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Łukasz Antosik
(Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Nowożytne tekstylia ze studni kolegiaty
p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu1
W 2008 r. w miejscu lokalizacji dawnej kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych oraz
cmentarza przykościelnego natrafiono na ceglaną konstrukcję2. Budowla została zinterpretowana jako studnia3. W wewnątrz założenia znajdowały się przemieszane destrukty kości ludzkich wraz z ułamkami naczyń glinianych, fragmentami szkła, dewocjonalia, monety, ćwieki z trumien oraz resztki tekstylne. Według kierujących pracami
konstrukcja została wykorzystana jako miejsce przenoszenia starszych pochówków. Do
sytuacji takiej doprowadził m. in. wydany w XVII w. nakaz ogrodzenia cmentarza, co
spowodowało zmniejszenie przestrzeni grzebalnej. Dodatkowe ograniczenia stwarzały
również budynki gospodarcze znajdujące się na terenie jarosławskiej nekropoli4. Trzeba
w tym miejscu powiedzieć, że Kolegiata p.w. Wszystkich Świętych jest drugą, w historii
Jarosławia, świątynią. Data powstania kościoła w obrębie nowo lokowanego miasta nie

1
Prace badawcze prowadzone były w ramach zadania pn. „Modernizacja płyty Rynku w Jarosławiu”.
Uzyskane w trakcie wykopalisk wyniki mają pozwolić na rekonstrukcję układu historycznego zachodniej części rynku. Ważnym założeniem było także podkreślenie historycznej wartości Starego Miasta poprzez wyeksponowanie zarysów kościoła (za G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, 2008, s. 3). Więcej informacji odnośnie badań
znajduje się w G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Wstępne wyniki archeologiczno – architektonicznych badań wykopaliskowych kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu przeprowadzonych w roku 2008, Rocznik Przemyski, t.
XLIV, z. 2, Archeologia, s. 119-127.
2
„Średnica wewnętrzna studni wynosiła 1,3 m. Obudowa ceglana zachowała się na wysokości 210,61 –
210,75 m n.p.m. Eksplorację doprowadzono ze względów bezpieczeństwa do poziomu 209,22 m n.p.m. Poziom
calca ustalony na podstawie odwiertów świdrem geologicznym, znajdował się na 209,02 m n.p.m. Cegły użyte
do wykonania obudowy studni posiadały średnie wymiary 60 x 150 x 300 mm, choć również występowały
większe” za G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Sprawozdanie z archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Placu Św. Michała w Jarosławiu w miejscu lokalizacji dawnej Kolegiaty p.w. Wszystkich
Świętych, s. 43 (maszynopis w archiwum WUOZ w Rzeszowie).
3
G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Sprawozdanie…, s. 49 (maszynopis w archiwum WUOZ w Rzeszowie).
4
Tamże, s. 49.
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jest znana. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1440. W 1523 roku kościół,
wówczas parafialny, został podniesiony do godności kolegiaty5.
Tabela I. Tekstylia
nr. iWWnw.

321/08

321/08

321/08

321/08

Surowiec

wełna

jedwab

jedwab

jedwab

Splot

1/1

1/1

1/1

1/4

Skręt przędzy

ZZ

ZZ

SS

SZ

Śr. grubość osnowy

?

0,3 mm

0,2 mm

0,2 mm

Śr. grubość wątku

?

0,6 mm

0,4 mm

0,4 mm

Gęstość osnowy

12nici/1cm

39 nici/1cm

44 nici/1cm

38 nici/1cm

Gęstość wątku

?

24 nici/1cm

20 nici/1cm

26 nici/1cm

Uwagi

4 fr. tej samej
tkaniny

Fr. ubioru. Tkanina
posiada broszowanie

2 fr. tej samej
tkaniny

j.w.

Od tego czasu, świątynia przechodziła różne okresy swojej świetności, m.in. w
roku 1600 oraz 1625 paliła się, co przyczyniło się do bardzo dużych zniszczeń. Ostatecznie w 1808 roku kościół i budynki przykościelne zostały sprzedane na materiał budowlany, a samą świątynię rozebrano. Około 1920 roku teren po kolegiacie i cmentarzu
przykościelnym uporządkowano, wyznaczając alejki i sadząc dekoracyjną zieleń6

Ryc. 1. Fragmenty wełnianej tkaniny (Fot. M. Troszczyńska)
5
J. Kociuba, Historia Kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu, s. 4-14 [w] G. Ziółkowska, M. Ziółkowski, Sprawozdanie z archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Placu Św.
Michała w Jarosławiu w miejscu lokalizacji dawnej Kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych, s. 4-5 (maszynopis w archiwum WUOZ w Rzeszowie).
6
Tamże, s. 13-14.
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W skład znalezisk tekstylnych wydobytych ze studni wchodzą produkty wełniane (ryc. 1) oraz jedwabne7. Dokładne dane opisywanych znalezisk przedstawia tabela
I.
W przypadku wyrobów wełnianych mamy do czynienia z 4 fragmentami tej samej tkaniny. Opisywany materiał jest w bardzo złym stanie, z tego też powodu nie
udało się określić wszystkich parametrów technicznych. Obserwacje przeprowadzone
pod mikroskopem pozwoliły na określenie splotu tkackiego, skrętu przędzy osnowy i
wątku oraz częściowo gęstości nici8. Do utkania tkaniny użyto splotu płóciennego 1/1
(ryc. 2), natomiast nitki skręcono w prawo (ZZ). Zaobserwowana gęstość przędzy wynosi osnowy 12 nici/1 cm.

Ryc. 2. Schemat splotu płóciennego 1/1

Ryc. 3. Schemat splotu atłasowego 1/4

Na materiał jedwabny przypadają 3 tkaniny (5 fragmentów). Omawiane wyroby
są w dość dobrym stanie. Fragmenty jedwabne utkane zostały w przypadku 4 fragmentów w splocie płóciennym 1/1, natomiast jeden element wykonany został w splocie
atłasowym ¼ (ryc. 3). Do produkcji materiałów użyto zarówno nici o jednakowym, jak
i różnym skręcie. Gęstość nic w osnowie waha się od 39 do 44 nici na 1 cm, a wątku od
20 do 24 nici na 1 cm. Grubość przędzy w osnowie oscyluje między ok. 0,2, a 0,3 mm, a
wątku między 0,2, a 0,6 mm.
Na szczególną uwagę zasługuje fragment tkaniny posiadającej broszowanie9
tworzące roślinną kompozycję (ryc. 4). Nici użyte do tego zabiegu okręcone zostały złotymi, bądź pozłacanymi blaszkami (ryc. 5). Oprócz tego na analizowanym materiale
7
Skręty przędzy oznaczono następującymi symbolami: S-skręt lewy, natomiast Z prawy. Skręt ZZ oznacza, że osnowa i wątek są w skręcie prawym. Z kolei skręt SS informuje, że osnowa i wątek są w skręcie lewym.
W przypadku oznaczenia ZS mamy do czynienia z osnową o skręcie prawym i wątkiem o skręcie lewym,
natomiast symbol SZ wskazuje, że osnowa jest w skręcie lewym, a wątek prawym.
8
Sytuacja taka spowodowana jest bardzo złym stanem zachowania badanego materiału zabytkowego.
9
„Broszowanie – technika wykonywania wzoru na tkaninie dodatkową przędzą, głównie wątkiem broszowania, bardzo rzadko osnową broszowania, przebiegającą częściowo ponad powierzchnią tkaniny i sprawiającą niekiedy wrażenie haftu. Metalowa lub jedwabna, rzadko wełniana lub lniana nić broszująca występuje
tylko w miejscach tworzenia ornamentu i może dawać efekty jedno lub dwustronne. Broszowanie może być
wykonane jedną lub kilkoma przędzami roszującymi wprowadzonymi ręcznie (tworzenie efektów nieregularnych) lub mechanicznie. Broszowanie wątkiem odbywa się na krośnie specjalnym” wg. M. Michałowska,
Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006, s. 43.
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zabytkowym zachowały się fragmentami tasiemki, które biegną wzdłuż nici wątku.
Opisana tkanina jest z pewnością pozostałością części ubioru. Tkaniny o podobnych elementach zdobniczych zaobserwowano również w grobie 17, odkrytym w trakcie prac
prowadzonych w tejże świątyni10.

