Trafiły one
do każdej komendy powiatowej lub miejskiej straży ziemskiej a także na ręce każdego funkcjonariusza. Za stosowane uznano opublikowanie niniejszej instrukcji z kilku
względów. Po pierwsze bardzo trudno napotkać w zachowanych materiałach tego typu
dokument. Jego edycja pozwoli potencjalnemu czytelnikowi lub badaczowi łatwiejszy
do niej dostęp. Ponadto wpłynie ona na rozwój badań nad tą, powszechnie obecną w
latach 1867-1915 na terytorium Królestwa Polskiego, formacją policyjną.
Niniejsza instrukcja została podpisana przez ówczesnego Namiestnika Królestwa Polskiego hr. Fiodora Berga i ogłoszona 7/19 grudnia 1866 r. Składa się z 40 artykułów zawartych w trzech rozdziałach. W pierwszym z nich zostały umieszczone
zasady ogólne. Określono w nim zasady nadzoru i podległości strażników ziemskich
wobec naczelników straży ziemskiej. Ponadto przedstawiono tutaj szereg praw i obowiązków starszych i młodszych strażników ziemskich. Znajdziemy tutaj m.in. zasady
raportowania o popełnionych przestępstwach, zasady postępowania z zatrzymanymi
przestępcami, zasady użycia broni itp.
Wspomniano tutaj również o formularzach dokumentów używanych przez
funkcjonariuszy straży ziemskiej. Wyraźnie widać, że liczono się z możliwością zatrudniania na stanowiskach młodszych strażników ziemskich Rosjan w niewielkim stopniu
mogących pochwalić się umiejętnością czytania i pisania w języku rosyjskim lub w ogóle nie mających takich umiejętności. Stąd też wprowadzono zasadę składania ustnych
raportów przez młodszych i starszych strażników ziemskich – starszym rewirowym
strażnikom ziemskim.
W pierwszej części instrukcji przewidziano także możliwość awansu służbowego strażników np. ze stanowiska młodszego strażnika na etat starszego strażnika lub na
etat starszego powiatowego strażnika.

9
W etacie komendy powiatowej straży ziemskiej funkcjonowało stanowisko starszego powiatowego
strażnika ziemskiego. Do jego zadań należało prowadzenie kancelarii naczelnika straży ziemskiej. Był to jeden
z najlepiej wykształconych niższych funkcjonariuszy w komendzie powiatowej. Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 66, s. 198-201.
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Artykuły 12-30 instrukcji, zawarte w drugiej jej części, przedstawiały bardzie
uszczegółowione zasady. Strażnicy ziemscy otrzymali tutaj szereg wytycznych odnośnie zachowania prohibicji, posiadania broni przez osoby prywatne, nadzoru nad szlakami komunikacyjnymi, postępowania ze znalezionymi zwłokami ludzkimi, epidemiami,
zatrzymywaniem dezerterów i włóczęgów czy zasad zwalczania różnych forma przemytu.
Ostatnia, trzecia część instrukcji, została poświęcona szczególnym obowiązkom
starszych strażników ziemskich. Świadczy to o ich bardzo ważnej roli w funkcjonowaniu i realizacji zadań przez struktury straży ziemskiej.
Interesujące jest to, że przedstawiona niżej instrukcja dla niższych funkcjonariuszy straży ziemskiej obowiązywał do końca funkcjonowania straży ziemskiej, a więc do
wiosny 1917 r. Wtedy uległy likwidacji struktury straży ziemskiej Królestwa Polskiego
ewakuowane w 1915 r. w głąb Rosji.
Ponadto instrukcja ta stała się podstawą do opracowywania analogicznych aktów prawnych regulujących zasady działalności np. policji miejskich na terenie miasta
gubernialnych w Królestwie Polskim.
Źródło: Распорядительное заседание [Сената]: Доп. к записке по вопросу об обязательности для гминных и мировых судов округа Варшавской судебной палаты приступать к
разбирательству дел по непосредственным сообщениям земских стражников: [В прил.].
Инструкция нижним чинам земской стражи в Царстве Польском / Докл. д. сенатор Ф.П.
Лего. - [Санкт-Петербург, 1886]. - 12 с.

Инструкция нижним чинам земской стражи в Царстве Польском
ГЛАВА I
Общие правила
Ст. 1. Нижние чины земской стражи в уезде подчиняются непосредственно помощнику уездного начальника, по полицейской части, коему, по сему, присвоено
название начальника земской стражи.
Ст. 2. Ближайшее и непосредственное заведывание нижними чинами наждого
участка (участковыми стражниками) вверяется старшему стражнику, который
пользуется правами и властью ротного фельдфебеля.
Ст. 3. На обязанность стражников вообще возлагается полицейское наблюдение за
участком, во всех отношениях, на основаниях ниже сего, в настоящей инструкции
изложенных; охранение общественного спокойствия, порядка, благочиния безопасности и должного повинования властям, предупреждение, пресечение и преследование преступлений и проступков, исполнение поручений и приказаний
своего начальства и оказание, в нужных случаях, законного содействия по требованиям других ведомств. Для сего стражники должны возможно чаще, по назначениям и под руководством старшего стражника, обходит и объезжать участок днем
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и ночью, по всем направлениям больших и проселочных дорог, посещая при этом
селения, фольварки, колонии, фабрики, корчмы и т.п.
Ст. 4. О замеченных в участке неисправностях и нарушениях полицейских правил, а также о случившихся происшествиях, стражники, тотчас по возвращению
из участка, доносят словесно старшему стражнику, передавая ему же задержанных, по разным случаям, лиц с найденными при них вещами.
Ст. 5. Старший стражник немедленно сообщает подлежащему Бургомистру или
Войту гмины об исправлении и прекращении обнаруженных стражниками безпорядков; передает им нужные о происшествиях сведения (за исключением однако сведений о поделжащих тайне дел политических); передает им также лиц,
взятых под стражу по делам полицейским и уголовным, с найденными при них
бещами, и поручает им по такого рода делам тщательное сохранение следов преступлений и проступок. В делах политических и важнейших уголовных старший
стражник отправляет арестантов за надлежащим караулом, при кратком донесении к начальнику земской стражи. Наконец старший стражник еженедельно по
субботам или воскресеньям, докладывает начальнику земской стражи словесно
обо всем, случившемся в участке и замеченном в течении недели как им самим,
так и стражниками; а также обо всех вообще лицах, арестованных по разным делам и случаям. О случаях особенно важных и обо всех без изъятия делах политических, он посылает немедленно письменные, по возможности, краткие донесения.
Ст. 6. Для делания нужных заметок во время обхода и объезда участков стражникам выдаются памятные книжки, по особо установленной форме, с достаточным
количеством беловых листов. В видах облегчения надзора за жителями, старший
стражник из хранящихся у него, на основании ст. 36 настоящей инструкции, общих по участку списков, вписывает в эти книги и затем аккуратно пополняет своевременными отметками о происшедших переменах, следующие списки: а) жителям участка, сотоящим под надзором полиции; б) отпускных нижних воинских
чинам проживающим по участке; в) монастырям и приходским церквам в участке, с обозначением числа и имен находящихся при них монашествующих лиц и
ксендзов.
Ст. 7. Старший стражник ведет особую участковую книгу (по данной форме), в
которую он вписывает каждый раз время отправки каждого стражника в участок,
место куда он послан и время его возвращения оттуда и в кратце отмечает о том,
что стражник видел, заметил или сделал. По этой книжке старший стражник в
день назначенный ст. 5 докладывает обо всем словесно или доносит письменно
начальнику стражи. В последнем случае отмечаются в книге №№ и числа, за коими посланы донесения.
Ст. 8. Стражники обязаны держать себя везде и во всех случаях, прилично своему
званию, честно, трезво и неподкупно; денег, подарков и угощений отниюдь ни от
кого не принимать, торговлею не заниматься; равно шинков, корчем и других подобных заведений не держать; служебную тайну строго сохранять. За нарушение