Ryc. 4. Fragment tkaniny (Fot. M. Troszczyńska)

Poza wyżej wymienionym fragmentem tkaniny (ryc. 6), w trakcie prac archeologicznych wydobyto resztki jedwabnego materiału koloru żółtego. Na tkaninie tej zachowała się przyszyta miejscami jedwabna nitka, o grubości ok. 0,32 mm (ryc. 7). Składa się
ona z dwóch lekko skręconych w lewo (S) nitek, które następnie skręcono razem w prawo (Z). Omawiany zabytek utkano w splocie atłasowym 1/4. Materiał taki wytwarzany
był na ziemiach polskich od XVII wieku. Wcześniej, tj. od XIV wieku był sprowadzany.
Atłas wykorzystywano przede wszystkim na bogate stroje świeckie i szaty liturgiczne,
podszewki, obicia11.
Pomimo tego, że omawiane tekstylia odkryte w tzw. studni, zostały wtórnie zdeponowane, można w przybliżeniu określić ich datowanie. Przedstawiony zabytkowy
materiał włókienniczy w większości przypadków posiada takie same cechy techniczne
jak tekstylia odkryte w pochówku 17 w kolegiacie, którego chronologia przypada na
I ćw. XVII wieku. Podobieństwa te w szczególności charakterystyczne są dla zdobień
wykonanych za pomocą złotych lub pozłacanych tasiemek.
10
Wyniki analiz są oddane do druku Ł. Antosik, Nowożytne tekstylia z trumny znalezionej w kolegiacie
w Jarosławiu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego; Ł Antosik., M Rychter.,
Tekstylia pochodzące z grobu 17, odkrytego w dawnej kolegiacie w Jarosławiu (woj. podkarpackie), Biuletyn
Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki (w druku)
11
M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006, s. 22.
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Ryc. 5. Dekoracyjne tasiemki na jedwabnej tkaninie (Fot. Ł. Antosik)

Ryc. 6. Fragment tkaniny jedwabnej o splocie atłasowym ¼ (Fot. M. Troszczyńska)
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Ryc. 7. Jedwabna nitka (Fot. Ł. Antosik)
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Resume
Łukasz Antosik
Fabrics of the early modern period from water well at the collegiate church
of All Saints in Jarosław
In 2008 in the grounds of the former collegiate church of All Saints and its churchyard in
Jarosław, archaeological researches were conducted. The temple had been firstly mentioned about in 1440, whereas in 1523 it was dignified with the name of collegiate. Due
to conflagrations in 1600 and 1625 the collegiate church was seriously dilapidated. During excavations brick casing “water well”, filled with human remains, pieces of pottery
and glass, was found. Apart from those devotional items, coins, woollen and silk pieces
of fabrics were excavated. Textiles found, had been produced from threads, which were
twisted in identical and different way. Most of them had been woven using plain weave
1/1. There was a satin weave ¼ used in silk fabric in one case. In addition, a piece of fabric, most likely item of clothing, had brooch creating floral composition, to production
which they used threads which were wrapped in gold or gilded ribbons. Similar ribbons
were used to strengthen the weft thread. However, in that case, they were led in the
length of the yarn. Examined textiles are dated back to the first half of the 17th century.
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Tomasz Lawenda
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Wątki augustyńskie i ignacjańskie w poetyckiej refleksji
o wojnie duchowej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Wizerunek bohatera poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego wyłaniający się z Rytmów abo Wierszy polskich emanuje dynamizmem1. Jego właściwością jest bowiem nieustanna przemiana i coś, co w opisie autoportretu młodego Hansa Dürera zawarł Mieczysław Wallis:
[Z autoportretu] wyziera niepewność i niepokój, ciekawość świata i głód życia, nade
wszystko zaś namiętne pragnienie poznania samego siebie i przeniknięcia swej przyszłości. Oczy z natężeniem patrzą przed siebie, nie w dal, lecz w swe własne odbicie
w lustrze, pragnąc znaleźć w nim odpowiedź na dręczące pytania: kim jestem? Co ze
mną będzie? Usta rozchylają się z lekka, jakby spragnione2.

Interpretacja dzieła Dürera ukazuje „samotny dramat człowieka” zapatrzonego we własne wnętrze. Co w tym wnętrzu znalazł? Może to, co liryczny bohater Rytmów…
Poezja religijna Szarzyńskiego ukazuje historię wewnętrznej przemiany człowieka, który „z płaczem gani młodości swej skoki”. Przełom wewnętrzny antycypował
nowy typ pobożności, wyrażający się w „światopoglądzie odrodzonym, pogłębionym i
dramatycznym”3. Dla Sępa dotychczasowe życie było „przeszłością grzechów, błędu i
winy – winy, która nie może być do końca zmazana”4:

1
Zob. A. Borowski, „Rytmy” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego jako autoportret liryczny, „Pamiętnik Literacki”
1983, z. 3, s. 15.
2
M. Wallis, Autoportret, Warszawa 1964, s. 71.
3
A. Borowski, dz. cyt., s. 13.
4
K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 231.

18

Tomasz Lawenda
A ja, co dalej, lepiej cień głęboki
błędów mych widzę […].
(Sonet I, w. 5-6)5

Pogłębiona religijność, zrodzona na gruncie conversio ad Deo, zbliżyła Sępa do
grona wielkich nawróconych, którzy tak jak święci Paweł, Augustyn i Loyola, po swoim
nawróceniu, pragnęli dołączyć do Chrystusa. Oto bowiem Szaweł za sprawą iluminacji
Syna Bożego oślepł, by następnie odzyskać prawdziwy wewnętrzny wzrok i za św.
Tomaszem wyznać: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28)6. Loyola, który „aż do dwudziestego
szóstego roku życia był żołnierzem oddanym marnościom tego świata”7, doświadczył
uzdrawiającej mocy Chrystusa i Maryi do tego stopnia, że ich widzenie „napełniło go na
dłuższy czas nadzwyczajną pociechą i tak wielkim wstrętem do życia przeszłego […],
iż zdawało mu się, że wymazane zostały z jego duszy wszystkie te obrazy […], które aż
do tej pory były w niej wyryte”8.
1. Św. Augustyn
Confessiones św. Augustyna w modelowy sposób przedstawiały historię nawrócenia. I chociaż rozpatrując biografię Sępa podważa się obecnie hipotezę konwersji wyznaniowej9, jego poezja, podobnie jak Wyznania, stanowi duchowy dziennik człowieka,
którego status ontologiczny uległ zmianie. Pisane przez ponad cztery lata Confessiones
(397-401), ukazywały pełną niepokoju egzystencję człowieka, tkwiącego miedzy czasem
a wiecznością, niestrudzenie poszukującego absolutnego szczęścia10. Trychotomiczny
podział dzieła Augustyna wyraził się poprzez akt wyznania przewin, złożenia świadectwa i apologii Bożej chwały. A wszystko pod nadrzędną instancją zasady: aversio a
creaturam – conversio ad Deo. Myśliciela z Tagasty i poetę „metafizycznego” połączyła
więc wspólna kategoria „przełomu w życiu człowieka wierzącego”:
Żyje u Ciebie na wieki dobro nasze. A skoro się od niego odwróciliśmy, jesteśmy
przewrotni. Powróćmy już teraz – spraw to, Panie – tak, abyśmy się nigdy więcej ku
zgubie nie obrócili. Albowiem żyje u Ciebie bez żadnego ubytku dobro nasze, którym
jesteś Ty sam. Już nie będziemy pytać z lękiem, gdzie się podziejemy i dokąd mamy
powrócić. Odeszliśmy stamtąd. Ale podczas naszej nieobecności nie rozpadł się ten
dom nasz, wieczność Twoja.
(Wyzn., IV 16)11
5
M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpracy K. Mrowcewicza, Warszawa 2001. Pozostałe cytaty podaję za tą edycją.
6
Wszystkie cytaty z Biblii podaję za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblia Tysiąclecia,
Poznań 2002.
7
I. Loyola, Autobiografia, czyli Opowieść Pielgrzyma, przeł. M. Bednarz, wstęp H. Fros SJ, Kraków 1994, s.
40.
8
Tamże, s. 43-44.
9
A. Borowski widzi w przełomie duchowym Szarzyńskiego odrodzenie systemu światopoglądowego,
nie zaś konwersję wyznaniową (dz. cyt., s. 11 i n.), zaś autorzy Wprowadzenia do lektury najnowszej edycji Sępa
nie stwierdzają, odwołując się do danych z biografii poety i wiedzy o atmosferze kulturalnej z połowy XVI
wieku, istnienia kryzysu religijnego poety. Zob. dz. cyt., s. 9-11.
10
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa 2007, s. 218-228.
11
Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1997, s. 111.
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Wewnętrzny autoportret kreślą Augustynowe Wyznania, podejmujące się próby
odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące natury ludzkiej: „Czymże wiec jestem,
Boże mój? Jaką jestem naturą? Jestem rozmaitym, wielostronnym i niezmiernie rozległym życiem” (X 17). Już z tej wstępnej refleksji przebija aposterioryczny (bo zweryfikowany życiem) pogląd o ontycznym bogactwie i dynamizmie ludzkiej jednostki. Dla
Augustyna życie człowieka skupia jak w soczewce różne warstwy bytowe, dlatego jest
on bytem zarówno immanentnym jak i transcendentnym: niczym w Arystotelesowskim
„prawie ciążenia” ciało grawituje ku materii, dusza zaś wznosi się ponad dziedzinę
fizykalności12. Mimo iż w aspekcie metafizycznym biskup Hippony uznawał jedność
osoby ludzkiej, to jednak w jej naturze zauważał istnienie napięcia, ciągu opozycji, które
wywoływały egzystencjalny niepokój: „Wnętrze mojej istoty przestało być spokojnym
domem” (Wyzn., VIII 8). „Człowiek w jego interpretacji jest rzeczywistością dynamiczną i ambiwalentną”13 – powiada Stanisław Kowalczyk.
Ze swym rozróżnieniem „człowieka wewnętrznego” i „człowieka wewnętrznego” wpisywał się Augustyn w obszar refleksji św. Pawła14. Stan człowieka określały
Pawłowe formuły, traktujące o życiu „według ciała” i życiu „według ducha” (Rz 8,
5-12). Jeżeli życie „w ciele” przynależało do ogólnej kondycji ludzkiej jako takiej, to
życie „według ciała” konotowało negatywną waloryzację. Oznaczało bowiem postępowanie człowieka, który złożył nadzieję bardziej w sobie i w świecie, niż w Bogu15.
Pawłowa teologia grzechu konceptualizowała, obok czysto zewnętrznych, nieokreślone
bliżej cierpienia natury duchowej czy moralnej16. Wewnętrzne rozdarcie manifestujące
swe istnienie w ambiwalencji dobra i zła, oraz walka aksjologiczna, dokonująca się w
ludzkim interiorze, prowadziła do wyznania:
A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem
mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich
członkach.
(Rz 7, 21-23)