390

Krzysztof Latawiec

сего, и вообще за все преступления и проступки они подлежать ответственности,
на основании свода военных постановлений.
Ст. 9. Женам и прочим членам семейств стражников, равномерно не дозволяется,
в участке своих мужей, заниматься торговлею, или держать поименованные в сей
ст. заведения.
Ст. 10. Стражники, при исполнении своих служебных обязанностей, находясь
постоянно в форме и при оружии, пользуются правами часовых; виновные в нанесении им оскорблений или явное сопротивление их законным требованиям,
немедленно подвергаются аресту и ответственности, определенной за оскорбление и сопротивление часовым. Но по этому самому и дабы избежать напрасных
столновений, стражники обязанывсегда, вовсех своих распоряжениях и предостережениях , строго соблюдать должное приличие и вежливость, при необходимой
однако твердости и настойцхивости. Стражники имеют право, в случае надобности, призывать друг друга,когда это возможно, на помощь посредством особо
установленных сигналов. Употреблять в дело оружие, они могут только в самых
крайних случаях для собственной защиты; а также если бы было сделано на них
нападение с целью отбить препровождаемых арестантов, казенное имущество и
деньги, или вверенные им бумаги.
Ст. 11. Стражники, особенно отличивающиеся добрым поведением, способностями и примерным усердием в исполнении своих обязанностей, представляются начальником земской стражи, по начальству, к назначению на вакансию старших
стражников, или и к другим наградам.
ГЛАВА II
Частные Положения.
Cт. 12. В видах охранения общественного спокойствия, порядка, благочиния и
безопасности, стражники, на всем пространстве своего участка, обязаны наблюдать: 1) Чтобы ночные караулы отбывались жителями по деревням и местечкам
исправно; чтобы не было допускаемо буйства, шума, драки и ненриличия на улицах и публичных местах. Для сего они, по возможности должны бывать на ярмарках, торгах, публичных гуляниях, и вообще при больших стечениях народа;
явно виновных в нарушении спокойствия и порядка они берут под арест. 2) Чтобы в праздничные дни, до окончания в приходских церквах литургии, не были
открываемы питейные дома и торговые лавки (исключая тех, в коих продаются
съестные припасы и корм для скота); чтобы близ церквей, в особенности во время богослужения, а равно на церковных процессиях и крестных ходах не происходило никакого шума, безчинства и ненриличия. 3) Чтобы продажа в шинках
производилась только от восхождeния солнца до 10-ти часов вечера; чтобы во всех
местах продажи питей не было допускаемо никакого безчинства и игр, а музыка
дозволялась только в праздничные дни и во время празднования свадеб; чтобы по
селениям, во время гминных и сельских сходов, распивочная иродажа была запрещена до окончания оных; чтобы напитки не были продаваемы распивочно мало-
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летним и отнюдь никому в долг, на обмен, в уплату по долговым обязательствам
или за работы, но всегда за наличные деньги. 4) Чтобы никто не держал оружия
и боевых припасов, без особого на то разрешения начальства. Нарушителей сего
стражники арестуют и доставляют своему начальству.
Ст. 13. В случае какого либо народного сборища с неблагонамеренною целию,
стражник, а в необходимости, и все стражники участка, под командою старшого
стражника, уговаривают прежде всего толпу разойтись добровольно, прилашая
в таком случае для содействии себе местного бургомистра или войта гмины, лавников и солтысов. В случае упорства, старший стражник, в подобных случаях посылает тотчас же донесение начальнику земской стражи, а сам старается заметить,
для доклада ему, главных зачинщиков безпорядка, тщательно, впрочем, избегая
вооруженного столкнования.
Ст. 14. Стражники наблюдают за исправным состоянием дорог, мостов, плотин и
переправ. Лиц, умышленно повреждающих пути сообщения, а также телеграфные проволоки и столбы, они берут под арест.
Ст. 15. Стражники строго следят, чтобы вблизи строений никто не разводил огня
и не стрелял, а также не курил, в недозволенных местах трубок, папирос и сигар,
и чтобы, вообще, были соблюдаемы жителями все предписанные полицеию предосторожности противу огня. В случае же появления пожара, они употребляют,
меры к прекращению такового и к охранению жизни и имущества жителей.
Ст. 16. В случае наводнений в местностях, подверженным оным при разлитии рек,
стражники принимают все возможные меры к апсению жизни и имущества жителей. В предупреждение же подобных несчастных случаев, они, по возможности
заблаговременно, сообщают бургомистрам и войтам гмин о принятии необходимых предосторожностей.
Ст. 17. В видах охранения народного здравия, стражники смотрят за чистотою и
опрятностию в городах и селениях на улицах, площадях, дворах, бойнях, в мясных лавках, и питейных заведениях; наблюдают, чтобы нигде не валалось палого скота, гнилого мяса, гнилой рыбы и ироч.; чтобы не было продаваемо испорченных, жизненных припасов; чтобы все нечистоты вывозились за город, в особо
укачанные для того свободные места; чтобы тела умерших были погребаемы с
соблюдением установленных правил.
Ст. 18. В случае появления между людьми или на скоте эпидемических и заразительных болезней, стражники безотлагательно доносят о том своему начальству
и наблюдают за иснолнением жителями предписанных правил.
Ст. 19. К предупреждению случаев нечаянной смерти и увечия, стражники наблюдают, чтобы пьяные, найденные на улицах и площадах, в особенности на ярмарках и, вообще, при больших стечениях народа, были отдаваемы немедленно
в полицейский арест; чтобы по сторонам дорог, и в обрывистых местах не было
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раскапываемо глиниц, а проруби и водомойни обставлены вехами; чтобы обрывы
и провалы по сторонам дорог были огорожены перилами; чтобы о строениях, грозящих, по ветхности, опасностию, было своевременно доносимо начальству, для
починки или сломки оных; чтобы езда на улицах производилась с осторожностию
и с умеренною скоростию.
Ст. 20. Одна из важнейших обязанностей стражников заключается в предупреждении и пресечении, всеми зависящими от них мерами, преступлений и проступков. Поэтому, они обязаны: 1) Розыскивать и брать под арест скрывающихся в
участке бродяг, дезертиров, беглых конскриптов, нищенствующих и, вообще, лиц
подозрительных и не имеющих установленных письменных видов, или скитающихся с фальшивыми и просроченными видами; для сего, имея при себе формы
всех установленных паспортов и билетов, они должны быть хорошо ознакомлены
с их наружным видом. 2) Следить за поведением, сношениями и отлучками с места жительства лиц, состоящих под надзором полиции, и вообще навлекших на
себя, в каком-либо отношении, подозрение. 3) Наблюдать, чтобы никем не были
учреждаемы неразрешенные правительством тайные общества, братства и недозволенные сборища.
Ст. 21. Стражники наблюдают, чтобы отпускные нижние чины не проживали
без билетов или заявления на билетах о явке оных в уездном управлении; не отлучались на срок более 15 дней и не переходили в другие места жительства без
разрешения уездного управления, а в случае призыва, не уклонялись бы от явки
на службу, а также, чтобы они не предавались пьянству, разврату, праздности,
нищенству и не имели постоянных сношений с лицами подозрительными и известными по политической неблагонадежности.
Ст. 22. Особенное внимание чинов земской стражи должно быть обращено на то,
чтобы лица монашеетвующого и светского духовенства не проживали и не разъезжали в крае без строгого соблюдения паспортных правил, не производили вне
церквей никаких, не разрешенных гражданским начальствомъ, денежных сборов
и не произносили в церквах или вне оных проповедей враждебного противу правительства содержания. О каждой подобной проповеди должно быть тотчас доносимо начальнику земской стражи, со всеми возможными сведениями и доказательствами к изобличению виновных.
Ст. 23. Чины земской стражи следят за тем; чтобы не производилось в участке никакой запрещенной торговли: оружием, порохом, боевыми припасами, селитрою,
свинцом; ядовитыми и сильнодействующими веществами; запрещенными правительством книгами, газетами и картинами; всех, изобличенных в незаконной торговле сими предметами, стражники арестуют и доставлают, вместе с этими предметами, к своему начальству.
Ст. 24. Стражники должны оказывать деятельное содействие административным
и судебным властям в преследовании преступлений и проступков и отыскании
обвиняемых лиц. Розыскивая всеми мерами воров, убийц, грабителей, разбой-
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ников, поджигателей, делателей фальшивых денег, распространителей вредных
противу правительства слухов, подстрекателей народов к возмущению и неповиновению властям и других уголовных и политических преступников, стражники,
в случае задержания, предают их аресту и со всеми найденными при них подозрительными вещами, бумагами, деньгами и орудиями, отправляют, за строгим
конвоем, по принадлежности, согласно порядку, указанному в ст. 5-ой.
Примечание: В случае преследования важныхъ уголовных или политических преступников, а также провозителей контрабандных товаров и неоплоченного акцизом вина, чины земской стражи не останавливаются на границе своего участка и
даже смежного уезда, хотя бы другой губернии, но продолжают преследование,
до передачи такового местной полиции, которая всегда в подобных случаях должна быть немедленно извещаема. Переходить границы иностранных государств,
без особого положительного распоряжения своего начальства и при каких бы ни
было обстоятельствах, стражиикам строго воспрещается.
Ст. 25. В случае отыскания где-либо мертвого тела стражники доносят о то своему
начальству и приставляют караул к телу и к иайденным при оном вещам и следам, а между тем, в ожидании дальнейших распоряжений, замечают, нет ли на
теле найденных около оного вещах признаков насилия; распрашивают родных и
знакомых покойника, буде таковые есть, и всех, кто может дать какое либо указание на след преступления, и арестуют людей, явно подозреваемых в совершении
преступления.
Ст. 26. Стражники оказывают своевременное и деятельное содействие членам
крестьянских коммисий, гминным и сельским сходам и судам, чинам акцизного
управления, таможенного и почтового ведомств и лесной стражи, по всем законным требованиям их; к непосредственным же обязанностям стражников, по делам
акцизным и таможенным, принадлежат действия, ниже сего в ст. 27 и 28 изложенные.
См. 27. По делам акцизного управления нижние чины земской стражи, по мере
возможности, наблюдают, чтобы заведения, где продаются питья, имели соответственную вывеску и чтобы виноторговцами были в точности соблюдаемы правила, как изложенные в ст. 12 (пун. 2 и 3) сей инструкции, так и установленные полицейскими законами вообще, в видах общественной безопасности, благочиния и
народного здравия. Если бы стражниками была замечена выделка и продажа питей без надлежащих патентов и табаку без бандеролей, а также развозка питей без
установленных свидетельств и соли, следующей из-за границы, без накладных, то
они безотлагательно доводят о том до сведения подлежащих бургомистров, гминных войтов и местных чинов акцизного управления, передавая им под росписку
задержанных незаконно провозимые питья и соль. В действия же чинов акцизного
управления, по предмету возложенного собственно на них надзора за исполнением заводчиками правил о порядке производства питей и складов, стражники
отнюдь не вмешиваются.
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Ст. 28. По делам таможенного ведомства нижние чины земской стражи преследуют и задерживают провозителей контрабандных товаров, доставляя и сдавая
под квитанции как самих провозителей, так и задержанные товары, при поимке
ближе 21 верстного разстояния от границы в таможню, а далее сего разстояния к
подлежащему бургомистру и войту гмины. При этом стражники обращают особенное внимание на то, чтобы задержанные провозители, по пути следования, не
бежали, и товары были доставлены к месту назначения в целости. Вскрытие тюков
или пачек и досмотр их в пути отнюдь не дозволяется. В случае попытки к подкупу со стороны провозителей, данные в подкуп деньги представляются вместе с
товарами и по окончании дела выдаются обратно представившему оныя. Засим,
всякое вмешательство стражников в действия и расдпоряжения чиновников таможенного ведомства строго воспрещается.
Ст. 29. Стражники собственною властию, без особого распоряжения своего начальства, не имеют права никого арестоват, кроме лиц, упомянутых в ст. 10, 12
(пунк. 1 и 4), 14, 20 (пун. 1), 23, 25 и 28 настоящей инструкции. Квитанции в сдаче
арестованных должны быт сохраняемы в участке как для необходимой отчетности, так и для получения установленных, в некоторых случаях, за поимки наград.
За зданиями полицейского ареста в участке, а также за порядком содержания и
пересылки арестантов, старший стражник имеет неослабное наблюдение, не вмешиваясь, однако, в распоряжения о ремонте зданий, как до него не относящияся,
но донося начальнику земской стражи о замеченных, по этой части, неисправностях.
См. 30. Домовые обыски производятся стражниками не иначе, как по распоряжению своего начальства. Собственною властью они приступают к обыску только в
самых крайних и неизбежных случаях, при преследовании важных преступников.
При обыске всегда должны находиться кто-либо из лиц местного гминного или
сельского управления и несколько оседлых жителей. О найденном ири обыске составляется протокол, по прилагаемой форме, за подписью участвовавших в обыске лиц, и представляется по принадлежности.
Примечание. Стражники малограмотные приглашают к составлению протокола
бургомистра, войта гмины или гминного писаря и подписывают таковой, по прочтении и удостоверении, что в нем все записано правильно.
ГЛАВА III
Особыe обязанности старшого стражника.
Ст. 31. Старший стражник наведывая, на основании ст. 2 настоящей инструкции,
участковою командою земской стражи, имеет бдительное наблюдение как за поведением подведомственных ему стражников и точным исполнением ими своих
обязанностей, так и за порядком в участке вообще. В отношении своего поведения
и действий по службе, он вполне подчиняется изложенным, в этой инструкции
правилам, ревностное исполнение им оных должно служит лучшим примером,
для его подчиненных.
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Ст. 32. Старший стражник отвечает за исправность всех вообще казенных вещей
команды, как-то: оружия, обмундировки, лошадей, сбруи и проч. Посему он возможно чаще должен поверят вещи, находящияся на руках у стражников, а в особенности после возвращения нх из обхода и объезда участков.
Ст. 33. За дурное поведение, ослушание своим распоряжениям, неисправность по
службе, порчу казенных вещей и другие проступки старший стражник подвергает подведомственных ему нижних чинов команды дисциплинарным взысканиям,
в пределах власти, предоставленной ротным фельдфобелям. При повторении же
сих проступков или в случаях, более важных и превышающих его власть, докладывает начальнику земской стражи, для подвержения виновных более строгим
взысканиям.
Ст. 34. Особенное внимание старшого стражника должно быть обращено на подведомственных ему стражников малограмотных, а тем более, вовсе неграмотных,
если таковые имеются в команде. Он обязан возможно чаще прочитывать и разъяснять им инструкцию и руководить ими в самом исполнении оной на деле; а
между тем непременно содействовать обучению их граммоте не только русской,
но и польской, имея в виду необходимость знания польского языка для успешного
исполнении ими полицейских обязанностей, среди населения, преимущественно
говорящого этим языком.
Ст. 35. Старший стражник должен сноситься с участковыми стражниками, а также
с бургомистрами и войтами гмин и другими властями, по возможности, словесно;
в письменные сношения онъ входит только в тех крайних случаях, когда это требуется начальством или совершенно неизбежно вызывается самими обстоятельствами дела. Имея, по роду службы своей, весьма частые сношения с бургомистрами и войтами гмин, он должен отчетливо знат и во всей точности исполнять особо
изданные правила о разграничении прав и обязанностей старших стражников,
бургомистров и гминных войтов, разъясняя эти правила подведомственным ему
участковым стражниками и внимательно наблюдая за исполнением оных с их стороны. О нарушениях же сих правил со стороны бургомистров и войтов гмин он
должен докладывать начальнику земской стражи.
Ст. 36. В каждом участке, кроме участковой книги, упомянутой в ст. 7 настоящей
инструкции, ведутся, в алфавитном порядке, следующие списки: 1, всем помещикам в участке. 2, отпускным нижним чинам, проживающим въ участке, 3, содержателям гостинниц, постоялых дворов, трактиров и шинков, 4, лицам, состоящим
под надзором полиции, 5, монастырям и приходским церквам в участке, с поименованием находящихся при них монашествующих лиц и ксендзов. Все означенные списки передаются начальникам земской стражи; старший же стражник обязан аккуратно вести их, делая правильно и своевременно отметки о переменах и
прочих обстоятельствах, согласно формам списков, и содержать их в надлежащей
исправности.
Ст. 37. Получаемые в участке предписания начальства, сношения бургомистров,
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войтов гмин и другие бумаги по надлежащем исполнении, приобщаются, с отметкою о том, к одному общему по участку делу, которое должно быть всегда перенумеровано, скреплено старшим стражником по листам и храниться в должном
порядке под личною его ответственностию, сыскиые же статьи и предписания о
лицах, розыскиваемых полициею, должны быть приобщаемы к особому делу.
Примечание. Для облегчения старших стражников в переписке, каждому из них
препровождается необходимое количество печатных бланков для сношений, по
разным, относящимся к их обязанности, случаям, как с начальником земской
стражи, так равно с бургомистрами, и войтами гмин.
Ст. 38. В случае внезапной болезни своей или временной отлучки, по обязанностям службы, старший стражник поручает исправление своей должности одному
из способнейших и лучших по поведению участков стражников; временное же
замещение сей должности во всех других случаях зависить от усмотрения начальника семской стражи.
Ст. 39. Во всех случаях и обстоятельствах, с точностию в настоящей инструкции не
определенных, в особенности по делам политическим, стражники руководствуются наставлениями, разъяснениями и приказаниями уездного начальника и начальника земской стражи.
Ст. 40. Настоящую инструкцию стражник должен иметь постоянно при себе и
знать ее точно и безошибочно.
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Аннотация
Кжиштоф Лятавец
Инструкция нижним чинам земской стражи в Царстве Польском от 1866 г.
Статья представляет создание и характеристику Земской Стражи – российской
полиции, введенной в Королевстве Польском после подавления Январского восстания. Ключевым элементом работы является публикация источника под заглавием: Инструкция нижним чинам земской стражи в Царстве Польском. Эта инструкция была подписана наместником гр. Федором Федоровичем фон Бергом и
обнародована 19ё31 декабря 1866 г. Составляет ее 40 статей, разделенных на три
главы. Она действовала до конца существования той формации, а значит до весны
1917 года.

Summary
Krzysztof Latawiec
The instruction for the lower-ranking officers of land guards in the Kingdom of Poland from 1866.
The article described the creation and characteristics of the Land Guard – Russian police
force introduced after the fall of the January uprising. The key element of this article is
the publication of the source work under the name of ‘The instruction for the lowerranking officers of land guards in the Kingdom of Poland’. The before-mentioned instruction was signed by the Kingdom of Poland governor, count Friedrich Wilhelm von
Berg and it was announced between 19th and 31st December, 1866. It consists of 40 articles divided into three chapters. This instruction was valid right until the Lang Guard
was disbanded, in spring 1917.
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Wokół Cudu Lubelskiego.
Dwie relacje o „jaśniejących” obrazach w powiecie radzyńskim
w lecie 1949 roku
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Okoliczności związane z tzw. Cudem Lubelskim są w Polsce dosyć dobrze znane, pojawiła się już również literatura naukowa, której są przedmiotem badań. Niewiele jednak dotychczas poświęcano w niej uwagi echom, jakimi wydarzenia w Lublinie
odbiły się na prowincji województwa lubelskiego. Jednymi ze znaczniejszych, a zarazem do dzisiaj nie wyjaśnionych, były przypadki odnawiających się („jaśniejących”)
obrazów w powiecie radzyńskim w drugiej połowie lipca 1949 r. Prezentacja dwóch
dokumentów – relacji uczestników wydarzeń reprezentujących z jednej strony środowisko wiernych, bezpośrednich uczestników „cudów”, z drugiej powiatowego szefa partii sprawującej w państwie totalitarną władzę, odpowiadającej za politykę zwalczania
Kościoła w terenie – ma na celu ukazanie pełniejszego opisu przypadku. Najważniejsze
jednak, że oba źródła świetnie uzupełniają obraz wydarzeń, gdyż do faktograficznego,
materialistycznego w duchu i treści sprawozdania komunisty skierowanego do swych
władz zwierzchnich dodają tradycyjne „polsko-katolickie” w duchu spojrzenie.
***
Geneza wydarzeń sięga 3 lipca 1949 r. Po zakończeniu uroczystej sumy w lubelskiej katerze, podczas której odnowiono akt poświęcenia diecezji i parafii Niepokalanemu Sercu Maryi, posługująca siostra zakonna zauważyła zmiany na twarzy Matki
Boskiej Częstochowskiej z kopii jasnogórskiego obrazu. Przypominały one łzy płynące
z oczu Bogarodzicy. Wieść o tym lotem błyskawicy rozeszła się wśród katolików w wojewódzkie lubelskim, w Polsce i na świecie. Już od następnego dnia do katedry zaczęły
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ciągnąć liczne grupy pielgrzymów, których liczba 10 lipca sięgnęła 20 tys. ludzi1. Działo
się to pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji przeciwdziałającej pielgrzymkom ze
strony aparatu partii komunistycznej i rządzonego przez nią państwa, zarówno w samym Lublinie jak i na terenie poszczególnych powiatów województwa. Np. w powiecie
radzyńskim specjalne starania w tym względzie przedsięwzięły władze powiatowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i administracji państwa2.
Przyczyn nerwowej reakcji władz upatrywać należy oczywiście w polityce religijnej prowadzonej przez komunistów. Oto w państwie nominalnie ateistycznym,
ze społeczeństwem – zdawałoby się – spacyfikowanym przez panujący światopogląd,
nagle objawiają się setki tysięcy katolików publicznie manifestujących swoje religijne
przekonania, godzące w panującą materialistyczną ideologię. Tym bardziej, że wkomponowało się to w ogólną politykę władz wobec Kościoła – wg komunistów ostatniego
bastionu starego świata. Nic zatem dziwnego, że do tzw. „akcji antycudowej”, która rozpoczęła się 9 lipca, zaangażowano na terenie województwa blisko półtysięczną armię
agitatorów partyjnych i prowokatorów UB, którzy mieli „przeciwdziałać fanatyzmowi
religijnemu”3. Dochodziło do tego wsparcie prasy stanowiącej monopol w rękach komunistycznej władzy, piszącej o „ciemnogrodzie, o średniowiecznych zabobonach” czy
też o złośliwości kleru odrywającego rolników od prac przy żniwach, co godzić miało w
gospodarkę narodową4. Od początku też lansowano tezę, że wydarzenia zostały sprowokowane przez hierarchię kościelną w ramach reakcyjnej walki z państwem w celu
przeprowadzenia zamachu stanu.
Do kulminacyjnych wydarzeń doszło w niedzielę 17 lipca, gdy komuniści zorganizowali „robotniczy” wiec antykościelny na Placu Litewskim, który z czerwonymi sztandarami, wznosząc hasła: Precz z klerem!”, wyruszył w kierunku katedry. Na
wysokości ul. Zielonej napotkał tłum wiernych z krzyżem na przedzie i śpiewających
religijne pieśni. Doszło do starcia. Pojawiły się pierwsze w przestrzeni publicznej po
wojnie hasła: „Precz z komuną”. Pod pozorem organizowania zamieszek milicja i wojsko aresztowały wielu wiernych i osadziły na Zamku Lubelskim. Eskalacja wydarzeń
zmusiła biskupa ordynariusza lubelskiego bpa Piotra Kałwę do zamknięcia katedry 8
1
A. Przytuła, Cud lubelski 1949. Łzy – nadzieje – represje, Lublin 1999, s. 11. Z reguły pielgrzymki do obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej w katedrze lubelskiej organizowano w tych parafiach powiatu radzyńskiego, w
których sprzyjały im miejscowi księża. W Międzyrzecu Podlaskim pielgrzymkę zorganizował Marian Zbański,
22 lipca wyruszyło do Lublina 27 osób z Żerocina (organizatorem był Władysław Kulik) i 30 z Miłkowa (Stanisław Kulikowski). Ks. Ignacy Kilis z Suchowoli, który ogłosił w kościele informację o pielgrzymce mającej
wyruszyć do Lublina 24 lipca, został wezwany do Starostwa Powiatowego, gdzie musiał się tłumaczyć, że
„żadnej pielgrzymki nie organizuje”, Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radzyniu Podlaskim (dalej: KP PZPR Radzyń), sygn. 541, s. 62.
2
Taż, Władza o cudzie, Biblioteka Multimedialna Teotrnn.pl, http:// biblioteka.pl/dlibra/Content/9059/
Wladza_o_cudzie.pdf (dostęp: 24.06.2016).
3
Milicja, UB a Cud Lubelski 1949, http://ryneklubelski.pl/2016/01/milicja-ub-a-cud-lubelski-1949/ (dostęp: 24.06.2016 r.). „Aktyw powiatowy [PZPR] śledził przebieg całej zorganizowanej akcji, docierał do gmin i
gromad celem uświadamiania zacofanej ludności. Zwoływano zebrania POP [podstawowych organizacji partyjnych – przyp. DM], poprzez które usiłowano powstrzymywać szerzącą się plotkę. W dniach 15 i 16 [lipca]
nie było prawie gromady, gdzie [by] nie odbyło się zebranie na temat rzekomego «cudu» i wypadków pod
katedrą okrzyczanych uzdrowień. Akcja ta odbywała się przy współ[u]dziale aktywu KC PZPR. Akcja ta dała o
tyle pozytywne wyniki, że częściowo rozładowała naprężenie i pęd wyjazdów na «cud». Przeważająca jednak
część w dalszym ciągu trwa w zacofaniu. Z tytułu tego wytworzyły się dwie klasy: uznającej «cud» i śmiejącej
się z tego”, APL, KP PZPR Radzyń, sygn. 541, s. 63.
4
A. Przytuła, Cud lubelski…, s. 16.
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sierpnia pod pozorem prac remontowych. Po jej ponownym otwarciu 12 sierpnia ślady
po łzach na obliczu Maryi zniknęły.
***
Pierwszy z prezentowanych dokumentów pochodzi z lat 90. XX wieku. Jest to
próba odtworzenia z pamięci wydarzeń i nastrojów towarzyszących niewytłumaczalnym racjonalnie zjawiskom, które pojawiły się w kilku gminach powiatu radzyńskiego w kilka dni po Cudzie Lubelskim5. Oto w domach bliższych i dalszych sąsiadów
świadka wydarzeń – mieszkańca wsi Derewiczna w gminie Brzozowy Kąt, Stanisława
Weremczuka – „zajaśniały” obrazy. Stare, zakurzone, odymione kuchenną sadzą stare
obrazy religijne zaczęły się odnawiać. Proces był rozciągnięty w czasie. Zaczynał się od
małej jasnej plamy, po czym postępował odnawiając całą powierzchnię obrazka. Ludzie
trwający jeszcze w stanie ekscytacji wydarzeniami w Lublinie, w których zresztą licznie
uczestniczyli, stawali się świadkami nowych „cudów”, tym razem dziejących się w ich
domach lub u bliższych lub dalszych sąsiadów. Nie dziwi szybka reakcja wiernych, że
ich przyczyną jest blokowanie dojazdu do Lublina przez władze, i boska interwencja,
by „każdy człowiek mógł ujrzeć na własne oczy cud”6. Atmosferę podgrzewały „opowieści niesamowite”, które zwyczajowo pojawiają się przy tego typu wydarzeniach,
na zasadzie plotki rozchodzące się się wśród mieszkańców okolicznych wsi, stanowiąc
pożywkę dla komunistycznej propagandy. Oto kilka przykładowych: duża liczba niewytłumaczalnych zjawisk oznacza nadciągający koniec świata, przed którym niewiernych nawiedzą liczne klęski (gm. Misie); w Lublinie pewien wojskowy chciał otrzeć łzy
z twarzy Matki Boskiej i zamienił się w posąg z wyciągniętymi rękami (gm. Wohyń);
Bogarodzica rozmawiała a małą dziewczynką, którą aresztować chcieli milicjanci, ale
ta zrobiła się tak silna, że nie potrafili ruszyć jej z miejsca (gm. Wohyń); cuda będą się
objawiać przez 6 tygodni, a następnie wybuchnie wojna, z której cało wyjdą tylko ludzie
wierzący (gm. Jabłoń); pewien chłop, który nie chciał wierzyć w dziejące się cuda, zamienił się w świnię, a jego żona, która szykowała się do uboju jednego z tuczników, boi
się teraz tego dokonać, bo nie chce trafić na męża (gm. Suchowola)7.
Bezcenne wydają się w relacji osobiste spostrzeżenia autora, młodego wówczas,
człowieka, które wielokrotnie pokrywają się z relacjami świadków Cudu Lubelskiego:
wrażenie fizycznej obecności Matki Bożej czy Chrystusa, mimika twarzy, różnice w tym
co widzą poszczególni ludzie8.
Wrażenie incydentalności ze wspomnień mieszkańca Derewiczny usuwa sprawozdanie I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Radzyniu Podlaskim Aleksandra Hetmana z drugiego dokumentu, które uzmysławia jak szeroką skalę miało zjawisko „jaśniejących” obrazów. Zaledwie w przeciągu dwóch tygodni drugiej połowy lipca
1949 r. odnotowano je w 20 wsiach leżących w sześciu gminach południowo-wschodniej części powiatu radzyńskiego, w ponad 60 domach, w tym u jednego członka partii
komunistycznej (co sekretarz KP PZPR odnotował ze zgrozą).