Świadom istniejącej dysharmonii pomiędzy ciałem a duchem Augustyn cytuje w
Wyznaniach Apostoła narodów: „Bo nie czynię dobra, którego chcę, lecz zło, którego nie
chcę, to czynię.” (VII 24). Kiedy indziej mimowolnie włącza do swych przemyśleń jego
tezy: „Daremnie radowałem się z prawa Twojego, jak przystało człowiekowi wewnętrznemu, skoro inne prawo w moim ciele walczyło z prawem umysłu mego i wlokło mnie
w niewolę, pod prawo grzechu, które było w moich członkach” (VIII 5). Za Hiobem i
12
„Oto Twój czar porywał mnie ku Tobie, a niebawem odrywała mnie od Ciebie moja własna siła ciężkości i Znowu spadałem ku rzeczom tego świata, płacząc. Owa siła ciężkości to były nawyki cielesne. Ale pamięć
o Tobie nie gasła we mnie ani też w żadnej mierze nie wątpiłem, że właśnie do Ciebie powinienem przylgnąć.
Tylko jeszcze nie byłem do tego zdolny. Albowiem ciało, ulegające zepsuciu, obciąża duszę; ziemskie mieszkanie przytłacza umysł pełen myśli” (Wyzn., VII 17; por. XIII 9).
13
S. Kowalczyk, Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Lublin 2007, s. 82.
14
Por. Tamże, s. 82-85.
15
Por. I. Mroczkowski, Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000, s. 199-206.
16
Por. L. R. Moran, Chrystus w historii zbawienia, przeł. Z. Ziółkowski, Warszawa 1982, s. 241-242.
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św. Pawłem powtarza znamienne pytanie: „Czyż nie jest bojowaniem życie ludzkie na
ziemi?” (X 28).
Powyższe wątki podejmuje Sęp w Sonecie IV:
Pokój – szczęśliwość, ale bojowanie
byt nasz podniebny. On srogi ciemności
hetman i świata łakome marności
o nasze pilno czynią zepsowanie.
[…]
Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubości
niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności
upaść na wieki żądać nie przestanie.
(w. 1-8)

Tutaj również ciało symbolizuje – skażoną grzechem pierworodnym – naturę człowieka. Przywiązanie do „prawa” zamieszkującego w członkach, zaciera relacje między
człowiekiem a Bogiem. Uświadamiając sobie tragizm położenia Augustyn przywoła
słowa Apostoła z Tarsu: „Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała?” (VII
24). Podobną rozterkę będzie artykułował Sęp:
Cóż będę czynił w tak straszliwym boju,
wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
(Sonet IV, w. 9-10)

Dramat uwięzienia w ciele i świecie znalazł wyraz w rozdarciu wewnętrznym.
Bohater Rytmów, podobnie jak człowiek Wyznań i Listów św. Pawła, zdaje sobie sprawę z
istnienia absolutnego Dobra, które może stać się jego udziałem, a walka jaką podejmuje
z „ciałem, szatanem i światem” będzie tylko świadectwem wolności, którą wciąż (mimo
zmazy grzechu pierworodnego) posiada: „Ci bowiem, którzy żyją wedle ciała, dążą do
tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według ducha – do tego – czego chce duch.
Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha – do życia i pokoju” (Rz
8, 5-6).
Pogarda przemijających wartości prowadzi do postulatu przemiany wewnętrznej, moralnego udoskonalania i poświęcenia się wartościom prawdziwym. Czynnikiem
harmonizującym wewnętrzne rozdarcie może być tylko Bóg, toteż poszukiwanie Boga
przez duszę nie może obyć się bez walki. W tym wyraża się u Sępa heroizm moralny, że potrafi odważnie spojrzeć w głębiny swego wnętrza i stwierdzić własną nędzę.
Wybór nowej drogi życia musiał korespondować z zakwestionowaniem sposobu bycia
„dawnego człowieka”. Mimo, iż Bóg jest Bogiem ukrytym (Deus abscondicus), woła on
żarliwie, by Stwórca swą łaską pomógł mu uwolnić się od grzechu:
Ty nas oczyść, prosiemy! Miłosierdzia Twego
niech promień, bijąc w serce, odnosi od niego
ku Tobie jasny odraz chwały i miłości -
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O, Panie, nasza chwało, nasza szczęśliwości!
(Pieśń I, w. 21-24)

Transcendująca ku Bogu poezja walki Sępa, swoje korzenie wywodzi z tradycji platońsko-chrześcijańskiej, postrzegającej świat w perspektywie dualistycznego podziału na wanitatywną doczesność i wieczność. Wrzucony w rzeczywistość grzechu
tego świata bohater Rytmów, którego kondycje określił stygmat wewnętrznego rozdarcia i poczucie zawieszenia pomiędzy antynomiami, kierunek swojego bojowania zwraca w stronę Boga i zjednoczenia z Nim. Ale napięcie spowodowane statusem „bycia
pomiędzy” każe postrzegać człowieka Sępa w perspektywie dramatycznej. Otaczająca
go rzeczywistość zamyka drogę ku temu, co ostateczne, dlatego wołanie:
O moc, o rozkosz, o skarby pilności,
choćby nie darmo były, przedsie szkodzą,
(Sonet I, w. 9-10)

ewokuje pełne tęsknoty wyznanie św. Augustyna: „Jak gorąco pragnąłem, Boże mój, o
jakże ja pragnąłem odlecieć od rzeczy ziemskich do Ciebie”(Wyzn., III 4)17. Jeszcze raz
powtórzy to Szarzyński w Sonecie V, ponownie wykorzystując figurę enumeratio:
Komu tak będzie dostatkiem smakować
złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone
piękne oblicze, by tym nasycone
i mógł mieć serce, i trwóg się warować?
(w. 5-8)

Drogę ku Bogu postrzega bohater Rytmów jako nieustanne zmaganie się z pokusami
materialnego świata:
Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie.
Ten nasz dom – ciało dla zbiegłych lubości
niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
upaść na wieki żądać nie przestanie.
(Sonet IV, w. 5-8)

Metafora domu, oznaczająca w warunkach ziemskich niedoskonałe ciało, zaczyna funkcjonować w kategoriach metafizycznych jako ojczyzna niebiańska, w której
„byt podniebny” ma nadzieje się kiedyś znaleźć: „[…] wolim w świętej ojczyźnie Tobie
wiecznie służyć” (Pieśń II, w. 20). A zatem ziemska egzystencja, szczególnie silnie odczuwana za sprawą słabości i grzeszności ciała, rodzi tęsknotę skierowaną ku niebiańskiej ojczyźnie, w której rzeczy nie będą się „mienić” i „psować”. Walka o byt wieczny
okazuje się pochodną tęsknoty człowieka za Absolutem – pragnieniem mistycznego z
Nim zjednoczenia. Targany bólem wynikającym z oddalenia od Stwórcy, dostrzega w
sobie homo dolens – człowieka-wygnańca. Gdy Augustyn doświadczał niepełności ist17

Św. Augustyn, dz. cyt., s. 70.
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nienia, wyznawał: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne
jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie” (Wyzn., I 1). Refleksja biskupa z Hippony
podkreślała sytuację wewnętrznego rozdarcia człowieka, jego bycia pomiędzy tempus a
aeternitas. Zachęcała do przekraczania świata widzialnego i poszukiwania Boga:
I będziesz pragnął za wszelką cenę wypracować w sobie usposobienie wolne od doczesnych skłonności, którymi piętnuje nas miłość do rzeczy doczesnych – tych rzeczy,
które przed swoim powstaniem są nicością, w okresie istnienia dążą do nicości, a ginąc przechodzą w nicość.
(O wolnej woli)18

Dla Sępa ziemskie wartości nie tyle są złe same w sobie, ile niedoskonałe przez
swą zmienność i nietrwałość. Odwodzą zresztą od nieprzemijających wartości, skupionych w idei Boga:
bo naszę chciwość od swej szczęśliwości
własnej, co Bogiem zowiemy, odwodzą.
(Sonet I, w. 13-14)

Droga do Boga, utożsamianego przez Sępa z eudaimonią, odbywa się wśród zmagań z
pokusami, jakie dostarczają pozorne wartości tego świata. Wyraża się w „dynamicznym przekraczaniu własnego horyzontu esse”19, co oznacza zaparcie się siebie i podjęcie
walki z namiętnościami. Heroiczna poezja Szarzyńskiego jakby powtarzała słowa Augustyna: „Szukacie szczęśliwego życia w krainie śmierci. Nie ma go! Jakże mogło być
szczęśliwe życie tam, gdzie w ogóle żadnego życia nie ma?” (Wyzn., s. 101). Tylko Bóg
jest szczęściem i spełnieniem człowieka. Pieśń I (O Bożej Opatrzności) głosi:
żeś nam nie tylko być dał, ale, by szczęśliwie
każdy żył, sam się dawasz wszytkim litościwie.
(w. 11-12)

Duchowa walka z wrogimi czynnikami jest możliwa dzięki miłości, rozumianej przez „ekspansję, pożądanie piękna, którego ucieleśnieniem absolutnym i jedynym
jest Bóg”20. Platońska koncepcja miłości przenika poezję Sępa. Miłość wyjaśnia zagadkę funkcjonowania kosmosu poruszanego przez Boga. Dla poety staje się czynnikiem
konstytuującym byt i wprawiającym w ruch jego elementy. Łącząc ze sobą dwa światy:
doczesny i wieczny („Miłość jest własny bieg bycia naszego” - Sonet V, w. 9) staje się siłą
sprawczą bojowania o życie wieczne: „[…] bojowanie byt nasz podniebny. […]” (Sonet
IV, w. 1-2). Nie ma Sęp większej motywacji do walki niż ta, wypływająca z miłości do
Boga. Bohater liryczny Rytmów podejmie walkę dzięki aktywności woli, a „działaniem
woli jest miłość, boski pierwiastek, tworzący wszechświat i napędzający jego cudowną
Św. Augustyn, O wolnej woli, przeł. A. Trąbała, [w] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999, s. 599-600.
P. Szczukowski, Homo inquitus…, s. 118.
20
K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego, Wrocław 1987, s. 217.
18
19
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machinę”21. Człowiek Sępa – tak jak wieczna dusza w koncepcji platońskiej – egzystuje
„w ciągłym niepokoju, zwodzona przez niedoskonałe, materialne ciało i niepełne piękno rzeczy widzialnych”22:
[…] i miłować
nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione
myśli cukrują nazbyt rzeczy one,
które i mienić i muszą się psować.
(Sonet V, w. 1-4)

Niepokój duszy wynika z niespełnienia. „Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak
dusza moja pragnie Ciebie Boże” (Ps 42, 2) – mógłby powiedzieć Sęp za psalmistą. Podobnie jak Augustyn poeta szczęście widzi tylko przez pryzmat zjednoczenia z Bogiem,
więc pyta:
Komu tak będzie dostatkiem smakować
Złoto, srebro, sława, rozkosz i stworzone
Piękne oblicze, by tym nasycone
I mógł mieć serce, i trwóg się warować?
(Sonet V, w. 5-8)

Miłość dla Sępa jest pożądaniem piękna, które znajduje ucieleśnienie w idei Boga23. Dobra doczesne stanowią przeszkodę w dotarciu do Niego, gdyż pozostawiają
człowieka w stanie „niespełnienia celu miłości”24. Nienaznaczone złem jako takim, wpisują się w kategorię, którą Augustyn nazwał „brakiem”, niewystarczalnością dobra.
Dlatego miłość do świata rzeczy jest w pojęciu Sępa niedoskonała, pomniejszona o pewne dobro, które do rzeczywistości ziemskiej nie należy. Świat jest zły o tyle, o ile kusi
człowieka odrywając od Boga i skupiając uwagę własnej pozornej wartości. Zwodzone
namiętnościami „ciało, […], zawodzi duszę, której wszystko mało” (Sonet V, w. 10-12),
gdy nie widzi Boga. Toteż walka z ciałem okazuje się jedynym rozwiązaniem dla ducha,
który oczekuje komunii z Bogiem. Uwięziony w ciele człowiek podejmuje walkę o Boga,
a dzięki miłości do Stwórcy ma szansę pokonać zniewolenie.
U Sępa, podobnie jak w przypadku Augustyna, wewnętrzne rozdarcie zachodzi
na płaszczyźnie miłości. Uczucie to warunkuje wszelkie poruszenia woli, staje się siłą
motoryczną człowieka, decydując tym samym o kształcie ludzkiego bytu („Moją siłą
ciążenia jest miłość moja: dokądkolwiek zmierzam, miłość mnie prowadzi” – Wyzn.,
XIII 9). Jednocześnie „miłość może być dobra albo zła. […] Człowiek, posiadając ciało i
duszę, jest rozdwojony w swej miłości. Kocha Boga i świat, mądrość i życie doczesne,
ludzi i siebie samego egoistyczną miłością”25. „Gdy wieczność pociąga ku górze, a rozkosz dobra doczesnego zatrzymuje na dole, ta sama jest dusza, lecz nie całą wolą chce
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23
24
25

Tamże.
Tamże, s. 219.
Por. Tamże, s. 219.
Tamże.
S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 84.
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tego lub owego, przez co ciężką cierpi rozterkę” (Wyzn., VIII 10) – „miłować nędzna
pociecha” – stwierdzi Sęp.
Poprzez Rytmy przebija koncepcja gradualistycznej struktury bytu, obecna w myśli św. Augustyna, który z kolei zapożyczył ją z kręgu tradycji neoplatońskiej. Opozycję
ontyczną jaka zachodzi miedzy Stwórcą a stworzeniem, opisał autor Confessiones kategoriami: zmienność – niezmienność: „Atrybut niezmienności przysługuje tylko Bogu
– bytowi per se. Ens creata posiadają realność pochodną i jakby ‘odbitkową’, zawierają
w swej naturze element nicości”26. A zatem świat uczestniczy w naturze bytu poprzez
odbijanie Bożego blasku.
Platonicy renesansowi w swojej nauce o circuitis spirituals ujmowali cały byt w
perspektywie gigantycznego snopa światła, który wychodząc od Boga pokonywał drogę „zstępującą” ku coraz niższym stopniom stworzenia, by ostatecznie znowu powrócić
do Bożego źródła. „Wyższy byt przekazuje niższemu część swojej doskonałości po to,
by te dary wróciły w końcu do Stwórcy”27. Poszczególne elementy w hierarchii bytu
okazują się zwierciadłami odbijającymi stwórcze światło Boga: „Każdy z tych elementów jest zwierciadłem Boga, niedoskonałym jednak, odsyłającym do coraz wyższego, aż
na końcu, idąc tą drogą, powracamy znów do punktu wyjścia”28.
Platońska metaforyka świetlna, mająca swoje odpowiedniki także w Biblii (J 1,
4), uporczywie powraca w Sępowej refleksji o bojowaniu. Wystarczy wspomnieć kontrastowe zestawienie światła i ciemności, które – podobnie jak u św. Pawła (Ef 5, 8-14)
– są w nieustannym konflikcie. Dla Sępa Bóg jest prawdziwą światłością, w przeciwieństwie do szatana – „hetmana ciemności”. Stwórca zsyła promienie swej łaski na ludzkie
„zwierciadła”. Lecz „tylko ‘czyste i polerowane’ zwierciadła mogą zamknąć duchowy
obieg światła, który polega na tym, by oddawać Bogu to, co On nam daje”29. „Hetman
ciemności” utożsamiony ze Starodawnym Wężem, zaszczepił kiedyś jad zmazy pierworodnej, dlatego na czystych niegdyś „zwierciadłach” osiadła rdza grzechu i ciemności:
O wszechmogący Boże, światłości szczęśliwa,
serca nasze osiadła rdza grzechów płaczliwa,
skąd, chociaj nas oświecasz, żywiemy jak w nocy,
a jadu tego pozbyć nie naszej czyn mocy.
(Pieśń I, w. 17-20)