5
Niewytłumaczalne wypadki zwane potocznie „cudami” miały miejsce w tym czasie także w innych
rejonach Lubelszczyzny, np. na terenie powiatu kraśnickiego.
6
APL, KP PZPR Radzyń, sygn. 541, s. 51.
7
APL, KP PZPR Radzyń, sygn. 541, s. 62-64.
8
Zob. A. Przytuła, Cud lubelski…, s. 10.
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Fot. Piosenka o Cudzie Lubelskim śpiewana w powiecie radzyńskim w lecie 1949 r., spisana
przez aktyw partii komunistycznej na terenie gminy Szóstka.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Radzyniu Podlaskim, sygn. 541, s. 50.

Zjawisko „jaśniejących” obrazów oraz zgromadzenia i modlitwy ludności z nim
związane zaczęły wygasać z końcem lipca 1949 r. Niewątpliwie przyczyniała się do tego
aktywna działalność policji politycznej oraz struktur partyjno-państwowych. Dwukrotne rozmowy ostrzegawcze komuniści przeprowadzili z dziekanami dekanatów znajdujących się na terenie powiatu radzyńskiego, którzy ostatecznie zalecili proboszczom
uspokajanie nastrojów wiernych i wyciszanie kwestii cudów9. W praktyce księża przekonywali, by nie rozgłaszać cudownych zjawisk, zamykać domy przed pielgrzymkami,
przenosić „jaśniejące” obrazy do kościołów parafialnych.
Wydarzenia związane z Cudem Lubelskim oraz innymi niewyjaśnionymi zjawiskami, które w owym czasie poruszały serca i umysły tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego, rządzący komuniści odebrali jako zaplanowany atak na ich władzę.
Kościół, po zlikwidowaniu podziemia niepodległościowego, rozprawieniu się z PSL i
wewnętrzną opozycją, pozostał dla nich jedynym realnym zagrożeniem. Wydarzenia
z lata 1949 r. zaskoczyły ich, ale również zmobilizowały do rozprawienia się z religią
i Kościołem. Stały się pretekstem do ogólnopolskiej, zakrojonej na szeroką skalę akcji propagandowej. Bez wahania organizatorem wydarzeń obwołano „reakcyjny kler”,
„reakcjonistów w sutannach”, „rozbijaczy jedności narodu”, „wichrzycieli”. Wiernych

9

Tamże, s. 53.
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organizujących pielgrzymki, procesje, modlących się w prasie określano mianem „wieśniaków”, „dewotek”, „ciemną masą”, „ludźmi ze średniowiecza” czy „ciemnogrodem”.
W całym kraju organizowano setki spotkań, masówek, quasi-spontanicznych demonstracji, zwanych robotniczymi. Równolegle z propagandą prowadzono agenturalne
rozpracowanie i aresztowania.
Cud Lubelski i towarzyszące mu wydarzenia pokazały pokłady konserwatywnych i tradycyjnych wartości tkwiących w polskim narodzie, a także to, jak ogromną
siłą dysponuje Kościół. Uświadomiły również komunistom, jak niewielki nadal wpływ
mają w społeczeństwie, i że bez sił przymusu ich władza ciągle nie jest możliwa do
utrzymania.
Dokument 1