Bohater liryczny Rytmów – jak słusznie zauważa Krzysztof Mrowcewicz - pragnie
stać się narzędziem w ręku Boga, oddawać Mu chwałę poprzez wierną służbę i odpowiedzi na Jego wezwania. Ma świadomość, jest tylko cieniem (umbra) i bez światła (lux)
nie podoła w starciu z przeciwnościami. Wie także, że popadając w grzech, przyczynia
się do wzrostu potęgi świata i ciemności. Toteż wzywa Matkę Bożą, którą porównuje do
księżyca, aby oświeciła noc grzechów i pomogła otworzyć się na Chrystusa – prawdzi26
27
28
29

Por. Tamże, s. 5-17.
K. Mrowcewicz, dz. cyt., s. 222.
Tamże.
Tamże.
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wą Światłość. Zdaje sobie sprawę, że Maryja „starła Smoka Starodawnego”, ona też go
wesprzeć w walce z ciemnością:
Tyś jest dusz naszych jak księżyc prawdziwy,
w którym wiecznego baczymy promienia
miłosierdzia, gdy na nas grzech straszliwy
przywodzi smutnej nocy ciężkie cienie.
(Sonet III, w. 5-8)

Platonizm i wątki augustyńskie obecne u Sępa, podkreślają dualistyczny charakter człowieka i świata. Wskazują na antynomie bytu: Bóg – świat, duch – ciało, światło
– ciemność. Św. Augustyn czasie swojego życia doświadczał wielokrotnie stanu wojny
między duszą a ciałem, pragnieniem świętości a pokusą wkroczenia w świat doznań
zmysłowych, i – podobnie jak Sęp – wpisywał swój los w pełen niepokoju dramat człowieka wierzącego. Jednocześnie zasługą biskupa Hippony było ukazanie człowieka w
jego tajemnicy i wielowymiarowości. Kreślenie swego autoportretu rozpoczął od introspekcji, zgłębiania psychicznej przestrzeni pełnej antynomii, konfliktów, ale też od
naszkicowania bogactwa życia wewnętrznego. W ten sposób miała powstać wizja człowieka „w jego wielkości i małości”, usytuowanego między sprzecznymi pragnieniami.
Z obrazu nie przezierał jednak jednostronny pesymizm czy sceptycyzm – przeciwności
i wewnętrzne niepokoje prowokowały do moralnego rozwoju i kontestacji własnego
„ja”: „Antropologiczny dualizm jest ostatecznie twórczy dla ludzkiej natury. Jednowymiarowe spojrzenie na człowieka prowadzi ostatecznie do kwietyzmu i pasywności”30.
2. XVI-wieczne koncepcje bojowania - Erazm z Rotterdamu i św. Ignacy Loyola
Sęp prawdopodobnie nie został luteraninem, mimo iż przebywał w mieście
wielkiego reformatora – Marcina Lutra. Duchowej przemianie towarzyszył paradygmat nasilonej religijności, zespolony z silnym postanowieniem odrzucenia „marności
tego świata”. Jeśli za Augustynem przeżywał dramat wewnętrznego rozdarcia, to za
przykładem biskupa z Hippony umieścił refleksje swojej twórczości w perspektywie
duchowej walki31, podejmowanej przez homo religiosus. Tym samym wpisywał się w nastroje przełomu XVI i XVII wieku, zwiastujące Pascalowski emblemat przepaści między
„człowiekiem pojmowanym jako ens amans”, a Bytem Transcendentnym, który mógł
uleczyć zranioną grzechem naturę i zaprowadzić pokój między antynomiami ducha i
ciała32.
Heroiczna poezja Szarzyńskiego stanowi palimpsest33 chrześcijańskich koncepcji
bojowania, pochodzących z różnych czasów i obszarów. Zawiera sentencjonalne zawołanie Hioba, mówiącego, że „do bojowania podobny żywot człowieka. Dni jego […]
S. Kowalczyk, dz. cyt., s. 86.
P. Wilczek, dz. cyt., s. 85.
32
J. Kotarska, Ad caelestem adspirat patriam. Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku, [w]
Literatura polskiego baroku. W kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, Lublin 1995, s. 315.
33
Tym terminem posłużył się K. Mrowcewicz w jednej ze swoich prac (Palimpsesty Sępowe, [w] „Corona
scientiarum”. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J. A.
Chrościcki, Warszawa 2004, s. 57-69).
30
31
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są dniami najemnika” (Hi 7, 1), wizerunek Boga-Wojownika przedstawiony w Księdze
Izajasza (59, 17-23; por. Mdr 5, 17). Przywołuje wreszcie kategoryczne napomnienie św.
Pawła skierowane do Tymoteusza:
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a
to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym
ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się
w zabiegi około utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli
ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], gdy walczył przepisowo.
(Tm 2, 1-5)

Nakaz Apostoła z Tarsu urzeczywistnił po swoim nawróceniu Ignacy Loyola,
który był jednym z czytelników głośnego w szesnastym wieku Podręcznika żołnierza
Chrystusowego Erazma z Rotterdamu34. Metafora „żołnierza Chrystusowego” poprzedzała jednak czasy Rotterdamczyka, skoro już w średniowieczu nawiązywał do niej
zakonnik, Mikołaj z Lirii. Pisał: „całe stworzenie stoi w ordynku ku Bogu, jak armia ku
dowódcy”. Także w głośnym dziele Lotariusza, późniejszego papieża Innocentego III,
O pogardzie świata albo nędzy stanu człowieczego można było przeczytać:
Żołnierstwo jest tedy żywot ludzki na ziemi. Azaż to nie prawe żołnierstwo, gdyż liczni a rozmaici nieprzyjaciele na nas ustawicznie godzą, aby nas pojmali, a prześladują,
aby nas zamordowali, Szatan i Człowiek, Świat i Ciało?35