Jaśniejący obraz

[…] Mimo, że minęło ponad pół wieku, pamiętam dokładnie tę chwilę, kiedy
sąsiad, Józef Borowski, podszedł do nas, grabiących siano na łące i zapytał:
– To co, chłopcy, jedziecie jutro do Lublina?
– A po co? – pytaliśmy zdziwieni.
– A to jeszcze nie wiecie? Matka Boska płacze w lubelskiej katedrze.
Następnego dnia o świcie z tejże mojej rodzinnej wsi Derewicznej do odległego
o około 90 kilometrów Lublina wybrała się duża grupa ludzi, szczególnie młodych.
W tejże grupie, dziś powiedzielibyśmy – pielgrzymce, był także mój starszy brat Jan.
Wrócili wstrząśnięci. Niektórzy widzieli łzy, inni tylko stróżki pod oczami Matki Bożej,
jakby ślady łez, jeszcze inni zgoła nic. Również i dlatego, że przed obrazem nie można
było nawet zatrzymać się; służba porządkowa kierowała nieprzerwanym strumieniem
ludzi w pewnym przynagleniu. Na wejście do katedry trzeba było bowiem czekać wiele
godzin, a nawet cały dzień i noc. Owi moi bliscy pielgrzymi wstrząśnięci byli nie tylko
poczuciem fizycznej obecności Matki Bożej, ale również wiarą nieprzeliczonych rzesz,
które mimo utrudnień, szykan władz, milicji i prasy, płynęły do katedry, by oddać hołd
swojej Królowej. Nie pomogły uspokajające nawoływania duchowieństwa – biskup
bowiem powołał komisję, a ta po jednorazowych badaniach stwierdziła, że nie są to
ludzkie łzy ani krew, ale substancja niewiadomego pochodzenia. W atmosferze nagonki badań, niestety, nie powtórzono. Przed obrazem jednak liczne osoby otrzymywały
nadzwyczajne łaski i uzdrowienia. […]
Było w tym wszystkim coś przejmującego grozą. Ludzie, którzy w dziewięćdziesięciu kilku procentach byli przeciwni komunizmowi i zachłannej dominacji stalinowskiej Rosji, wiedzieli, że po okrutnej wojnie i okupacji niemieckiej nadchodzą znowu
ciężkie czasy. I tak interpretowali łzy swojej Królowej.
Pod naporem władz, po licznych starciach ludności z milicją i bojówkami komunistycznymi, 8 sierpnia katedra została zamknięta. Kiedy 12 sierpnia została ponownie
otwarta, okazało się, że płacz ustał i zmiany na obrazie Matki Bożej prawie znikły. Komunizm miał trwać jeszcze 40 lat.
Minęło zaledwie kilkanaście dni od pielgrzymowania do Matki Bożej Płaczącej,
kiedy moją rodzinną okolicą wstrząsnęła druga wiadomość: w niedalekich Romaszkach
zajaśniał obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Była niedziela po południu, usłyszaw-
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szy wiadomość zostawiłem swoje towarzystwo i szybko poszedłem do domu. Tu także
dotarła już wieść, roznoszona lotem błyskawicy.
– Zaprzęgaj konie, jedziemy – powiedziała bez wahania moja Matka.
Kiedy wyjechaliśmy na gościniec, zdumiała nas pokaźna liczba furmanek, które,
podobnie jak my, zmierzały do odległych o 8 kilometrów Romaszek. Niewielka to odległość, ale dojechać nie było łatwo. Tuż przed wsią, u wylotu z sąsiedniego Worońca,
stała milicja i zawracała jadących. Trzeba było szukać polnych, bocznych dróżek lub
przemknąć polami pieszo, zostawiając konie i wóz bez opieki. Miałem wówczas 17 lat i
sporo fantazji licealisty; nie pierwszy raz zresztą mnie zatrzymywano, szarpnąłem mocno lejcami i konie poszły ostrym kłusem do przodu.
– Stać, stać! – krzyczał milicjant z daleka, uskakując jednak przed końmi ze środka drogi – Stać, bo strzelam!
Zarwał karabin z ramienia, zarepetował składając się do strzału i w tym momencie chwycił się za oko i zaczął je przecierać, jakby mu coś do niego wpadło. Widziałem
to dokładnie, bo obejrzałem się; nie byłem pewny czy rzeczywiście nie będzie strzelał,
miałem pełen wóz kobiet. Nie wiem czy udawał, by zmylić przełożonych, czy rzeczywiście coś z jego okiem stało się, dość że za nami przemknęło kilkanaście furmanek.
Mijamy Romaszki i dopiero na skraju wsi widzimy dom, a wokół niego na ścierniskach, na drodze i jej poboczach tłum ludzi, wozów, koni. Z daleka już niesie się pieśń
„Maryja, Maryja, tak wołają dzieci…”. Na szczycie domu, na tle dywanów obraz, przy
nim kwiaty i płonące świece, przed nim rzesza ludzi. Jedni modlą się w ciszy, drudzy
śpiewają, jeszcze inni przepychają się, by obejrzeć obraz z bliska, a potem wycofać się i
na obrzeżach wymieniać z innymi uwagi. Wśród nich byłem i ja. Sceptycyzm licealisty
nie pozwalał mi tak z miejsca uwierzyć, że dzieje się tu coś nadzwyczajnego. Był on
nawet silniejszy od akceptacji. Obraz istotnie był piękny, „nowiutki”, jakby wyszedł
dopiero spod maszyny, bo przecież tak wykonywano reprodukcje obrazów, ale ramy
były rzeczywiście stare, brzydkie. Czyż nie można jednak nowego obrazu przełożyć do
starych ram? Wprawdzie wokół mówiono, że obraz był stary, podniszczony warunkami ubogiej izby, a odnowił się sam w sposób niewytłumaczalny. Tyle że odbyło się to
poza naszymi oczami. Obok mnie klęczy kobieta, widzę w jej oczach łzy.
– Kiedy to się stało? – pytam ją szeptem.
– Dzisiaj rano. Gospodyni, właścicielka tego obrazu jest wdową, obłożoną drobnymi dziećmi. Rano obraz ten wyglądał zupełnie inaczej. I postać Maryi, i tło były ciemne. Jest stary, wisiał w zakopconej izdebce. A teraz? Niech pan spojrzy!
Istotnie, tło błyszczało złocistym kolorem. U dołu i u góry po brzegach widniały
dwie ciemne plamy.
– Czy litery przedtem były widoczne? – pytam dalej.
– A skądże, obraz wyglądał jak te ciemne plamy.
Podszedłem jeszcze bliżej. Obraz Maryi mienił się barwami i złotym tłem. Drogie
kamienie w koronie wydawały się być naturalne. Od serca, z piersi wychodziło kilka
promieni o czerwonym odcieniu. Wydało mi się to dziwne, w domu mieliśmy taki sam
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ale promieni na nim nie było.
– Widzi pan te promienie? – spytałem stojącego obok sąsiada.
– Tak, widzę – odpowiedział.
Spytałem drugiego, nic nie widział. Wpatrywałem się w obraz dalej i ku swemu
zaskoczeniu, ujrzałem wyraźnie duży miecz koloru szaroniebieskiego, jakby metalizu-
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jącego, przebijający pierś Matki Bożej. Na takich obrazach miecza nie malowano.
– A miecz pan widzi? – pytałem sąsiada.
– Nie. Nic takiego nie widzę.
Pytałem jeszcze wiele osób, nikt tego nie widział. A ja widziałem wyraźnie metalizujący, szeroki miecz z rękojeścią przeszywający pierś Maryi. Ukląkłem.
Minęło trzy dni spokoju. Czwartego jemy kolację, a tu wpada moja siostra Jadwiga, zamężna od roku, i woła od progu:
– Już i w Rudnie obraz zajaśniał!
Nazajutrz zwozimy z pola żyto. Dziś zboże żnie się kombajnami, pół wieku temu
kosiło się je kosą lub z rzadka tylko żęło się, jak w naszym gospodarstwie, mechanicznie
żniwiarkami konnymi, potem wiązało się w snopy i układało w malownicze mendle
lub dziesiątki, które po przeschnięciu trzeba było przez wiele dni zwozić do stodoły, a
później młócić. Otóż w przerwie między jednym wyjazdem w pole a drugim przybiega
do nas młody sąsiad, mieszkający kilka domów od nas na koloni, Wawrzyniec Faluszewski, i z ukrywanym przejęciem w oczach mówi:
– Obraz u nas jaśnieje.
Był moim rówieśnikiem, pracowaliśmy razem nieraz, dlatego przyszedł do nas.
Pojechaliśmy zaraz z bratem do niego. W mieszkaniu było już kilka osób. Obraz Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy, zdjęty ze ściany, stał podparty na stole. Zwyczajny, stary, przygaszony obraz, z ramami podniszczonymi przez czas i warunki wiejskiej izby,
wiszący w domu z liczną rodziną osieroconą przez ojca podczas wojny. Obraz nieprzeszklony.
Od razu zauważyłem osobliwość rzucającą się po prostu w oczy: oto na ciemnym
tle w trzech miejscach lśniły się złote plamy o obrysach, jakby cieniowatych, przechodzące z ciemnego, przybrudzonego tła w jasną złocistą.
– Kiedy zobaczyliście te plamy? – zapytałem.
– Może będzie z pół godziny, może troszkę więcej. Były dużo mniejsze. Rozszerzają się w oczach. Już i twarz Maryi jest nieco jaśniejsza.
Wpatrywałem się w obraz bardzo uważnie, starając się zapamiętać każdy szczegół. Nie było mowy wówczas o modlitwie czy adoracji ze strony tych kilku osób przypatrujących się obrazowi, i wcale nie radość malowała się na ich twarzach, ale niepokój,
a może i lęk.
Starałem się podchodzić do zjawiska racjonalnie i chłodno, dotąd o cudzie w
Lublinie czy zajaśniałych obrazach w Romaszkach i Rudnie mówili inni, mogłem im
wierzyć bardziej lub mniej, w sposób przesiany przez młodzieńczy krytycyzm. Teraz
świadkiem byłem ja sam i grupa znanych mi sąsiadów, a przede wszystkim najbardziej
przejętych domowników, do których dołączyłem z bratem. Wszystkich znałem, jak się
zna sąsiadów na wsi, niedorzecznością byłoby podejrzewać kogokolwiek o chociażby
najmniejszy fałsz.
Nie miałem wówczas jeszcze zegarka i nie wiem czy w tym domu był zegar. W
tamtych powojennych czasach ważne było przede wszystkim, by na stole leżał chleb, bo
nie zawsze go stawało. Dość, że minęło z pół godziny, może nieco więcej, złote plamy
zdawały się być szersze, aczkolwiek oko tego procesu nie mogło wyraźnie uchwycić,
tak jak nie widzi się ruchu wskazówek zegara, bo chyba w takiej perspektywie ten proces zachodził.
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Pojechaliśmy na pole po zboże. Po dwóch godzinach wróciłem do tej izby. To już
nie był ten sam obraz. Wszędzie przebijały żywe, odmienione kolory, aczkolwiek był
jeszcze nierówny, jakby poplamiony starą patyną. Po raz kolejny przyszedłem do izby
pod wieczór. Obraz po prostu lśnił świeżością, złocił się tłem. Twarze Maryi i Dzieciątka ożyły rumieńcem, niewidoczna prawie przedtem korona pyszniła się drogimi kamieniami, wszystkie barwy były żywe, nasycone. O stanie obrazu sprzed kilku godzin
świadczył jedynie ciemny, nieregularny pas przy ramie, jakby mówił: patrz, oto taki był
przed kilkoma godzinami cały obraz, a także stara, podniszczona rama. Nie było wątpliwości, ten obraz nie tylko w sposób niewytłumaczalny sam się odnowił na naszych
oczach, ale nabrał niezwykłego blasku i piękna. Dziś, z perspektywy czasu, sądzę, że
lud podlaski niezwykle trafnie nazwał ten fakt. Nie mówiono, że obraz odnowił się,
wypiękniał, ale zajaśniał. Bo tak też było.
Wieczorem cała Derewiczna, od dzieci po siwe włosy, przyszła pod dom Faluszewskich. W blasku świec obraz jakby podwójnie świecił, jaśniał złotymi kolorami.
Niewielu zmieściło się wewnątrz domu, otwarto więc wszystkie okna, by ludzie mogli
obraz zobaczyć i mieć modlitewny kontakt.
Pojawiła się niespodziewanie milicja. Pod dom przyszło trzech czy czterech milicjantów.
– Co to za zbiegowisko? Modlić się może każdy w domu, ile chce! – wołali surowo już z drogi.
Derewiczna, obok Branicy, była przecież otwarcie uważana przez bezpiekę za
najbardziej reakcyjną wieś w powiecie radzyńskim. Ludzie rozstępowali się, robili milicjantom przejście do domu. Tam opowiedziano im całą krótką historię zajaśnienia obrazu. Obejrzeli i wyszli bez słowa, i stanęli w cieniu. Po kilku minutach jeden po drugim
zdjęli czapki z głów.
Nazajutrz zajaśniał obraz Pana Jezusa z Otwartym Sercem u najbliższego sąsiada, Józefa Borowskiego, później, chociaż mniej wyraźnie, u naszych kuzynów Mirończuków obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Przyszła niedziela. Ze wszystkich stron, z sąsiednich wsi, wozami, rowerami i
pieszo przybywali ludzie, by zobaczyć jaśniejące obrazy i modlić się przed nimi. Władzy nie było to na rękę. Hierarchia kościelna, po doświadczeniach lubelskich, także musiała rozwiązać problem zakazanych przez władze wielkich zgromadzeń. Miejscowy
proboszcz, ks. kanonik Konstanty Sikora, ogłosił z ambony, że do cudów Kościół zawsze podchodził ostrożnie. Obrazy musi zbadać komisja, dlatego należy je przynieść
do kościoła. Nie bardzo to się ludziom podobało, ale ten podlaski lud Kościoła zawsze
słuchał i wierzył mu, w nie tak odległej przeszłości dał mu przecież męczenników za
wiarę, także z tej okolicy, z odległego o kilka kilometrów Drelowa. Obrazy postanowiono przenieść do odległego o 3 kilometry kościoła parafialnego w Komarówce Podlaskiej
procesyjnie.
Byłem u Borowskich, kiedy procesja z obrazami ze wsi i drugiej jej części z kolonii podchodziły do siebie, by połączyć się na skrzyżowaniu dróg przed naszym rodzinnym domem. Gospodarz, Józef Borowski, klęczał przy samym obrazie Pana Jezusa z Otwartym Sercem, w jego oczach widziałem łzy. Procesja przybliżała się, śpiew wyraźnie
dochodził, trzeba było i ten obraz dołączyć. Gospodarz z żoną Reginą powiedzieli, że to
ja mam ten obraz nieść. Wymawiałem się jak mogłem. Czułem się po prostu niegodny,
a może i ogarnął mnie lęk przed dotknięciem tego znaku, który naznaczył, jak byłem
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przekonany, sam Bóg. Obraz jednak wziąć musiałem. Od lat byłem ministrantem, to
miała być służba jak przy ołtarzu, tak życzyli sobie starsi.
Ktoś zaintonował pieśń „Pójdź do Jezusa”, wychodzimy z obrazem przed dom.
Ludzie klękają, widzę łzy w oczach, ktoś głośno płacze. Procesja łączy się w jeden, tysięczny organizm, w jedno błaganie, w jedno przejmujące wołanie: „Słuchaj, Jezu, jak
Cię błaga lud, słuchaj uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu pociesz nas!”.
Derewicznę od kościoła parafialnego w Komarówce Podlaskiej dzielą niecałe trzy
kilometry. Tę drogę przebywałem codziennie jako uczeń gimnazjum, później liceum,
ale tej niedzieli nie była to ta sama droga. Gdziekolwiek przechodziliśmy, przed obrazem pochylały się głowy, uginały kolana, ludzie wychodzili naprzeciw, rzucali kwiaty.
W samej Komarówce po obu stronach ulicy oczekiwał gęsty szpaler ludzi. Co śmielsi, a
może potrzebujący lub wezwani, podbiegali, by ucałować ramy obrazu lub chociażby
dotknąć, jak ta ewangeliczna kobieta, która chciała tylko dotknąć szaty Jezusa, bo wierzyła, że dzięki temu zostanie uzdrowiona. I tak stało się przed dwoma tysiącami lat,
tak było w pewnym sensie i tu, bo ludzie zostali pokrzepieni i umocnieni. Zrozumieli,
że nie są sami, że Bóg jest daje znak.
Kościół z daleka witał potężnym głosem dzwonu. Procesja z obrazami okrążyła
go jak w Wielką Niedzielę i skierowała się do wnętrza, przed główny ołtarz z Najświętszym Sakramentem. A piękna to i wielka świątynia, wybudowana na początku ubiegłego wieku w stylu neogotyckim, mogąca pomieścić pięć tysięcy ludzi. Teraz wypełniona
była po brzegi.
Zakończyły się krótkie modlitwy, wygasa pieśń a za nią organy i kiedy już mieliśmy odnieść obrazy do zakrystii, ktoś głośno zawołał: „Ukażcie nam jeszcze Jezusa i
Maryję!”. Do tego głosu dołączyły inne. Wstaliśmy i wznosząc obrazy ku górze odwróciliśmy je do ludzi. W wypełnionej po brzegi świątyni zapadła nagle absolutna cisza.
Po chwili z tej ciszy zaczął wyrastać wielki płacz rozszerzający się i potężniejący, jakby
chciał rozsadzić gotyckie sklepienie kościoła i dosięgnąć samego tronu Bożego. Bo u
dołu, za murami kościoła rozrastało się szalejące imperium Stalina, zaganiające ludzi
do kołchozów, nakładające niewolnicze, tzw. obowiązkowe dostawy, polujące na ludzi
myślących po polsku, biorące się za rozgromienie Kościoła i otaczające młodzież mackami „naukowego światopoglądu”.
Obrazy przez zakrystię zanieśliśmy do specjalnego pomieszczenia. Płacz pozostał za nami, długo nie mogłem go zapomnieć. Jest on zresztą we mnie do dziś, tak
jak i inne momenty tamtych zdarzeń. Największym cudem jest Eucharystia, wiemy to
doskonale, ale widocznie w każdym z nas kryje się cząstka niewiernego Tomasza, który
chce ujrzeć i dotknąć.
Obrazy po dłuższym okresie powróciły do właścicieli. Ich blask przygasł, ale zachowały odnowiony koloryt. Nikt ich nie badał, do dziś nie wiadomo, co było przyczyną tak niezwykłych zmian, dlaczego odnawiały się tuż po Cudzie Lubelskim, dlaczego
nie powszechnie pod wpływem określonych czynników, co można było wytłumaczyć
racjonalnie, ale w niektórych tylko miejscowościach i w niektórych domach. Pozostanie
to chyba na zawsze tajemnicą. Dziś obraz Matki Bożej z Romaszek odbiera cześć w specjalnie wybudowanej kaplicy, w której okresowo odprawiane są Msze św. Najbardziej
jaśniejący obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Derewicznej spłonął wraz z domem,
pozostałe odbierają cześć w rodzinach.
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Od wydarzeń, które opisywałem, minęło ponad pół wieku. Okazuje się, że sprawy ważne, a tym bardziej zdarzenia niezwykłe, pozostają w zasadniczym zarysie pamięci, czas może rozmyć jedynie mniej istotne szczegóły. Korzystałem z poczynionych
wówczas notatek tylko po to, by upewnić się, że tamte wydarzenia przekazałem prawdziwie, tak jak je wówczas widziałem i rozumiałem. Jeszcze dzisiaj, kiedy w kościele zabrzmi pieśń „Pójdź do Jezusa”, a szczególnie jej refren, przed oczami za każdym razem,
niezmiennie stają mi tamte sytuacje, a szczególnie to, co nazwalibyśmy przeżyciem, jakby czas nie istniał.
No właśnie, a może tak jest rzeczywiście w określonych kwestiach, szczególnie
wiary? Człowiek wkracza jakby w inną rzeczywistość, skrawek innego wymiaru, gdzie
czas nie gra roli. Tak jest przecież i z miłością, która potrafi przeniknąć, „przeskoczyć”
całe lata, sprowadzić je do jednej chwili, jednego odczucia, jakby wszystko działo się
wczoraj, albo dziś i nie straciło nic z aktualności.
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Wojewódzkiego Komitetu PZPR
w Lublinie
(I Sekretarz KW PZPR)

Sprawozdanie z przebiegu zaistniałych cudów na terenie tut.[ejszego]
powiatu i wygłoszonych kazań z ambon przez kler na poszczególnych
parafiach tut.[ejszego] powiatu
Cudy [sic! – DM] w ostatnich dniach stopniowo tracą swoją powagę, także ludność stopniowo przychodzi do zrozumienia i mówią, że to nie jest żaden cud, że nie
może być tyle cudów, mógłby być jeden cud, ale tyle cudów, ile powstało w przeciągu
kilku dni, [nie] może być. Zaprzestali się zgromadzać w tych miejscowościach.
W dniu 31 lipca [19]49 r. ks. Kilis Ignacy z parafii Suchowola podczas kazania
zapraszał wiernych na dzień 6 sierpnia, tj. Św. Przemienienie Pańskie, ażeby wzięli w
tym święcie [udział] i kto ma jaki grzech, to niech się modli, to mu Pan Bóg przemieni,
oraz mówi, że przed kapłanem stoi ciężkie zadane w dzisiejszej dobie. Nadmienił, że
utrzymał wiadomości o jednym człowieku, który powiedział, że z katolikami się prędko
skończy, lecz nie nadmienił, co to był za człowiek.

Wokół Cudu Lubelskiego

409

Następnie nawoływał ludzi do modlitwy, ażeby ludzie wierzyli w Boga, bo to co
jest, to wszystko od Boga i nie jest prawdą, co mówią, że podstępem zrobiono, lecz nie
wypowiedział, co jest podstępem zrobione i kto mówił.
Na uchwałę [sic! – DM] Watykanu10 i oświadczenie Rządu żadnych ogłoszeń nie
było.
W dniu 31 VII [19]49 r. ks. Korniluk z parafii Kąkolewnica podczas kazania wygłosił, że Bóg jest i cuda są. Że pewna część ludzi odstąpiła od Boga i Kościoła oraz
nawołując ludność do Kościoła, bo Bóg patrzy na wszystko i staniecie przed Sądem
Ostatecznym.
W dniu 31 VII [19]49 r. ks. parafii Parczew, nazwiska nie ustalono, obsługuje
parafię Siemień tut.[ejszego] powiatu, podczas kazania w sprawie uchwały Watykanu i
oświadczenia rządu11 żadnych wygłoszeń nie powziął.
Natomiast co do cudów na terenie tut.[tejszego] to powiedział, że żadnych cudów nie ma i nie należy się zgromadzać w tych miejscach, bo te cuda nie są uznane
przez komisję duchowną ani też przez świecką oraz nadmienił, że dlaczego się te cuda
nie ukażą w domach księży lub biskupów tylko u ludzi nieświadomych, gdzie są największe brudy, że ludzie tylko obrażają Boga i są opętani przez diabła.
Następnie ks. Sikora parafii Komarówka w dniu 31 VII [19]49 r. podczas kazania
ogłosił, że nie ma żadnych cudów, a obrazy te, które podobno są cudowne, kazał przynieść do kościoła.
Ksiądz Bilski Leon [z] parafii Kolembrody podczas kazania w dniu 31 VII [19]49
r. ogłosił, ażeby więcej nie słyszał o żadnych cudach, i nie potrzeba wierzyć w żadne
cuda oraz dodał, że rząd nie jest zadowolony z tych zgromadzeń, które tu są na wioskach.
Niżej podajemy nazwiska mieszkańców, u których powstały rzekome cuda na
terenie powiatu za cały okres do dnia 31 VII [19]49 r. włącznie:
[Gmina Jabłoń]
1. Gruszko Zofia – wieś Jabłoń.
2. Romaniuk Jan – wieś Kudry.
3. Romaniuk Stanisław – jw.
4. Truba Jan – jw.
5. Kocyk – wieś Dawidy.
6. Kurko – wieś Dawidy.
7. Gajko Prakseda – wieś Jabłoń.
8. Turyła Antoni – wieś Gęś (członek PZPR).
9. Kucyk Franciszek – wieś Dawidy.
10. Karol Feliks – wieś Dawidy

10
Dekret Świętego Oficjum ogłoszony 1 lipca 1949 r. groził ekskomuniką wszystkim katolikom, którzy
świadomie i dobrowolnie popierali lub należeli do partii komunistycznych oraz czytali i rozpowszechniali
propagandę komunistyczną. Dekret był odpowiedzią na pokazowy proces kardynała Josefa Mindszentyego
spreparowany przez komunistów na Węgrzech.
11
16 lipca 1949 r. prasa w Polsce opublikowała oświadczenie rządu Polski Ludowej, w którym stwierdzano, że dekret Świętego Oficjum z 1 lipca 1949 r. jest sprzeczny z obowiązującym w porządkiem prawnym, nie
może być w kraju ani rozpowszechniany, ani wykonywany.
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Gmina Brzozowy Kąt
11. Tomasiuk Anna – wieś Rudno.
12. Wołosiewicz Franciszek – jw.
13. Pajdosz Marianna – jw.
14. Łapiuk Franciszek – jw.
15. Tomasiuk Stanisław – jw.
16. Kowalik Maria – jw.
17. Kuzko Marianna – jw.
18. Faluszewska Katarzyna – wieś Derewiczna.
19. Maksymiuk Katarzyna – jw.
20. Siłuch Helena – jw.
21. Zalewska Józefa – jw.
22. Ułasiuk Marianna – wieś Wiski.
23. Bobruk Wiktor – wieś Wiski.
24. Bobruk Franciszek – jw.
Gmina Komarówka
25. Jaroszewski Feliks – wieś Wólka Komarowska.
26. Jaroszewska Maria – jw.
27. Ryszkowska Aniela – wieś Komarówka.
28. Sitkowska Maria – jw.
29. Trochim Stefania – jw.
30. Ryszkowska Ludwika – jw.
31. Trochonowicz Cecylia – wieś Kolembrody.
32. Spus Stanisław – jw.
33. Burczaniuk Stanisława – wieś Ossowa.
34. Burczaniuk Jan – jw.
Gmina Siemień
35. Kowalik [imię nieczytelne] – wieś Pomyków.
36. Klajdo Izydor – wieś Miłków.
37. Kulczewski Zygmunt – jw.
38. Woźniak Antoni – wieś Brudno.
39. Biała Genowefa – wieś Pohulanka.
Gmina Suchowola
40. Grabczan Aleksander – wieś Żminne.
41. Piotruk Władysław – jw.
42. Lasek Franciszek – wieś Jezioro.
43. Telej Mikołaj – wieś Żminne.
Gmina Brzozowy Kąt
44. Kowaluk Rozalia – wieś Rudno.
45. Borowski Józef – wieś Derewiczna.
46. Maksym Józef – wieś Derewiczna.
47. Jaszczyński Wiktor – wieś Brzozowy Kąt.
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Gmina Żerocin
48. Żabicka Helena – wieś Danówka.
Gmina Jabłoń
49. Hwalczuk Stefan – wieś Dawidy.
50. Mazurek Ignacy – wieś Jabłoń.
51. Lodka Bronisław – jw.
52. Szypulski Stanisław – wieś Gęś.
53. Kozak Karolina – jw.
54. Kozak Józef – wieś Jabłoń.
55. Lotek Bronisław – jw.
56. Liszedy Kazimierz – jw.
57. Iwanejko Stefan – jw.
58. Trudaj Paulina – jw.
59. Romaniuk Jan – jw.
60. Romaniuk Stanisław – jw.
61. Deryka Antoni – wieś Antonin.
62. Kozak Karolina – wieś Dawidy.
63. Kopol Feliks – jw.
64. Kocyła Franciszek – jw.
65. I wanejko Piotr – wieś Paszenki.
Należy nadmienić, że po wystąpieniu księży z ambon w dniu 31 VII [19]49 r.
w sprawie zaistniałej fali cudów w naszym powiecie, zainteresowanie ludności w/w
cudami szybko maleje, a w samej większości „cudowniki” zamykają domy, względnie
znoszą obrazy do kościoła.
Wystąpienie księży nastąpiło na skutek dwukrotnej rozmowy z dziekanem radzyńskim, który to wpłynął na swoich proboszczów, jak i poprzez innych dziekanów
na ich proboszczów będących w naszym powiecie.
I sekretarz Kom.[itetu] Pow.[iatowego] PZPR
/Hetman Aleksander/
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w Radzyniu Podlaskim, sygn. 541, s. 47-49.
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Аннотация
Дарюш Магер
Вокруг Люблинского Чуда. Два доклада о «сияющих картинах» в радзинском
уезде, летом 1949 года
Исторические обстоятельства так называемого Люблинского Чуда хорошо известны
и проанализированы в польской научной литературе. Тем не менее, до сих пор в
литературе уделено мало внимания событиям вызванным Чудом в других местностях Люблинского воеводства. Некоторые из наиболее значимых, но до сих пор
не объяснены, были многочисленные примеры картин, которые начали блестят,
как бы чудесно обновленных, в Радзинском уезде, во второй половине июля 1949 г.
Публикованные источники это два документа: 1) список лиц принимающих участие в вышеупомянутых событиях, 2) реляция главы коммунистической партии в
округе, который изо всех сил пытался борет с католической церквей. Оба источника являются тщательными описаниями этих событий, как материалистический
отчет коммуниста, адресованный своему начальству, так и традиционная точка
зрения - «польско-католическая».

Summary
Dariusz Magier
Around the Miracle of Lublin. Two accounts of „glowing images” from the Radzyń
county in the summer of 1949
The circumstances of the so-called Miracle of Lublin are well known in Poland and scientific literature on the subject is already under study. Nevertheless, so far the literature
has paid scarce attention to the stir that Lublin events caused in the Lublin voivodeship.
Some of the most significant, yet still not explained, were numerous examples of images
renovating themselves (“glowing”) in the county of Radzyń in the second half of July
1949. The following material includes two documents – accounts of those who were
involved in the aforementioned events. On one hand, we have representatives of faithful Catholics who witnessed the “miracles” themselves and on the other hand the head
of the communist party in the county who at that time exercised totalitarian power and
struggled to fight the Catholic Church. Both sources are thorough description of those
events as the factual and materialistic accounts of the communist addressed to his superiors are presented alongside the traditional “Polish-Catholic” perspective.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM XIII 2016

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)

Profesor Marek Mądzik (1946-2016)
Dwudziestego ósmego grudnia 2016 roku zmarł w Lublinie profesor doktor habilitowany Marek Mądzik, historyk, długoletni nauczyciel akademicki, od roku 1964
nieustannie związany z UMCS-em.
Urodzony 19 kwietnia 1946 roku swoją życiową przygodę z historią rozpoczął
od studiów na kierunku historia w Instytucie Historii UMCS. Początkowo jego zainteresowania koncentrowały się wokół dziejów wewnętrznych Królestwa Polskiego w
XV w. Zainteresowania te spowodowały, że uczestniczył w seminarium magisterskim
prowadzonym przez prof. Kazimierza Myślińskiego (Katedra Historii Polski do XVIII
w.). Studia historyczne ukończył z wyróżnieniem, obroną pracy magisterskiej pt. Polityka wewnętrzna Kazimierza Jagiellończyka w czasie Wojny Trzynastoletniej (Lublin 1969). Jego
aktywne uczestnictwo w studiach historycznych oraz wykazywanie badawczych zainteresowań naukowych wpłynęło na to, że prof. Juliusz Willaume, kierownik Katedry
Historii Powszechnej Nowożytnej, w maju 1969 r., zwrócił się z prośbą do władz rektorskich UMCS o przyjęcie M. Mądzika na stanowisko stażysty. Dwa miesiące później M.
Mądzik został przyjęty na Asystenckie Studia Przygotowawcze. Pod kierunkiem prof.
J. Willaume, M. Mądzik w kolejnych miesiącach szybko zdobywał doświadczenie w
pracy naukowej. Zaowocowało to zatrudnieniem M. Mądzika na stanowisku asystenta
z dniem 1 V 1970 r. w Katedrze Historii Narodów Związku Radzieckiego kierowanej
przez doc. dr hab. Mirosławę Zakrzewską-Dubasową.
M. Mądzik zainteresował się kwestią aktywności Polaków na polu handlowym
w Rosji u schyłku istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pierwszych dekadach
niewoli narodowej. Postępy w pracy naukowej wpłynęły na jego awans służbowy w
dniu 1 X 1972 r., na stanowisko starszego asystenta. Intensywne badania prowadzo-
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ne przez M. Mądzika we wspomnianej problematyce przyniosły po kilku latach efekt
w postaci dysertacji doktorskiej pt. Polskie inicjatywy handlowe w rosyjskich portach czarnomorskich w końcu XVIII i na początku XIX w. (Lublin 1976). Praca została napisana a
następnie obroniona pod kierunkiem doc. dr hab. M. Zakrzewskiej-Dubasowej i 30 VI
1976 r. Rada Wydziału Humanistycznego UMCS nadała Markowi Mądzikowi stopień
doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej. Wspomniana praca
doktorska została opublikowana w 1984 r. przez Wydawnictwo UMCS. Następstwem
obrony pracy doktorskiej był też awans na stanowisko adiunkta z dniem 1 VII 1976 r.
Rozległe zainteresowania naukowe Profesora wyraźnie jednak koncentrowały
się wokół kilku tematów wiodących. Pierwszy dotyczył kwestii związanych z gospodarczą aktywnością Polaków na terenie Imperium Rosyjskiego w pierwszej połowie
XIX stulecia.
Podczas kwerend prowadzonych do pracy doktorskiej Profesor zetknął się z wieloma informacjami o Polakach przebywających na Kaukazie. Ten region, wchodzący w
skład Imperium Rosyjskiego w XIX i na początku XX w. miał bogatą historię niepodległości i ciągłości wysokiej kultury. Profesor zdecydował się przyjrzeć się bliżej aktywności Polaków na tym terytorium na przełomie XIX i XX w. To zdominowało jego badania na najbliższą dekadę. Tym bardziej, że problem obecności Polaków w Gruzji nie był
dotąd poddany głębszej analizie. Chęć dotarcia do źródeł, które ukazałyby rzeczywistą
rolę Polaków na tym terenie zawiodła go do archiwów w Tbilisi i Erewaniu. Pozwoliło mu to na satysfakcjonujące zrealizowanie zakładanych celów badawczych. Owocem
jego wieloletnich poszukiwań była rozprawa habilitacyjna wydana w 1987 w Lublinie
pt. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX w.
Na jej podstawie 24 X 1988 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Uzyskany awans
na polu naukowym pozwolił mu na objęcie kierownictwa Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej Instytutu Historii UMCS w 1990 r. oraz zatrudnienie na stanowisku
profesora nadzwyczajnego z dniem 1 XII 1993 r.
W latach 90-ych Profesor M. Mądzik skoncentrował swoją uwagę na również
niezbyt znanym w historiografii aspekcie obecności Polaków w Imperium Rosyjskim,
mianowicie pobycie uchodźców z Królestwa Polskiego i Kraju Zachodniego w głębi
Rosji w latach 1915-1918. Swoje kolejne kwerendy archiwalne i biblioteczne prowadził
w celu zebrania materiałów ukazujących zadania i rolę jaką odegrały Polskie Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji. Profesor w swoich badaniach pragnął ukazać ich
rolę, według niego nieocenioną, w pomocy udzielonej tysiącom uchodźców polskich
rozsianych na obszarze całego Imperium Rosyjskiego. Według niego godne uwagi było
ukazanie oddolnego zaangażowania duchowieństwa rzymskokatolickiego i przedstawicieli inteligencji polskiej w tym ruchu – osób kierujących się chęcią czynienia dobra i
pomocy bliźnim oraz zachowania tożsamości narodowej wielu Polaków przymusowo
przebywających z dala od swoich domów. Owocem wieloletnich kwerend w archiwach
Moskwy, Sankt Petersburga, Kijowa, Charkowa i Warszawy była monografia pt. Polskie
Towarzystwo Pomocy Ofiarom wojny w Rosji w latach I wojny światowej (Lublin 2011). Na
jej podstawie i dorobku naukowego osiągniętego od chwili otrzymania stopnia doktora
habilitowanego uzyskał tytuł profesora. Akt nominacyjny, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odebrał w 2013 r.
Nie bez wpływu na ukształtowanie się kolejnego tematu badań naukowych M.
Mądzika miał fakt pochodzenia z Zaklikowa. Profesor, jeszcze ucząc się w miejsco-
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wym liceum ogólnokształcącym, zainteresował się historią miasta i regionu. Szczególnie bliskie Profesorowi były dzieje społeczności lokalnych w pierwszej połowie XIX w.
Zwrócił uwagę na funkcjonowanie najniższych struktur ówczesnej administracji, a więc
miast i gmin wiejskich. Szczególnie bliskie sercu Profesora były badania nad karierami
burmistrzów miast.
Profesor, będąc wzorem pracowitości, skromności i bezinteresowności był bardzo lubiany przez studentów. Jego seminaria magisterskie cieszyły się dużym zainteresowaniem. W ich trakcie Pan Profesor potrafił dzielić się i zainteresować studentów
swoimi wynikami badań, zainspirować do podejmowania tematów trudnych i niezbadanych. Między innymi właśnie seminaria stały się kuźnią przyszłych doktorantów i
pracowników jego zakładu. Pomagał swoim podwładnym na różnych polach badawczych. Stworzył wraz ze swoimi uczniami zespół badawczy, który uzyskiwał środki z
Komitetu Badań Naukowych na finansowanie badań w archiwach Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Zaowocowało to powstaniem kolejnych monografii – Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej (Lublin 2007), Polacy na
wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921 (Lublin 2012)1 – odkrywających nieznane aspekty
aktywności Polaków w Imperium Rosyjskim w XIX i na początku XX w.
M. Mądzik przez wiele lat udzielał się także na niwie dydaktycznej. Jego zajęcia
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sympatia i popularność wśród studentów wpłynęła także na wieloletnie sprawowanie przez niego funkcji Prodziekana ds. Studenckich
Wydziału Humanistycznego UMCS.
Do dorobku Profesora należy zaliczyć ponadto wypromowanie kilku doktorów,
których aktywnie wspierał, także w ramach realizacji tzw. grantów promotorskich.
Przez wiele lat był również opiekunem kilku habilitantów i mentorem przy powstawaniu ich rozpraw habilitacyjnych. Wielokrotnie uczestniczył w przewodach doktorskich
i habilitacyjnych w charakterze recenzenta.
Należy podkreślić, że prof. M. Mądzik był dumny z zawodowych sukcesów swoich wychowanków i współpracowników, które odbierał z autentyczną radością.
Żegnaj Panie Profesorze!

1
W 2014 r. ukazało się wydanie drugie i uzupełnione monografii: M. Mądzik, M. Korzeniowski, K.
Latawiec, D. Tarasiuk, Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921, Lublin 2014; aktualnie przygotowywane jest wydanie niniejszej monografii w języku ukraińskim.
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Bibliografia prac prof. dr hab. Marka Mądzika za lata 1987-2014
1987
Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX i XX w., Lublin
1987.
Powrót Polski nad Bałtyk, [w:] Od Zawiszy do Tarnowskiego. Szkice z dziejów epoki jagiellońskiej,
red. M. Podgórskiego, A.A. Witusika, Lublin 1987, s. 99–109.
1988
Polskie formacje wojskowe na Kaukazie w latach 1917–1918, [w:] Wkład Polonii w odzyskanie przez
Polskę niepodległości w 1918 roku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej siedemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości, Lublin–Kazimierz 19–21 maja 1988, red. W. Kucharski, Warszawa–Lublin 1988, s. 40–42.
1989
Rzymskokatolickie Towarzystwo Dobroczynności w Tyflisie (1894–1915), Annales UMCS, sectio F,
historia, vol. XLI/XLII, 1986/1987 [druk: 1989], s. 155–167.
1990
Polacy w kulturze i życiu społecznym Zakaukazia do 1918 r., Lublin 1990 (współautor).
1991
Polska Organizacja Wojskowa na Kaukazie w latach 1917–1918, [w:] Polonia i odbudowa państwa
polskiego w 1918 roku, red. W. Śladkowski, Lublin–Warszawa 1991, s. 140–153.
Próby nawiązania stosunków politycznych między Polską a Gruzją w latach 1918–1921, „Rocznik
Lubelski”, t. 29/30, 1987/1988 [druk: 1991], s. 77–87.
Z historii politycznych stosunków polsko-gruzińskich w latach 1918–1921, „Pro Georgia. Prace i
materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t. 1, 1991, s. 16–25.
1992
Repatriacja Polaków z Kaukazu po I wojnie światowej, [w:] Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR,
red. H. Kubiak, T. Paleczny, J. Rokicki, M. Wawrykiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków
1992, s. 321–328.
Zamościanie w 28 tomach Polskiego Słownika Biograficznego, „Rocznik Zamojski”, t. 3, 1992, s.
223–233 (współautor).
Dwie wizyty, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t.
2, 1992, s. 10–14.
1993
Polscy dyplomaci o politykach Federacji Zakaukaskiej i polityce gospodarczej Rosji sowieckiej wobec
Zakaukazia, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t. 3,
1993, s. 21–27.
Rec. A. Menteszaszwili, Iz istorii wzaimootnoszenij gruzinskogo, abchazskogo i osietinskogo narodow, Tbilisi 1990, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t. 3, 1993, s. 66–67.
Rec., Okupacija i fakticzeskaja aneksja Gruzii. O politiczeskoj i prawo woj ocenkie naruszenija dogowora Miedu Gruzijej i Sowietskoj Rossijej ot 7 maja 1920 goda. Dokumienty i materiały, Tbilisi
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1990, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t. 3, 1993,
s. 67–68.
1994
Polacy na carskich zesłaniach i w sowieckich więzieniach na Kaukazie na przełomie XIX i XX wieku,
„Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t. 4, 1994, s. 15–22.
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Tomasz Demidowicz
(Akademia Wychowani Fizycznego w Warszawie,
filia w Białej Podlaskiej)