Odpowiedź na pytanie o sens i metody walki chrześcijanina udzielał między innymi Tomasz a Kempis. Jego traktat O naśladowaniu Chrystusa, w którym „święty Ignacy od czasu swego nawrócenia był rozmiłowany”36, mieścił w sobie wiele wskazówek
dotyczących tego, jak „niezachwianie […] wytrwać w dobrym”37. Wśród wielu refleksji
znalazła się w trzynastym rozdziale księgi I również ta zaczerpnięta z Księgi Hioba (7, 1),
mówiąca o bojowaniu. W księdze III (rozdz. 4) stwierdzającej, że w życiu doczesnym nie
ma zabezpieczenia przed pokusami, do odbiorcy przemawia sam Chrystus. Monolog
rozwija się w duchu ewangelicznego napomnienia o potrzebie gotowości i czujności
oraz w klimacie Pawłowego wezwania do przyobleczenia duchowej zbroi Chrystusa
(Ef 6, 5-6). Stawianie czoła pokusom wymaga dużo wysiłku ze strony żołnierza Chrystusa i nie gwarantuje osiągnięcia pokoju w życiu doczesnym38.
Do ignacjańskiej koncepcji athleta Christi nawiązywał Sęp w Sonecie IV: „Będę
wojował i wygram statecznie” (w. 14). Loyola zapewne czytał Enchiridion militis ChriPor. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1999, s. 185.
Innocenty III, O wzgardzie świata albo o nędzy stanu człowieczego; cyt. za: J. Błoński, dz. cyt., s. 185.
Cyt. za: M. Strykowska, Problematyka wolności w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, [w] „Corona scientiarum”. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J. A. Chrościecki, Warszawa 2004, s. 89.
37
T. a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Lublin 1983, V 2, s. 137.
38
„Jeżeli w tym życiu szukasz odpoczynku, to jakże dojdziesz do wiecznego odpoczywania? […] Szukaj
prawdziwego spokoju nie na ziemi lecz w niebie […]. Dla miłości Boga powinieneś chętnie znosić wszystko,
mianowicie: trudy i boleści, pokusy, udrękę, niepokoje, braki, słabości […]. Pomaga to do cnoty, ćwiczy młodego żołnierza Chrystusowego […] (III 4).
34
35
36
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stiani około roku 1525-26, ale miało to miejsce już po napisaniu znacznej części Ćwiczeń
duchownych (1522), w których mieściły się Rozmyślania o dwóch sztandarach wraz z ukonstytuowanym tam motywem athleta Christi39. Dlatego teza Jana Błońskiego o infiltracji
erazmiańskiego konceptu żołnierza Chrystusowego w obręb medytacji ignacjańskiej jest
– zdaniem Piotra Urbańskiego – po części chybiona. Mało prawdopodobna była możliwość korekty Ćwiczeń, dostosowująca dzieło Loyoli do wymowy ideologicznej Podręcznika. Podkreślał to sam Ignacy, kiedy po lekturze Erazma miał doznać stanu „dziwnego
ostudzenia ducha”, co znalazło konkluzję w zakazie danym członkom Towarzystwa
Jezusowego, odnośnie czytania dzieł holenderskiego myśliciela40.
Ostatecznie „Erazm i Ignacy to dwaj żołnierze Chrystusa, ale dzieli ich cały
świat” – stwierdza Hugo Rahner41. Żyjący w świecie humanizmu chrześcijańskiego,
wynoszącego człowieka na szczyt drabiny ontologicznej, Erazm nie angażował swojego „żołnierza” w walkę z wrogami – szatanem, światem i ciałem – stwierdza Piotr
Urbański. Homo militans Erazma poprzez swą statyczność i bierność hołdował zasadzie:
„żebyśmy zawsze byli pod bronią, żąda od nas Paweł nakazując modlić się nieustannie”42. Fakt zaciągnięcia się do wojska Chrystusowego jest jego inicjatywą i suwerenną decyzją. Pojęcia łaski nie wprowadza Erazm na karty Enchiridionu – dodaje badacz.
Optymistyczna postawa konstytuuje w nim bowiem przeświadczenie o definitywnym
zwycięstwie Bożego Pomazańca nad śmiercią i grzechem, które notabene zwalnia człowieka z trudu nieustannej walki: „jest tak wielkim optymistą, że można ‘Egipt’ - grzechy porzucić raz na zawsze, że już się do nich nie wróci”43. Wprawdzie „sprawcą zła jest
ciało, prawdziwy stosunek człowieka do Boga oparty być musi na walce, na ciągłym
dążeniu do przezwyciężania słabości natury cielesnej”44, ale ostatecznie wystarczy tylko
bezgranicznie zaufać Bogu, naśladować Jego Syna i pozostawać czujnym, pełniąc straż
w czasie ziemskiego życia.
Wydaje się, że uwagi Urbańskiego o istocie walki duchowej obecnej w Podręczniku
domagają się przeformułowania. Słuszne jest stwierdzenie badacza, że sposób prowadzenia wojny z przeciwnikami określała formuła raczej statyczna, redukująca wysiłek
żołnierza do czujnego i ustawicznego trwania na posterunku45. Niemniej athleta Erazma
walczy zarówno z szatanem jak i światem oraz ciałem. Erazm zakłada także obecność
39
Motyw athleta Christi pojawił się w początkowych słowach Formuły Towarzystwa Jezusowego z 1550 roku:
„Ktokolwiek zechce walczyć pod sztandarem krzyża o sprawy Boga w naszym Towarzystwie, które pragniemy
zaszczycić imieniem Jezusa, oraz służyć jedynie Panu i Jego Oblubienicy – Kościołowi pod kierunkiem rzymskiego biskupa, zastępcy Chrystusa na ziemi, ten niech sobie w sercu uświadomi, że złożywszy uroczysty ślub
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest zobowiązany ustawicznie trwać przy Panu naszym jako Jego żołnierz”
(cyt. za: P. Divarkar, Droga wewnętrznego poznania. O „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, przeł. B.
Stoczek, Kraków 2002, s. 182).
40
Por. P. Urbański, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce, w tenże, Natura i łaska w
poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Studia o tekstach, Kielce 1996, s. 48.
41
H. Rahner, Geneza i duch pobożności ignacjańskiej, [w] I. Loyola, Pisma wybrane. Komentarze, t.1, oprac. M.
Bednarz, Kraków 1968, s. 632.
42
Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przeł. J. Domański,
Warszawa 1965, s. 20.
43
P. Urbański, dz. cyt., s. 48-50.
44
A. Ściegienny, Spór Erazma z Lutrem, [w] Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, red. M. Drużkowski, Warszawa 1966, s. 188.
45
Por. Erazm z Roterdamu, dz. cyt., s. 7-9.
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łaski Bożej, z którą człowiek współpracuje, ale w każdej chwili może się zamknąć na jej
działanie46.
Postawa nieufności do natury ludzkiej, jaką przejawiał Loyola kazała otwierać
się na przyjęcie woli Boga. Sam wielokrotnie przeżywał chwile niepewności:
Raz odczuwał w sobie taką jałowość, że nie znajdował smaku w modlitwach chórowych, ani w słuchaniu mszy św. Ani w żadnej innej modlitwie jakiej się oddawał.
Kiedy indziej działo się z nim wręcz przeciwnego […]47.

Zwątpienie, które niejednokrotnie określało stan jego ducha doprowadziło do
tego, że Loyola stracił zaufanie do człowieka i mocy, którymi on włada. Wzywał jednocześnie do przyjęcia postawy heroicznej, wyrażającej się w całkowitym posłuszeństwie wobec Chrystusa i Jego Kościoła. Zjednoczenie woli człowieka z wolą Bożą miało
stać się aktem dobrowolnego poddaństwa, pomimo milczenia Rozkazodawcy. Sępowi
bliższy był wzorzec ignacjański niż „asekuracyjny” i zachowawczy program żołnierski
zamieszczony w Enchiridionie. Człowiek Erazma walczył co prawda z metafizycznymi
wrogami, ale ograniczał się raczej do bycia strażnikiem twierdzy swojego życia. Dla
myśliciela z Rotterdamu momentem włączenia pod sztandar był chrzest:
Czy nie wiesz, żołnierzu Chrystusowy, że już wtedy, gdy cię wtajemniczano w misteria życiodajnego chrztu, zaciągnąłeś się pod znak Chrystusa-Wodza? […] Czy do tego
ślubu można by dodać coś bardziej uroczystego, bardziej zobowiązującego?48.

Poezja Sępa jakby powątpiewała w skuteczność Erazmowego trwania na straży.
Posiadanie rycerskiej pieczęci Chrystusa oznacza bowiem coś więcej niż „bycie na posterunku”. Sęp wykracza poza domenę biernego czuwania, nie godząc się na pokój, którego zażywają żołnierze Erazma. Dynamika Rytmów odzwierciedla pełne dramatyzmu,
ale i ufności w moc Boga, dążenie do Absolutu: „Pokój - szczęśliwość, ale bojowanie /
byt nasz podniebny” (Sonet IV, w. 1-2). W poezji Szarzyńskiego trudno znaleźć przejawy Erazmowego uspokojenia, wynikającego z faktu, że „człowiek już porzucił ‘Egipt’
i nigdy, nawet myślą do niego nie wróci”. Humanistyczna wiara w godność natury
ludzkiej, zdolnej siłą woli i rozumu uchronić się przed atakami grzesznych namiętności,
ustępuje miejsca służbie, rozumianej w duchu ignacjańskim. Paradoks dobrowolnego
ubezwłasnowolnienia na rzecz przynależności do Chrystusa, może stać się fundamentem bojowania (tak jak u Loyoli). Wołanie Sępa:
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
będę wojował i wygram statecznie.
(Sonet IV, w. 13-14)

46
47
48

Tamże, s. 18.
I. Loyola, dz. cyt., s. 50, (21).
Erazm z Rotterdamu, dz. cyt., s. 9.

Wątki augustyńskie i ignacjańskie u Sępa Szarzyńskiego

29

jest echem końcowego monologu z Rozmyślań o dwóch sztandarach49, w którym kandydat
prosi o „łaskę przyjęcia pod Jego [Chrystusa] sztandar”50. Wydaje się, że słowa Loyoli są
bliższym kontekstem tych wersów Sępa niż zaproponowane przez Wydawców zdanie
Ludwika z Granady: „Jeśli sie zbrojne wojska przeciwko mnie oburzą, nie będę się ich
lękał, albowiem Ty, Panie, ze mną ustawnie będziesz” (s. 147). Sonet IV stanowi zatem
swego rodzaju egzemplifikację programu rozważań Loyoli na drugi tydzień rekolekcji
medytacyjnych. Wszystko konstytuuje dobrowolnie powzięta decyzja o podjęciu walki
nie tyle w swoim, ile w Bożym imieniu51. Istotę rycerstwa rozumiał św. Ignacy jako
„wierność ideałowi i lojalność względem danej osoby. W Chrystusie znalazł osobę, która była również doskonałym ideałem. To sekret jego powodzenia”52. Stąd też Rozważania o dwóch sztandarach są podstawową medytacją Ćwiczeń: „jeden [sztandar – T. L] należy do Chrystusa, najwyższego naszego wodza i Pana, drugi do Lucyfera, śmiertelnego
wroga naszej ludzkiej natury”53.
Obozowiska jakie Loyola wyznacza owym „hetmanom” (Chrystusowi i Lucyferowi), stanowią skonkretyzowaną geograficznie przestrzeń Jerozolimy i Babilonu.
Zapowiadana bitwa z pewnością odbędzie się więc w miejscu, które można będzie dokładnie zidentyfikować. Tymczasem plan zewnętrzny przeradza się u Loyoli w symbol
duchowego starcia istniejących w człowieku sprzeczności. Nie inaczej jest u Sępa, który
wojnę z „szatanem, światem i ciałem” sprowadził do wymiaru moralnego:
[…] On srogi ciemności
hetman i świata łakome marności
o nasze pilno czynią zepsowanie.
(Sonet IV, w. 2-4)