Ks. Sławomir Bylina, Relacje państwo – Kościół katolicki
na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej,
Wyd. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Kuria Diecezjalna
w Drohiczynie, Drohiczyn 2013, ss. 318, il. 36, aneksy.
Problematyka relacji państwo – Kościół katolicki w odniesieniu do historii Polski
zawsze cieszyła się zainteresowaniem tak badaczy historyków, socjologów, jak też czytelników, miłośników dziejów ojczystych. W zdecydowanej większości prace naukowe
czy popularno–naukowe koncentrowały się na poznaniu tychże specyficznych relacji w
odniesieniu do całego państwa, lecz rzadko zdarzały się opracowania, które by odnosiły
się do tychże relacji przez pryzmat regionu. Spojrzenie właśnie przez pryzmat historii
regionu może być ciekawe, interesujące, bo pozwalające zauważyć zjawiska nowe, niemożliwe przy badaniach ogólnokrajowych.
Opracowanie pióra ks. Sławomira Byliny, zatytułowane Relacje państwo – Kościół
katolicki na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej, może od tej strony zainteresować
poznawczo i faktograficznie. Zasadniczy tekst opracowania złożony ze wstępu, pięciu
rozdziałów merytorycznych, zakończenia, poprzedzony został słowem wstępnym (s. 7
– 10) autorstwa Antoniego Pacyfika Dydycza – biskupa drohiczyńskiego, który zachęca
w nim do lektury wskazując na bogate dzieje Podlasia jako regionu leżącego „pomiędzy”. Natomiast Autor recenzowanego opracowania pt. Relacje państwo Kościół katolicki
na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej, ks. Sławomir Bylina, w tekście Wstępu (s.
11 – 21) zaznajomił czytelnika z podjętą problematyką, następnie zaprezentował literaturę przedmiotu, jak też wykorzystane źródła archiwalne.
W pierwszym z rozdziałów pt. Charakterystyka Południowego Podlasia (s. 23–58),
Autor dokonał przybliżenia regionu poprzez przedstawienie struktury demograficzno-społecznej ludności, stosunków narodowościowych i sytuacji wyznaniowej. Nie pominięto kwestii życia społecznego i gospodarczego, wreszcie sprawy stanu kultury i
oświaty. Nie wypadła ta charakterystyka ciekawie. Po pierwsze – za dużo spotykamy
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danych statystycznych w odniesieniu do wszystkich dziedzin Południowego Podlasia.
Brak koniecznego skomentowania przedstawionych danych statystycznych. Po drugie
– w tekście rozdziału prezentującego charakterystykę Południowego Podlasia za dużo
jest informacji odnoszących się do kwestii ogólnopolskich, min. co do długości granic
nowo powstałej Polski Odrodzonej. Autor przedstawia uwarunkowania terytorialne
Południowego Podlasia, ale nie zdołał wydobyć pozytywów położenia tego regionu, np.
dla rozwoju komunikacji. Nie zauważa i wskazać nie potrafi negatywów takiego, a nie
innego ukształtowania terytorialnego Południowego Podlasia, min. faktu, że największy ośrodek miejski regionu – miasto Siedlce – usytuowany jest nie w centrum regionu,
a na samym krańcu, na styku historycznego Podlasia i Mazowsza. W tym mieście, a nie
w jakimś innym leżącym bardziej centralnie ośrodku miejskim Południowego Podlasia,
zlokalizowana została siedziba biskupstwa rzymskokatolickiego. Autor nie podejmuje
szerszej analizy w tej i w wielu innych sprawach warunkujących życie mieszkańców
prezentowanego regionu. Podobnie - zdobywamy dużo informacji o zaludnieniu regionu, ale nie otrzymujemy informacji, czy społeczeństwo Południowego Podlasia było
młode czy stare. Zbyt ogólne, stąd nieciekawe podaje autor dane na temat charakteru
wsi. Autor nie wyjaśnia ogromnego zróżnicowania wsi Południowego Podlasia pod
względem tradycji, obyczajów czy zwyczajów. Niewiele informacji dotyczy polskiego
ziemiaństwa i jego roli w życiu regionu. Nie otrzymujemy ciekawych informacji o sytuacji narodowościowej czy wyznaniowej. Dane zawarte np. w tabeli nr 6 powinny być
szczegółowo skomentowane, czytelnik nie znajduje min. danych co do ilości funkcjonujących synagog, cerkwi prawosławnych. Jeżeli założymy, że na Południowym Podlasiu
bogate było życie społeczne, a takie było w okresie międzywojennym 1918 – 1939, to
z tekstu niewiele dowiadujemy się o organizacjach tego życia. Zbyt ogólne otrzymaliśmy też informacje o życiu kulturalno–oświatowym, w tym o szkolnictwie. Autor nie
dostrzega istnienia szkolnictwa zawodowego średniego, zakładów kształcenia nauczycieli, w tym wspaniałego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im.
Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej. Nie dostrzega istnienia i roli kulturowej Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. Wbrew wymogom
dobrego warsztatu badawczego rozdziału nie zamyka autor stosownym, pogłębionym
i proporcjonalnym do wielkości rozdziału podsumowaniem.
W drugim z rozdziałów opracowania zatytułowanym Obraz Kościoła katolickiego
Południowego Podlasia (s. 59 - 100) przybliżona została diecezja podlaska, jej struktura
organizacyjna, instytucjonalna oraz funkcjonowanie w okresie międzywojennym 1918
– 1939. Zdaniem Recenzenta zbyt dużo miejsca poświęcone zostało w tym rozdziale
dziejom XIX i początkom XX w., natomiast należało bardziej szczegółowo przedstawić
okoliczności odtworzenia struktury organizacyjno–instytucjonalnej diecezji podlaskiej i
funkcjonowania jej w okresie międzywojennym 1918 - 1939. Czytelnik czy miłośnik regionu tak naprawdę niewiele dowiedział się o obsadzie personalnej instytucji diecezjalnej. Dobrze by było, aby znalazło się więcej informacji o funkcjonowaniu szkolnictwa
diecezjalnego rzymskokatolickiego. Nie dowiadujemy się nic o potencjale intelektualnym duchowieństwa Południowego Podlasia. Ponownie nie spotykamy stosownego
podsumowania rozważań odnośnie zagadnień przedstawionych w tym rozdziale.
W dalszej części opracowania autorstwa ks. Sł. Byliny pt. Relacje państwo – Kościół katolicki na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej spotykamy trzy rozdziały zasadnicze poświęcone wyłącznie zaprezentowanej problematyce. W pierwszym z tych

Polemiki, recenzje, sprawozdania

423

rozdziałów, a trzecim w kolejności pt. Stosunki państwo – Kościół katolicki na Południowym
Podlasiu (s. 101 – 152) podjęta została przez Autora próba zobrazowania relacji państwo
– Kościół katolicki na obszarze Południowego Podlasia w okresie międzywojennym
1918 – 1939. Niestety Autor nie potrafił w sposób właściwy pokazać tych relacji, szereg
informacji „ukrył” w tabelach. Skomentowania wymagało stosowane ustawodawstwo
państwowe, ale też bardzo szczegółowego omówienia wymagała treść Konkordatu z 10
II 1925 r. Większość treści rozdziału właściwie dotyczy kwestii ogólnopolskich. Informacji, które dotyczą Południowego Podlasia w tej kwestii spotykamy zdecydowanie za
mało. Ograniczenie relacji do relacji politycznych, w tym do spraw akcji podejmowanych przez obie strony w okresie wyborów do Sejmu i Senatu, to zdecydowane zawężenie problematyki. Autor ponadto, podobnie jak wobec poprzednich rozdziałów, nie
podjął próby zbilansowania spraw podjętych w trzecim rozdziale opracowania.
Podobnie Autor podszedł do sprawy przedstawienia relacji między państwem a
Kościołem katolickim w kwestiach społeczno–religijnych. W rozdziale czwartym opracowania Relacje państwo – Kościół katolicki na Południowym Podlasiu w kwestiach społeczno–
religijnych (s. 153-186) w pierwszej części omówił sprawę udziału przedstawicieli państwa i Kościoła katolickiego w obchodach religijnych i narodowych. Następnie przedstawił funkcjonowanie stowarzyszeń i ruchów o charakterze społeczno–religijnym na
Południowym Podlasiu. Podobnie jak w poprzednim rozdziale główne zjawiska, liczbę
bractw i związków wyznaniowych ukrył w tabelach. Nie podjął szerszej analizy działalności bractw czy związków kościelnych na obszarze Południowego Podlasia. Widoczny
jest brak przypomnienia sylwetek wybitnych działaczy ruchu katolickiego. Autor nie
podjął próby scharakteryzowania stosunku do Kościoła katolickiego wymienionych
szeregu organizacji młodzieżowych, natomiast w rozdziale tym spotykamy wiele informacji dotyczących Kościoła katolickiego w XIX w. Zabrakło i w tym rozdziale koniecznego zamknięcia rozdziału i przypomnienia najistotniejszych spraw i kwestii.
Ostatni rozdział recenzowanego opracowania poświęcony został sprawom majątkowym Kościoła katolickiego na Południowym Podlasiu i stosownym relacjom w
tych sprawach państwo – Kościół katolicki. W rozdziale noszącym tytuł Stosunek władz
państwowych do kwestii majątkowych Kościoła katolickiego na Południowym Podlasiu (s. 187
– 224) Autor przedstawił zagadnienie rewindykacji nieruchomości kościelnych, sprawę
parcelacji ziem należących do Kościoła katolickiego, a na końcu kwestię uposażenia
podlaskiego duchowieństwa katolickiego. Kwestia ułożenia dobrych relacji między
władzami państwowymi II Rzeczypospolitej a władzami kościelnymi, w tym z biskupem podlaskim w sprawie rewindykacji nieruchomości, nie była łatwa. Autor kwestię tę zauważa, ale nie potrafi jej wyjaśnić na przykładzie Południowego Podlasia. Co
prawda podnosi kwestię majątku kościelnego w Janowie Podlaskim, siedzibie biskupa
podlaskiego, jednak rozwiązanie sprawy dóbr janowskich, byłych biskupów brzesko –
łuckich, nie było takie proste, gdyż umocowanie prawne w pierwszym rzędzie leżało
nie w decyzjach władz zaborczych, ale w konstytucjach Sejmu Wielkiego Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Recenzent stoi na stanowisku, że niektóre sprawy w tej kwestii są
niejawne po dziś dzień. Autor nie dotyka sprawy dóbr duchowieństwa prawosławnego, min. sprawy dóbr tzw. leśniańskich, tj. dóbr byłego żeńskiego zgromadzenia prawosławnego w Leśnej Podlaskiej. Negocjacje w tej sprawie też były nie tylko trudne,
ale i ciekawe. Rozwiązania wówczas przyjęte nie zadowalały żadnej ze stron. Jak czas
pokazał nie były też zawsze trafne. W sprawach rewindykacji dóbr Kościoła katolickie-
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go trudno było czasami o właściwe dokumenty potwierdzające własność. Okres ponad
120 – letniego pobytu władz zaborczych także zrobił swoje. Układ dodatkowy z 20 VI
1938 r., zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w sprawie dóbr
ziemskich Kościoła i kaplic pounickich, był korzystny dla Kościoła katolickiego. Pytanie
jest jednak inne, czy był sprawiedliwy. Autor nie wskazuje, nie rozumie sytuacji geopolitycznej, „gorącej” sytuacji w relacjach państwo polskie – wyznawcy prawosławia tego
okresu. Nie zamyka także tego rozdziału stosownym, a koniecznym podsumowaniem.
Próba oceny pogłębionej, zwłaszcza w odniesieniu do tego ostatniego, piątego rozdziału, powinna mieć miejsce.
Również zakończenie (s. 225 – 233) w tym charakterze nie zadowala Recenzenta.
Po pierwsze – zakończenie to powinno mieć charakter bardziej ciekawych wniosków, a
takich brak. Po drugie – od strony tak wielkości opracowania, jak i wymogów warsztatu
historyka, mogło być większe objętościowo, co rozwiązałoby sprawę braku lub rozwinięcia niektórych zagadnień omawianej tematyki.
Zamiar przybliżenia dziejów państwa i Kościoła katolickiego poprzez pryzmat
regionu, jakim w tym przypadku było Południowe Podlasie, zdaniem Recenzenta tylko częściowo się udał. Potrzebna okazała się tutaj dogłębna wiedza o tym regionie z
czasów staropolskich. Jak dotąd jest ona niedostateczna, a okres Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 r. nie przyniósł w tej sprawie znaczących osiągnięć historiografii polskiej.
Opracowanie autorstwa ks. Sławomira Byliny rzeczywiście dostarcza wielu refleksji i
wniosków. W pierwszym rzędzie, jak jeszcze niewiele wiemy o dziejach ojczystych. Po
drugie – trudno jest o dzieło wielkie, ciekawe, które może zainteresować każdego, jeśli
nawet podjęta tematyka sama w sobie jest ciekawa. Walorem opracowania pt. Relacje
państwo – Kościół katolicki na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej jest zakres kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Autor rzeczywiście podjął próbę dotarcia do wszelkich możliwych źródeł. Uzmysławiają to z jednej strony Aneksy, z drugiej wykaz źródeł
i literatury, które stanowią integralną część opracowania. Wartościowa jest też ikonografia, tylko szkoda, że została umieszczona na samym końcu opracowania. Mimo zgłoszenia szeregu uwag do opracowania autorstwa ks. Sławomira Byliny, Recenzent pełen
jest szacunku dla podjęcia trudnej, bardzo trudnej problematyki. Recenzent wyraża też
nadzieję, że autor tego opracowania stosownie „odczyta” uwagi czy sugestie, które w
przyszłości powinny być inspiracją do powstania kolejnych pozycji książkowych.
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Tomasz Demidowicz
(Akademia Wychowani Fizycznego w Warszawie,
filia w Białej Podlaskiej)