Losem człowieka jest podjęcie heroicznego wysiłku przeciwko ziemskim pokusom i szatanowi, który jawi się także jako „książę tego świata”. „Świata łakome marności” przywodzą na myśl figurę starożytnego Babilonu – symbolu wszystkiego, co wiąże
49
Rozmyślanie o dwóch sztandarach z dnia czwartego jest silnie zakorzenione w Piśmie Św. Stanowi syntezę historii zbawienia, traktującej o duchowej walce między szatanem i jego zastępami a Bogiem (Por. Listy
św. Pawła, Apokalipsa św. Jana). Jerozolima staje się w wizji Loyoli egzemplifikacją dobra będącego źródłem
ubóstwa, pokory i gotowości przyjmowania obelg a także różnego rodzaju zła. Kojarzona z niewolą narodu
wybranego potęga babilońska implikuje zaś zniewolenie duchowe, co Ignacy przedstawił za pomocą obrazu
„zarzucania sieci i kajdan” – [142]. Bronią przeciwko pokusom wysuwanym przez szatana i jego demonów jest
najpierw: „ubóstwo przeciw bogactwu, następnie obelgi i pogarda przeciw zaszczytom światowym, wreszcie
pokora przeciw pysze” – [146]. To jakby echo biblijnej konstatacji, że „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym udziela swej łaski” (Pn 3, 34). Dlatego Loyola będzie mówił o pokornej prośbie jaką człowiek powinien
kierować do „Pana [o dar] łaski przyjęcia pod Jego sztandar” – [147]. Rozmyślanie koresponduje z biblijnym
opowiadaniem o starciu Dawida z Goliatem. Orężem Lucyfera u Loyoli jest pycha, natomiast Goliat, będący
obrazem szatana, używa potężnych środków do zgładzenia człowieka. Pozbawiony rycerskiego ekwipunku
Dawid zwycięża jednak nad przeciwnikiem, ponieważ zbroję uczynił z pokornej ufności swemu Bogu. Zob.
H. Dziadosz, Doświadczyć Boga. Życie chrześcijańskie w „Ćwiczeniach duchownych” św. Ignacego Loyoli, Kraków
2000, s. 197.
50
I. Loyola, dz. cyt., s. 63.
51
Por. J. Błoński, dz. cyt., s. 188.
52
P. Divarkar SJ, Droga wewnętrznego poznania. O „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego Loyoli, przeł. B.
Stoczek, Kraków 2002, s. 157.
53
I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, przeł. J. Ożóg SJ, Kraków 2003, s. 60, [136].
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się z grzechem, pokusą, doczesną marnością i domeną diabła. (Podobne obrazowanie
występuje m. in. w Apokalipsie). Wizja „srogiego hetmana” koresponduje z ignacjańskim
wyobrażeniem Lucyfera: „Przywódca wszystkich nieprzyjaciół siedzi na tym rozległym
polu babilońskim niby na ogromnym tronie z ognia i dymu. Postać jego jest straszliwa i
przerażająca”54. Analogicznie sytuacja, w której:
[…] świata łakome marności
o nasze pilno czynią zepsowanie.
(Sonet IV, w. 3-4)

przypomina taktykę działalności duchów nieczystych w Ćwiczeniach duchownych:
[Lucyfer – T. L] wzywa […] niezliczone demony […] rozsyła [je]: jednych do takiego
miasta, drugich do innego – i tak na cały świat. Nie pomija żadnej dzielnicy kraju,
żadnego miejsca, stanu, ani jakichkolwiek szczególnych osób. […] napomina, żeby na
ludzi zarzucali sieci i kajdany55.

Nie dziwi fakt, że człowiek upada, skoro zewsząd otaczają go „zbiegłe lubości”,
zakuwające w kajdany grzechu. W refleksji św. Ignacego ukazują się pod postacią „niezliczonych demonów”, rozsyłanych po świecie (jakby poprzez analogię do misyjnego
orędzia Chrystusa, przypominającego o konieczności szerzenia kerygmatu: „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” – Mk 16, 15). „Najpierw mają
kusić żądzą bogactw […]. W ten sposób dojdą do próżnej chwały światowej, a potem
do wielkiej pychy. W ten pierwszym stopniem jest bogactwo, drugim próżna chwała, a
trzecim – pycha”56. Ale „hetman ciemności” posługuje się nie tylko światowymi rozkoszami. By osłabić ducha zaprasza do swoich niecnych celów również ciało, które zwiedzione pozornymi wartościami, prowadzi człowieka ku upadkowi:
Ten nasz dom – ciało, dla zbiegłych lubości
niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
upaść na wieki żądać nie przestanie.
(Sonet IV, w. 6-8)

Człowiek Rytmów wobec potężnych zakusów diabelskich – świadomy własnej
bezsilności – zanosi błagalne pytanie do Boga: „Cóż będę czynił w tak straszliwym
boju?” (w. 9). Wołanie Sępa, targanego wewnętrznymi sprzecznościami rozbrzmiewa
tonem aklamacji św. Ignacego, który:
Pewnego razu, gdy był szczególnie dręczony, zaczął się modlić i w zapale głośno wołać: „Pomóż mi, Panie, bo nie znajduję żadnego lekarstwa u ludzi, ani u żadnego innego stworzenia. Gdybym sądził, że będę mógł je znaleźć, żaden trud nie byłby dla mnie
za wielki. Ukaż mi, Panie, gdzie mógłbym znaleźć lekarstwo!”57.
54
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Tamże, [140], s. 61.
Tamże, [141] - [142], s. 61.
Tamże, [142], s. 61.
I. Loyola, Autobiografia, czyli Opowieść Pielgrzyma, (23), Kraków 1994, s. 52.
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Św. Paweł miał sprawdzone remedium:
Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów
diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.
(Ef 6, 11-12).

Aby znaleźć siłę do tego, co Szarzyński nazwał „wojną […] z szatanem, światem
i ciałem”, a Loyola określił mianem „działania przeciw własnej swojej zmysłowości i
przeciw swojej miłości cielesnej i światowej”, potrzebna jest łaska od Boga. O ten dar
wspólnymi głosy obaj zabiegają. Św. Ignacy kieruje „prośbę o poznanie podstępów złego przywódcy i o pomoc w ustrzeżeniu się przed nim”58. Sęp złoży deklarację całkowitej
zależności od Chrystusa:
Królu powszechny, prawdziwy Pokoju,
zbawienia mego jest nadzieja w Tobie.
(Sonet IV, w. 11-12)

Na końcu – posługując się paradoksem – prosi o łaskę przyjęcia w szeregi wojska
Chrystusa-Króla. W podobny sposób uczył Loyola, twierdząc że wszelkie zwycięstwo
uzależnione jest od daru łaski, uzdalniającej do wzniosłych porywów ducha, a nie od
suwerennej decyzji człowieka, jak przedstawiał to Erazm. Walka, do której powołuje Chrystus, wiedzie przez trud samozaparcia i sprzeniewierzenia się własnej naturze,
dramatycznie rozdartej wskutek grzechu. Bez pomocy „z góry” człowiek nie będzie w
stanie zapanować nad jej buntowniczym usposobieniem. Toteż konieczne staje się stłumienie wszelkiego oporu i dobrowolne fiat powiedziane Bogu. W specyficzny sposób
rozumie więc św. Loyola pojecie aktywizmu. Jak zauważa Karol Górski – hiszpański
święty, trawestując słynną maksymę św. Augustyna o Opatrzności, „stawiał zasadę, że
należy pracować tak, jakby wszystko zależało tylko od nas, a równocześnie być przekonanym, że Bóg sam wszystkiego dokona, a nie my” – i dodaje: „uczniów świętego
Ignacego obowiązywało żołnierskie posłuszeństwo i walka ze złem zarówno w sobie,
jak i poza sobą”59.
Ostatecznie obaj – Loyola i poeta - wyznają gotowość poddańczej i dobrowolnej
służby, prosząc jednocześnie o łaskę przyjęcia pod sztandar Chrystusa. Sęp ogłasza credo swojej heroicznej postawy:
Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
będę wojował i wygram statecznie.
(Sonet IV, w. 13-14)

58
59

I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, s. 56.
K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 159.
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Zaś Loyola składa przysięgę wierności Bożej sprawie:
Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy łaskawej pomocy ofiaruję się w obliczu
nieskończonej dobroci Twojej […]. Chcę i pragnę i taka jest moja dobrze przemyślana
decyzja, byle to było ku lepszej służbie Tobie i większej Twojej chwale […]60.