Arkadiusz Zawadzki, Gospodarka Południowego Podlasia
w latach 1918 - 1939, Wyd. Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
Siedlce 2014, ss. 600, il. 44, aneksy.
Obszar wschodniej Polski położony po prawej stronie rz. Wisły, w szczególności
nad środkowym biegiem rzeki Bug, który w połowie przecina oś strategiczna Wschód
- Zachód, którego większa część w okresie staropolskim należała do W.Ks. Litewskiego, a którego głównym ośrodkiem administracyjno–politycznym było miasto Brześć n/
Bugiem, posiada ciekawą i mało znaną historię. Odmienność dziejów w okresie staropolskim, zmienność losów w XIX w. będących efektem polityki zaborów obszaru położonego między Lubelszczyzną a historycznym Podlasiem, skomplikowały jedynie stosunki społeczno- polityczne i kulturalno-religijne na tym obszarze. Brak przemyślanej
polityki wobec tych ziem państwa powojennego, w tym Rzeczypospolitej Polskiej po
1989 r. wyrażających się dziś w zapaści demograficznej, najniższym współczynnikiem
urbanizacji, nie pozwoliły na „zbudowanie” tożsamości regionu, który nazywamy Południowym Podlasiem. Nie przyniosły powstania głównego centrum polityczno-administracyjnego Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej jako ośrodka alternatywnego
wobec utraconego Brześcia n/Bugiem, choć znakomicie położonego na linii Wschód
- Zachód i Północ - Południe. Spowodowały też marginalne zainteresowanie dziejami
tego regionu akademickich ośrodków w Polsce, w tym ośrodka lubelskiego. Nie mniej
obecna sytuacja Południowego Podlasia nie zwalnia historyków od prowadzenia badań
nad „odkrywaniem” tego regionu, tak jak nie powinna zwalniać polityków i wojskowych od myślenia, jak ważne było, i jest to miejsce strategiczne Polski.
Recenzent z zainteresowaniem więc przyjął fakt ukazania się nakładem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach książki pt. Gospodarka Południowego
Podlasia w latach 1918 – 1939, autorstwa Arkadiusza Zawadzkiego. Stanowi ona rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, która została napisana pod
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kierunkiem prof. Józefa Piłatowicza. Problematyka ujęta została w sześciu merytorycznych rozdziałach poprzedzonych stosownym wstępem, a zamknięta zakończeniem.
Recenzowane opracowanie otwiera rozdział zatytułowany Terytorium i demograficzna charakterystyka Południowego Podlasia (s. 29 – 52). Autor uznał ten rozdział za
wprowadzający w omawianą problematykę i podjął próbę charakterystyki Południowego Podlasia od strony fizyczno–geograficznej, administracyjnej, demograficznej,
narodowościowej, wyznaniowej i oświatowo – kulturalnej. Próba charakterystyki regionu wypadła mało ciekawie, Czytelnik nie dowiedział się tak naprawdę nic o walorach przyrodniczych, o bogactwach naturalnych, o florze czy faunie Podlasia. Podobnie
niewiele otrzymaliśmy informacji o mieszkańcach tego regionu, skąd przyszli, jakie
mieli zwyczaje i obyczaje, jakie religie wyznawali. Autor zbyt sztywno trzyma się danych statystycznych, ale dokonuje też szerszych analiz. Wymienia wśród mniejszości
narodowych Żydów, Ukraińców, Niemców, ale nie daje Czytelnikowi odpowiedzi na
pytanie, skąd znalazły się te narodowości w tym regionie. Niewiele dowiadujemy się o
potencjale intelektualnym Południowego Podlasia. Nie spotykamy żadnych informacji
o szkolnictwie zawodowym, ogólnokształcącym, duchownym, wojskowym czy pedagogicznym. Jeśli chodzi o to ostatnie, to przecież na Południowym Podlasiu w okresie
międzywojennym funkcjonowały znakomite zakłady kształcenia nauczycieli, jak Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej
Podlaskiej, Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Siedlcach, Seminarium Nauczycielskie przy jednym ze zgromadzeń zakonnych w Sokołowie Podlaskim. Seminaria te miały system preparand, które pokrywały cały region.
Kształcąc na wysokim poziomie kadrę pedagogiczną w sposób zdecydowany wpływały na poziom wykształcenia ludności. Autor pierwszego rozdziału nie kończy próbą
podsumowania, a szkoda.
Rozdział drugi opracowania poświęcono podstawowej dziedzinie gospodarczej regionu, rolnictwu, nadając tytuł: Rolnictwo i leśnictwo (s. 53 - 158). Informacje, jakie spotykamy na temat czynników determinujących stan i rozwój rolnictwa, w ocenie
Recenzenta, są niedostateczne. Zbyt mało min. dowiadujemy się o zasobach wodnych
regionu, gdyż one w dużym stopniu determinują rozwój produkcji rolnej. Podobnie
ważną rolę odgrywa klimat. Informacji w tych dziedzinach odnośnie Południowego
Podlasia jest zdecydowanie za mało. Faktem jest, że struktura wielkości gospodarstw
rolnych była zbyt zróżnicowana, że dominowały gospodarstwa od 5-10 ha. Autor nie
udziela jednak odpowiedzi, dlaczego taki stan był. Może było to związane z czasami
staropolskimi, gdzie niemal 3/4 powierzchni stanowiła własność królewska, a może
były też inne przyczyny. Produkcja roślinna i zwierzęca była determinowana strukturą
wielkości gospodarstw na Południowym Podlasiu. Czytelnik ponownie nie otrzymuje
pełnego obrazu min. co do hodowli owiec czy koni. Wielka szkoda, że Autor nie wymienia choćby kilku ośrodków hodowli owiec. Nie wiemy, jaka była liczba stadnin koni
na Południowym Podlasiu, a była dość znaczna, bo dochodziła do trzydziestu. Konie
ze stadnin rodu ziemiańskiego Wężyków czy Czetwertyńskich znane były na wielu
hipodromach II Rzeczypospolitej. Przodującej Państwowej Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim Autor poświęca jedno zdanie (s. 114). Jest to jakieś nieporozumienie, by nie
dostrzec znaczenia tej stadniny w hodowli koni na ziemiach polskich. Janów Podlaski w
okresie 1918-1939 był jednym z najciekawszych i największych centrów hipologicznych
w Europie. Przecież koni z Janowa Podlaskiego dosiadał i brał udział w wielu zawo-
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dach gen. Władysław Anders (1892-1970). Zdaniem Recenzenta w tym rozdziale powinno być wydzielone sadownictwo i ogrodnictwo, a może i rybołówstwo. Połączenie
rolnictwa z problematyką leśnictwa też okazało się niezbyt szczęśliwe. Zagadnienie leśnictwa w tym połączeniu dosłownie „zginęło”. Leśnictwo to dziedzina, z której słynęło
Południowe Podlasie w okresie staropolskim, powinno być potraktowane odrębnie, by
pokazać lepiej tę dziedzinę razem z łowiectwem i myślistwem. Dobrze się stało, że Autor w tym rozdziale dostrzegł znaczenie oświaty rolniczej, działalność spółdzielczości
(s. 144-149). Koniecznie dodać tutaj należy informację o znaczącej roli Leśnej Podlaskiej
jako regionalnego ośrodka oświaty rolniczej obok wymienionych przez Autora innych
ośrodków. Rozważań na temat rolnictwa i leśnictwa oraz innych dziedzin działalności
gospodarczej na Południowym Podlasiu Autor nie zamknął próbą podsumowania.
Trzeci rozdział opracowania A. Zawadzkiego, zatytułowany Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918 – 1939 poświęcony został przemysłowi (s. 159-247). Zasadnicze rozważania nad przemysłem Południowego Podlasia Autor poprzedził min.
wstępem, w którym zastanowił się nad pozycją tej dziedziny gospodarki w ogólnej gospodarce regionu. Na następnych stronach dokonał omówienia sytuacji przemysłu w
pierwszych latach Polski Odrodzonej, w latach 1923-1929, w okresie wielkiego kryzysu
gospodarczego, a zakończył na pokazaniu przemysłu w okresie ożywienia gospodarczego 1936 – 1939. Słusznie zauważony został fakt powstania w regionie z inicjatywy
oddolnej Podlaskiej Wytwórni Samolotów (PWS) w Białej Podlaskiej jako największego i najnowocześniejszego zakładu przemysłowego na Południowym Podlasiu. Miłośnik Południowego Podlasia po zapoznaniu się z całością treści rozdziału nie zdobywa
jednak pełnego obrazu o rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu w regionie. Autor
opierając się na statystyce przemysłowej z 1935 r. wymienia 122 zakłady branży surowców mineralnych, 173 chemicznej, 17 elektrycznej, 14 papierniczej. Do przemysłu zalicza 574 młyny i wiatraki, 361 mleczarni. Ogółem szacuje funkcjonowanie na Południowym Podlasiu blisko 2 tys. przedsiębiorstw przemysłowych różnej wielkości (s. 197).
Na pewno dość dobrze był rozwinięty przemysł szklany i materiałów budowlanych.
Stały rozwój od II połowy lat 30 zaczął wykazywać przemysł metalowy i elektrotechniczny. Projektowana w Białej Podlaskiej nowa wytwórnia lotnictwa pod nazwą PWS-2,
z produkcją samolotów metalowych i utrzymaniem PWS-1, na pewno po uruchomieniu
zmieniłaby całkowicie obraz Południowego Podlasia jako regionu przemysłowego. Na
zapotrzebowanie mieszkańców regionu odpowiadał przemysł spożywczy, w tym przemysł gorzelniany. Po zniszczeniach wojennych nie odbudowało się natomiast piwowarstwo. Autor powinien w załącznikach wyszczególnić poszczególne branże przemysłu,
jakie zaistniały na Południowym Podlasiu w okresie 1918 – 1939.
W prezentacji gospodarki Południowego Podlasia w okresie międzywojennym
Autor nie pomija problematyki rzemiosła. W oddzielnym rozdziale Rzemiosło (s. 249 –
288) Autor podjął próbę przedstawienia rozwoju i rozmieszczenia rzemiosła, oceny jego
charakteru jako bardzo ważnej dziedziny gospodarki Południowego Podlasia opierając
się głównie na spisach powszechnych z 1921 i 1931 r. Nie wiadomo dlaczego wzbudził
u Autora zdziwienie fakt, że rzemiosło było skupione w ośrodkach miejskich regionu.
Charakter rzemiosła był związany z jednej strony z wielowiekową tradycją, z drugiej
strony z zapotrzebowaniem, rzemiosło dążyło do zaspokojenia rynku i koncentrowało
się wokół większych ośrodków miejskich. Rzemiosło, podobnie jak rolnictwo czy przemysł, przeżywało okresy dobre i gorsze, było w zdecydowanej większości rzemiosłem
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legalnym. Autor oszacował liczbę zakładów rzemieślniczych na 20 tys., ich rozmieszczenie określił jako nierównomierne, nie zwrócił jednak uwagi, że liczba ośrodków
miejskich była niedostateczna, a polityka rządu i władz samorządowych w tej dziedzinie pasywna. Nie pominął istnienia przemysłu ludowego i chałupnictwa. Podobnie jak
w poprzednich rozdziałach nie dokonał zbilansowania i oceny roli rzemiosła w rozwoju
Południowego Podlasia.
W panoramie prezentacji gospodarki Południowego Podlasia w odrębnym rozdziale Handel i finanse (s. 289-347) przedstawiona została problematyka działalności
handlowej i kredytowo – finansowej. Handel w regionie z jednej strony trzymał się tradycyjnych wielowiekowych form, jak targi i jarmarki. Z drugiej strony oferował nowe
formy sprzedaży i nowe artykuły. Zgodzić się należy, że oferowane artykuły służyły zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Specyfiką Południowego Podlasia było to, że prawie w 80 % był on w rękach Żydów. Autor przytacza wiele liczb, jednakże nie dostarcza
informacji, z jaka liczbą mamy do czynienia, jeśli chodzi o główne miasta i miasteczka
handlowe regionu. Wiemy też, że w handlu odgrywała pewną rolę spółdzielczość polska, lecz Autor ten aspekt pomija. Piękną rolę w tej dziedzinie odegrała Komarówka
Podlaska, zwana „Liskowem Podlasia”. Wiele ciekawych informacji natomiast spotykamy w odniesieniu do funkcjonowania różnorodnych instytucji finansowych. Również
rozważania na temat handlu i finansów nie zostały zamknięte stosownym podsumowaniem.
Zgodzić się należy ze stwierdzeniem Autora, że „dobrze zorganizowany system
komunikacji i łączności zapewnia sprawne funkcjonowanie administracji państwowej
i samorządowej oraz stanowi ważny element systemu obronności kraju” (s. 349). O tej
prawdzie zdają się nie wiedzieć dzisiejsi włodarze powiatu bialskopodlaskiego. Kwestiom komunikacji i łączności poświęcony został ostatni, szósty rozdział opracowania
autorstwa A. Zawadzkiego. W rozdziale pt. Komunikacja i łączność (s. 349 – 392) Autor
zwraca uwagę na dużą rolę kolei w życiu regionu. Rozwój jej związany był ze strategicznym położeniem regionu. Projektowane lub realizowane inwestycje wojskowe w II
połowie lat 30 XX w., jak budowa bazy głównej lotnictwa polskiego w Małaszewiczach,
być może w latach następnych wymusiłaby dalszą rozbudowę linii kolejowych. Podobnie sytuacja ulegała polepszeniu, jeśli chodzi o sieć dróg bitych. Zgodzić się należy z
Autorem opracowania, że w tej dziedzinie należało podjąć większy wysiłek organizacyjny i finansowy, by poprawić stan komunikacji i łączności na Południowym Podlasiu. Również sieć i liczba placówek pocztowo – telekomunikacyjnych była daleka od
potrzeb, choć liczba ich w latach 1927-1937 uległa podwojeniu. W rozdziale tym, jak i w
poprzednich Autor pominął miastotwórczą i ogólnorozwojową rolę garnizonów Wojska Polskiego rozlokowanych na Południowym Podlasiu. Była ona niemała, a dobrze
zarabiająca kadra oficerska i podoficerska zwiększała zapotrzebowanie na artykuły lepszej jakości. Garnizony Wojska Polskiego poprzez swoje zamówienia aprowizacyjne, i
nie tylko, wpływały na rozwój gospodarczy regionu.
Całość rozważań o gospodarce Południowego Podlasia lat 1918 – 1939 Autor zamknął Zakończeniem (s. 393 - 396). Nie wypadło ono dobrze, ponieważ nie otrzymaliśmy
zbilansowanego obrazu poszczególnych głównych działów gospodarki regionu. Zabrakło wyrazistych ocen stanu gospodarki Południowego Podlasia w okresie międzywojennym. Nie udało się Autorowi przybliżyć sylwetek wybitnych działaczy gospodarczych, przedsiębiorców i polityków Południowego Podlasia, którzy swoimi dokonania-
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mi zasłużyli na pamięć. Mimo pewnych uwag zgłoszonych pod adresem opracowania
pt. Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918 – 1939 autorstwa Arkadiusza Zawadzkiego, Recenzent jest pełen uznania dla trudu kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. Solidność, dokładność, wyważone oceny różnorodnych zjawisk gospodarczych pozwalają
na stwierdzenie, że otrzymaliśmy wartościową monografię gospodarki Południowego
Podlasia okresu międzywojennego. Recenzowane opracowanie zostało porządnie wydane przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, zilustrowane bardzo ciekawymi fotografiami, opatrzone aneksami, zachęca do lektury.
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Damian Kutyła
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Recenzja książki pt. Siedem grzechów głównych.
Eseje z filozofii kultury,
pod red. Witolda M. Nowaka i Magdaleny Żardeckiej-Nowak,
Rzeszów 2014, ss. 152.
Publikacja pt. Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury to efekt wspólnych zainteresowań i analiz dotyczących pojęcia grzechu, jakimi wykazali się Witold M.
Nowak, Magdalena Żardecka-Nowak, Agnieszka Iskra-Paczkowska, Leszek Kopciuch,
Joanna Mysona-Byrska, Przemysław Paczkowski i Stanisław Gałkowski.
Zagadnienie grzechu, jego źródeł, definicji, klasyfikacji, świadomości, sumienia należy bardziej do porządku teologii, niż do filozofii. Jednakże autorzy omawianej
publikacji zdecydowali się rozpatrzeć poszczególne aspekty tegoż terminu z punktu
widzenia filozofii kultury i filozofii historii. Biorąc pod uwagę różnorakie kontrwzory
moralne dokonali konkretyzacji poszczególnych grzechów, tym samym ukazując czytelnikowi stosunek człowieka do sumienia i odwrotnie.
Już we wstępie Witold M. Nowak opisuje genezę grzechu jako pewnej wady i
egzemplifikacji ludzkiej ułomności. Przytaczając takich filozofów jak Platon, św. Augustyn, Spinoza, Kant, Freud, Schopenhauer, Cioran rozkłada samą ideę grzechu na
czynniki pierwsze. Autor próbuje usytuować grzeszność w stosunku do moralności
i sumienia ludzkiego. Motywem przewodnim tej części pracy jest próba odpowiedzi
na pytania: Jakie są przyczyny popełniania grzechów? Co kieruje człowiekiem w momencie popełniania grzechu? Nie boi się również zadać pytania o pożytki płynące z
grzeszności. Tym samym dochodzi do konkluzji, iż istotą wszystkich grzechów jest to,
że poddają one rozum namiętnościom. Bardzo dobry artykuł wstępny wprowadzający
czytelnika w tę dość niewygodną tematykę.
Kolejność następnych artykułów tej monografii odzwierciedla gregoriańsko-dantejski układ siedmiu grzechów z mnemotechnicznej formuły SIIAAGL, wprowadzonej
przez papieża Grzegorza I Wielkiego (ur. 540, zm. 604), której istotą jest podział na pięć
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grzechów ducha (superbia, invidia, ira, avaritia, acedia) i dwa cielesne (gula, luxuria).
Tak oto Agnieszka Iskra-Paczkowska omawia grzech pierwszy – pychę. Autorka
uzasadnia, że zasadniczym źródłem superbii jest miłość własna, która może przybierać
formę skrajnego egocentryzmu oraz próżności. Wskazuje przy tym na to, iż dla Arystotelesa była ona w zasadzie czymś naturalnym. Dopiero późniejsi filozofowie (np. Pascal) wskazywali na pewnego rodzaju negatywny i ułomny charakter pychy. W dalszej
części swych rozważań Agnieszka Iskra-Paczkowska próbuje zestawiać superbię i dumę
w perspektywie pragmatyki współczesnej kultury oraz wychwycić pewne różnice między pychą a próżnością. W pełni zadowalający rozdział, przybliżający istotę pychy –
pierwszego grzechu, który nierzadko stanowi źródło pozostałych grzechów.
Kolejnym analizowanym grzechem jest invidia. Rozdział Zazdrość w kontekście filozofii dziejów autorstwa Leszka Kopciucha ukazuje nam ów grzech w dwóch różnych
perspektywach – moralnej i psychologicznej. Pierwsza z nich jest ściśle związana z etyką normatywną, natomiast druga odchodzi od aksjologicznego wymiaru i w większej
mierze odnosi się do takich kwestii jak poczucie spełnienia, spokój wewnętrzny, zadowolenie z siebie. W dalszej części autor przedstawia fenomen zazdrości z punktu
widzenia takich filozofów jak Arystoteles, Kartezjusz, Hobbes, Scheler, Kant, Nietzsche.
Czytając ten rozdział można zauważyć, iż różnorakie koncepcje filozoficzne nie dostarczyły jednolitego obrazu zazdrości. Leszek Kopciuch słusznie zwraca uwagę na pewną
różnorodność świata, co stanowi pole bytu zarówno dla zazdrości pozytywnej jak i negatywnej.
Trzecim grzechem opisywanym w tej książce jest ira (gniew). Jego analizę filozoficzną przeprowadza Magdalena Żardecka-Nowak. Jak wskazuje, gniew można rozpatrywać w wielu aspektach – m. in. teologicznym, filozoficznym, etycznym, psychologicznym, społeczno-politycznym. Autorka próbuje ukazać znaczenie i istotę gniewu
właśnie w tych kilku ujęciach. Wyróżnia przy tym gniew słuszny (porywający do czynów bohaterskich), gniew spontaniczny, gniew samorzutny, gniew woli, gniew który
sieje spustoszenie w duszy człowieka oraz gniew zapiekły. W efekcie tego czytelnik
otrzymuje kompetentne studium dotyczące gniewu, oparte na refleksjach filozoficznych Arystotelesa, Seneki czy Schelera.
Czwarty artykuł nosi tytuł Chciwość w świecie konsumpcji: wada czy zaleta?, a jej
autorką jest Joanna Mysona-Byrska. By ocenić chciwość w kontekście kultury konsumpcyjnej, trzeba zapytać, jakimi głównymi zasadami rządzi się ta kultura oraz jakie wartości wyznaczają kierunek działań jednostki, która stała się konsumentem i na konsumpcji
skupia swoje działania. Przytaczając flagowych badaczy konsumpcjonizmu (Bauman,
Ritzer, Baudrillard, Barber, Fromm, Appadurai) autorka przedstawia czytelnikowi podstawy i myśli przewodnie konsumpcjonizmu, oraz wzajemną relację pomiędzy samą
chciwością a konsumpcją. Materializm hedonistyczny, jakim nacechowana jest współczesność wydaje się być już nieodzownym elementem kultury zachodnioeuropejskiej.
Czy więc chciwość jako pewna postawa życiowa nabiera teraz całkiem innego znaczenia? Czy nadal należy ją pojmować jako grzech, czy wręcz przeciwnie – w dzisiejszym
świecie konsumpcji staje się umiejętnością i cnotą? Nie chcąc zdradzać konkluzji i wniosków autorki, zachęcam do lektury tego artykułu.
Piątym analizowanym grzechem jest lenistwo (acedia). Autor Przemysław Paczkowski opisuje go jako wadę, przywarę, która nie powinna stanowić istotnego zagrożenia dla ludzkiego zbawienia. Nie da się ukryć, że acedia wydaje się być grzechem
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bardzo nudnym i znacznie „mniejszym” od pozostałych. Co jednak najciekawsze w
tym rozdziale, autor próbuje odpowiedzieć na pytanie jaką postać lenistwo przybiera
dziś, we współczesnym świecie. Przemysław Paczkowski określa acedię nie tylko jako
grzech, lecz także jako chorobę, jako coś co osłabia naszą wolę, naszą chęć działania,
potrzebę poszukiwania, dążenia, wkraczania. Rozdział ten jest „mniej porywający” od
reszty, ale zapewne z powodu tematyki jaką porusza.
Kolejny artykuł porusza kwestię nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Stanisław
Gałkowski rozpoczyna swe rozważania od opisania cnoty umiaru, czyli tego co stoi
w opozycji do omawianego grzechu. Pewne umiarkowanie, jak wskazuje autor jest tą
zdolnością, która powinna kontrolować nasze pragnienia związane z przedmiotami
sprawiającymi zmysłową przyjemność. Grzech „guli” jest bardzo istotny w tym sensie,
że dotyczy wszystkich dóbr jakie organicznie i biologicznie spożywamy – tak więc pośrednio dotyczy również tak ważkich tematów współczesności jak np. alkoholizm, czy
narkomania.
Ostatni rozdział dotyczy luxurii – czyli nieczystości. Witold M. Nowak przedstawia genezę samego pojęcia oraz jego interpretacje w wykonaniu Kierkegaarda, Plutarcha, a nawet Czesława Miłosza. Rozważania autora oscylują wokół takich pojęć pokrewnych jak rozwiązłość, przepych, rozpusta, chuć, porneia (prostytucja). W dalszej
części stara się zestawić luxurię z pożądaniem, a nawet idąc tropem Kanta i Goethego
– z uwodzeniem. Współcześnie, jak pisze autor, mamy dwubiegunowe rozumienie nieczystości. Z jednej strony bowiem, postawy nacechowane seksualizmem są piętnowane
jako seksistowskie, z drugiej jednak są też podsycane i promowane jako bezgranicznie
przyjemne. Dochodzi tu do głosu ambiwalentny charakter samej seksualności – zarazem twórczy i destrukcyjny, powiązany zarówno z miłością jak i z cierpieniem. Nie
sposób się z tym nie zgodzić.
Podsumowując, Siedem grzechów głównych to bardzo udana praca zbiorowa. Z racji tematyki jaką porusza, dotyczy każdego z nas. Z naukowego punktu widzenia jest to
praca niezwykle wartościowa – rzadko kiedy ktoś spogląda na grzechy z punktu widzenia historii czy filozofii. Autorzy omawianej publikacji podjęli się zadania niełatwego,
bowiem w czasach współczesnych pojęcie grzechu mocno się przewartościowało. Dziś
już nie oceniamy czynów wedle kontradykcji dobre - złe, dziś coraz popularniejsze stają
się opozycje typu przyjemne-nieprzyjemne oraz korzystne - niekorzystne.
Praca ta nie zawiera w sobie moralizatorskiego charakteru, bardziej skupia się
wokół analizy grzechów na różnorakich płaszczyznach dziedzinowych. Jest to analiza
nie tylko teologiczno-filozoficzna, lecz także historyczna, psychologiczna i etyczna. Co
jednak należy podkreślić na sam koniec – przede wszystkim – jest to analiza wartościowa i rzetelna.
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Watykan a sprawa polska.
Recenzja książki Łukasza Kleski pt. Watykan a sprawa polska.
Wydawnictwo Łukasz Kleska, Rzeszów 2015, ss. 128
Książka, a w zasadzie książeczka jaką opublikował Łukasz Kleska to efekt jego zainteresowań dotyczących historii Watykanu i jego relacji z państwem polskim w drugiej
połowie XX wieku. Autor jest doktorantem filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz
znanym w środowisku akademickim wydawcą, redaktorem tekstowym, projektantem
okładek. W swoim naukowym curriculum vitae ma do tej pory 4 opublikowane książki – Socjalizm utopijny i Jezus w teologii wyzwolenia napisane wraz Michaliną Kiecą (obie
wydane w 2015 roku), Oblicza Josepha Ratzingera (2011) oraz Cmentarz Rzymskokatolicki w
Głogowie Małopolskim „Na Piasku”, napisana wraz z Anną Kotulą-Sową (2010).
Zasięg pracy obejmuje pontyfikaty Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I,
Jana Pawła II i Benedykta XVI, z kolei treść właściwa oscyluje wokół papieskiej polityki
wobec Polski, wokół ówczesnych reżimów (nazizmu i komunizmu) oraz wokół indywidualnego stosunku poszczególnych papieży i rzymskich kardynałów do Polaków.
Dotychczas powstało sporo opracowań dotyczących tematyki działań politycznych Watykanu w XX wieku. Za najważniejsze z nich należy uznać takie publikacje jak:
Zdzisław Morawski - Watykan z daleka i z bliska (1979), Stanisław Markiewicz - Polityka
wschodnia Watykanu (1982), Kazimierz Sidor - Wzgórze Watykanusa (1985), Thomas J. Reese
- Watykan od wewnątrz. Polityka i organizacja Kościoła katolickiego (1999), Andrea Gianelli,
Andrea Tornielli - Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak (2006).
Znacznie mniej jest opracowań odnoszących się do relacji bezpośrednich relacji Watykanu z państwem polskim. Za najbardziej znaczącą można wymienić książkę Zenona Fijałkowskiego pt. Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej (1983).
Książka Watykan a sprawa polska autorstwa Łukasza Kleski w dużej mierze bazuje właśnie
na tych wcześniejszych opracowaniach. Z tego też powodu jest to praca raczej odtwórcza,
mająca charakter bardziej historyczny niż stricte filozoficzny czy teologiczny.
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Pierwszy rozdział zatytułowany Dwie wojny światowe poświęcony jest biografii
Piusa XII (tj. kardynała Eugenio Pacellego). Jeszcze zanim został papieżem, to już był
dość wpływowym duchownym. Jako kardynał spełniał rolę skutecznego negocjatora w
kwestiach konkordatowych, niejednokrotnie pokazując, iż w relacjach Watykan-Europa
ma do powiedzenia nawet więcej niż ówczesny papież Pius XI. Pontyfikat Piusa XII
przypadł na najtrudniejsze lata XX wieku (1939-1958). Reakcja na wybór Pacellego była
różna, ale na ogół został przychylnie przyjęty zarówno we Włoszech, jak i Francji, Wielkiej Brytanii, czy Stanach Zjednoczonych. Jedynie w Trzeciej Rzeszy wybór ten przyjęto z mieszanymi uczuciami. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż Eugenio Pacelli był
powiązany z kołami tzw. reakcji niemieckiej, a niektórzy twierdzą nawet że dopomógł
Hitlerowi w opanowaniu i ugruntowaniu jego władzy w Niemczech, toteż treść tego
rozdziału pracy Łukasza Kleski opiera się na książce Johna Cornwella pt. Papież Hitlera.
Sekretna historia Piusa XII (2006).
Pius XII objawiał się katolickim masom niemalże jako anioł z nieba. Za tym nieco
niedostępnym mistykiem krył się jednak papież-dyplomata, twardo stąpający po ziemi.
Pius XII niejednokrotnie przystępował do arbitrażu światowego między skonfliktowanymi stronami w II wojnie światowej. Natomiast po śmierci (w 1958 roku) został nazwany antysemitą i „papieżem Hitlera” przez jednych, oraz obrońcą Żydów i żarliwym
antykomunistą przez drugich. Jak widać, była to postać na wskroś kontrowersyjna.
Autora należy pochwalić przede wszystkim za bogaty materiał źródłowy, oparty nie tylko na wcześniejszych opracowaniach, lecz także na encyklikach Piusa XII
(tj. Divino afflante Spiritu, Mystici Corporis, Summi Pontificatus). Pewnym mankamentem
metodologicznym jest jednak sam tytuł pierwszego rozdziału. Ta część pracy odnosi się
głównie do osoby Eugenio Pacellego (Piusa XII) w tle konfliktów międzynarodowych,
tak więc tytuł Dwie wojny światowe brzmi zbyt ogólnie. Powinien on brzmieć np. Eugenio
Pacelli i jego działalność w I połowie XX wieku. Kolejnym niedociągnięciem jest to, że w
porównaniu do reszty, zbyt mało uwagi poświęcono relacji na linii Watykan-Polska w
czasie wojen światowych, a przecież cała publikacja nosi tytuł Watykan a sprawa polska…
Ledwie kilka stron poświęconych tej problematyce nie zadowoli bardziej wymagających czytelników.
Druga część pracy, zatytułowana Ostpolitik Vaticana opisuje próby prowadzenia
dialogu pomiędzy Watykanem a Wschodem tuż po zakończeniu II wojny światowej.
Jak wiadomo, czasy powojenne były dość trudnym okresem dla Polski – zerwano konkordat, rozdzielono państwo od Kościoła, usuwano religię ze szkół, prześladowano
kler, likwidowano prasę i organizacje katolickie. Kryzys katolicyzmu w Polsce niewątpliwie stanowił wyzwanie polityczne dla Watykanu. Treść drugiego rozdziału koncentruje się wokół dwóch papieży – Jana XXIII oraz Pawła VI. Obaj w swej „działalności
międzynarodowej” poświęcali Polsce dość dużo czasu i miejsca. Paweł VI darzył nasz
kraj szczególną sympatią – to on powołał do kolegium kardynalskiego trzech polskich
biskupów (Władysława Rubina, Andrzeja Deskura oraz Karola Wojtyłę) oraz beatyfikował ojca Maksymiliana Kolbego i siostrę Terese Marię Ledóchowską. Drugi rozdział
publikacji Łukasza Kleski pomimo swojej stosunkowo małej objętości jest jednak w pełni zadowalający i w przejrzysty sposób, na tle przemian politycznych, ukazuje działalność papiestwa wobec powojennej Polski.
Kolejna część pracy, zatytułowana Czasy współczesne dotyczy „nowej epoki”, która przyniosła wolność dla Polski. Treść tego rozdziału poświęcona jest głównie pontyfi-

Polemiki, recenzje, sprawozdania

435

katowi Jana Pawła II oraz jego wizji dziejów, gdzie jako Polak poświęca on dużo miejsca
swej ojczyźnie. W latach 80. walka o Ducha i odnowę moralną Polaków jawiła się jako
misja specjalna dla Watykanu i Kościoła.
Autor Łukasz Kleska w rzetelny sposób przytacza przemówienia Jana Pawła II
z pielgrzymek do ojczystego kraju, gdzie podkreśla doniosłą rolę Solidarności oraz jej
aksjologiczno-moralny wymiar. Komunistyczna Polska, stosunkowo podzielona politycznie i światopoglądowo w szczególny sposób potrzebowała, by jej obywatele stali się
solidarni i w imię prawdy, wolności i sprawiedliwości kreowali nowego Ducha Narodu
oraz „nową epokę” w historii kraju. W dalszej części trzeciego rozdziału trochę miejsca
poświecono Benedyktowi XVI (tj. Josephowi Ratzingerowi), który w wielu aspektach
kontynuował działalność Jana Pawła II. Jako papież pochodzący z Niemiec zwracał się
on bowiem do Polaków ze szczególną prośbą – nawoływał do pojednania i pokoju między ludźmi oraz do przebaczenia dawniejszych zbrodni.
Podsumowując, Watykan a sprawa polska to publikacja wartościowa i uchodzić za
taką może nie tylko w kręgach teologicznych, lecz także historycznych, filozoficznych,
politologicznych. Co prawda jest to praca głównie odtwórcza i skrótowa, nie wnosząca
niczego nowego w dotychczasowy stan badań, ale stanowi jakościowy zarys relacji na
linii Watykan-Polska. Dla współczesnego czytelnika wątki poruszone w pracy Łukasza
Kleski mogą być szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę, iż niedawno w Polsce odbyły się Światowe Dni Młodzieży pod patronatem papieża Franciszka.
Szeroka baza przypisów, kompetentny, rzetelny, opisowy charakter prowadzenia narracji (rozważań) tylko potwierdzają to, że praca ta stoi na wysokim poziomie
naukowym. Jej charakter jest stricte akademicki i z tego powodu także jej forma przekazu jest dość schematyczna, sztywna, ale nie stanowi to przeszkody dla inteligentnego i
ambitnego czytelnika.
Konkludując, książka Łukasza Kleski pomimo nieznacznych mankamentów pozostawia po sobie pozytywne wrażenie. Co prawda jest to bardziej streszczenie, niż
podręcznik, bardziej książeczka niż książka, ale w pracy tej mamy to co być powinno
– sytuację Polski w czasie wojen, w okresie powojennym, oraz w okresie kreowania
„nowej epoki” – a wszystko w kontekście relacji z Watykanem. Jak wyżej podkreśliłem,
jest to dość udany zarys historyczny, skrótowe ukazanie relacji polsko-watykańskich
zawarty w „lekkostrawnej pigułce”. Z pewnością praca ta może stanowić dla czytelnika
wartościowe kompendium wiedzy na ów temat.