Aby zostać żołnierzem Chrystusa, należy uznać Jego zwierzchnictwo i zdobyć
się na Tomaszowe wyznanie: „Pan mój i Bóg mój”. Następnie trzeba zechcieć usłyszeć
Jego wołanie i uczestniczyć w trudach duchowej wojny z siłami ciemności. Wsparcie ze
strony Boga okaże się tym większe, im Jego żołnierz włoży więcej wysiłku do walki ze
złem. Podobnych refleksji brak u Erazma, natomiast gdy Sęp pisze w Sonecie II:
O, Święty Panie, daj, niech i my mamy,
to, co mieć każesz, i Tobie oddamy!
(w. 13-14)

nie można wykluczyć oddziaływania ignacjańskiego apelu o ufne pełnienie obowiązków rycerza-chrześcijanina. Rytmy nie odwzorowywały jednak metody pobożności
medytacyjnej Ćwiczeń duchownych. Mniej lub bardziej świadomie poeta powtarzał w
swej poezji pewne etapy ignacjańskich rozważań. Oto bowiem rozpoznanie sytuacji
człowieka w świecie:
Niestałe dobra! O, stokroć szczęśliwy,
który tych cieniów w czas zna kształt prawdziwy
(Sonet I, w. 13-14)

stanowiło asumpt do dobrowolnego zrzeczenia się własnej woli na rzecz poddaństwa
Bożego:
Proch podnóżka Twojego - czemu wolność mamy
Twych ustaw ustępować, w których żywot znamy,
[…]
a utwierdź wolność chceniu, której nie zna użyć;
(Pieśń II, w. 13-14, 19)

i czyniło z człowieka uczestnika walki duchowej:
Ty mię więź, Ty styruj sam - tak skończę bieg w cale.
(Pieśń IX, w. 16)
[…] będę wojował i wygram statecznie.
(Sonet IV, w. 14)

Rozsiane w poezji Sępa okruchy medytacji ignacjańskich świadczą o jego znajomości Ćwiczeń duchownych, ale nie układają się w obrębie konkretnych wierszy w wyrazisty paradygmat. Obdarował zatem Sęp bohatera swojej poezji dwoistą charakterysty60

I. Loyola, Autobiografia…, s. 45-50.
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ką. Wyłaniał się z Rytmów człowiek święty, w swojej bierności całkowicie oddany Bogu,
a jednocześnie pełniący aktywną służbę dla Jego chwały. Śmierć dla świata staje się
konsekwencją wielkiego pragnienia życia dla Chrystusa. Podobnie jak u Loyoli – jest to
„dwoistość, właściwa doktrynie służby: obojętny sobie samemu, chrześcijański rycerz,
[…] nie przestaje troskać się, działać i poświęcać, ale w imieniu Boga i boską, nie własną
mocą61.
W kontekście problematyki rycerskiej Ćwiczeń duchownych Loyoli zastanawia w
Rytmach kolejność sonetów. Sonet I i Sonet II są jakby poetyckim powtórzeniem tematyki pierwszego tygodnia medytacji (nędza człowieka i świata spowodowana grzechem,
krótkość życia, oddalenie od Boga, niepewność):
I. chciwa […] śmierć – tuż za nami spore czyni kroki!
(w. 1-2)
błędów mych widzę, które gęsto jedzą
strwożone serce ustawiczną nędzą,
(w. 6-7)
II. Z wstydem poczęty człowiek, urodzony
z boleścią, krótko tu na tym świecie żywie,
(w. 1-2)

Z kolei Sonet III, wprowadzając motyw deesis, zawiera wołanie do Matki Bożej o łaskę
pośredniczenia w modlitwie o przyłączenie pod sztandar Jej Syna:
III. Tyś jest dusz naszych jak księżyc prawdziwy, […]
(w. 9)
Ale <Ty> zarzą już nam nastań raną,
pokaż Twego słońca światłość żądaną.
(w. 13-14)

Jednocześnie zapowiada wątek athleta Christi i koncepcję bojowania, obecne w Sonecie
IV, który, jak to zostało pokazane wyżej, nawiązywał do ignacjańskich Rozważań o dwóch
sztandarach. Tam również modlący się kandydat zanosił błaganie do Maryi o wyproszenie „u Syna i Pana swego łaski, aby […] [go] przyjął pod swój sztandar”62. Żołnierz
Loyoli w Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości całkowicie oddaje się ChrystusowiWodzowi:
Zabierz, Panie, i przyjmij
Całą wolność moją,
Pamięć moją i rozum,
I wolę mą całą,
Cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś –
Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko.
61
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J. Błoński, dz. cyt., s. 188.
I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, [147], s. 62-63.
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Rozporządzaj tym w pełni
Wedle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę,
Albowiem to mi wystarcza63.

Sęp w Sonecie V składa deklarację miłości do swego Pana, w której znajdzie realizację platońska koncepcja circuitus spiritualis, zawarta w dwuwierszu Sonetu II:
O święty Panie, daj, niechaj i my mamy
to, co mieć każesz, i Tobie oddamy.
(w. 13-14)

Targany wewnętrznie bohater Sonetów i Pieśni mógł dostrzec w doktrynie Loyoli
szansę odnalezienia swoistego axis mundi. Byłby to „stały punkt”, utwierdzony na fundamencie dyscypliny duchowej, który pozwalałby osiągnąć uspokojenie (przynajmniej
częściowe) własnego „ja”.
Sonet IV, stanowiący credo refleksji o wojnie duchowej Szarzyńskiego, posiada
charakter palimpsestu w tym sensie, że na jego wymowę złożyły się różne tradycje rozważań o walce duchowej chrześcijanina z wrogami zbawienia. Zapoczątkował ją już
Hiob słynnym: „Czyż nie do bojowania podobny żywot człowieka?” (Hi 7, 1). Sęp nawiązał w tytule do biblijnego wersetu, czyniąc z niego punkt wyjścia do omówienia
kondycji własnej natury, doświadczanej wewnętrzną walką ducha i ciała. Ale był jeszcze św. Paweł dostrzegający podobny stan własnego jestestwa, był Augustyn boleśnie
przeżywający dramat „bycia pomiędzy” tempus i aeternitas. Szarzyński swój status ontologiczny określił mianem „bytu podniebnego”, zamieszkującego niedoskonały świat
ziemski, o którym Kohelet powiedział kiedyś: „marność nad marnościami” (Koh 1, 2).
Powyżej sfery księżyca roztacza bowiem swą doskonałość wieczne niebo, ku któremu
dąży walczący duch, upatrujący w nim perspektywę szczęśliwego obcowania z Summum bonum. Tym sposobem autor Sonetu IV wpisał się w polifoniczną tradycję wywodów o walce chrześcijanina z podstępnymi działaniami nieprzyjaciół.
Tytuł sonetu korespondował również ze słynnym traktatem Innocentego III De
contemptu mundi, w którym zawierało się kategoryczne stwierdzenie:
Żołnierstwo tedy jest żywot ludzki na ziemi. Azaż to nie prawe żołnierstwo, gdyż
rozliczni a rozmaici nieprzyjaciele na nas ustawicznie godzą […]. Szatan i Człowiek,
Świat i Ciało? Szatan ze złościami i pożądliwościami, Człowiek z bestyjkami, Świat
z elementy i żywioły, Ciało ze zmysłami […]. Lecz nasze bojowanie nie jest przeciw
ciału i krwi, ale przeciwko książętom i mocom, naprzeciwko rządcom świata tych
ciemności, naprzeciwko duchom niecnotliwym a złym na powietrzu64.
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Tamże, [234], s. 95.
Innocenty III, O wzgardzie świata albo o nędzy stanu człowieczego, cyt. za: J. Błoński, dz. cyt., s. 185.
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Płynące z literatury ascetyczno-mistycznej inspiracje czerpał Sęp głównie za
pośrednictwem hiszpańskiego mnicha Ludwika z Granady, który pozostawał dla niego szczególnie bliską postacią65. Fascynacja sposobem życia hiszpańskiego zakonnika
wpłynęła w jakimś stopniu na duchowość Szarzyńskiego i zapewne przyczyniła się do
przekładu Różańca66. Granada miewał chwile „zawieszenia” związane z niemożnością
rozeznania co do kierunku rozwoju wewnętrznego. Miał wybór między mistycyzmem,
do którego tęsknił, a ascetyzmem67. Oficjalnie cofnął się przed wkroczeniem na drogę religijnej samotności (być może z obawy przed działaniami kontrreformacyjnymi w
Hiszpanii) w duchu pozostawał jednak na poły mistykiem.
Pierwotny plan medytacji Granady zakładał „ukształtowanie chrześcijanina doskonałego” poprzez zindywidualizowane praktyki religijne i stanowił pokłosie jego
humanistycznego światopoglądu. Idea „chrześcijanina doskonałego” miała zaś nawiązywać do antycznej kategorii piękna i biblijnej tradycji, określającej człowieka mianem
Bożego arcydzieła. Plan hiszpańskiego zakonnika na gruncie Europy Środkowej, gdzie
żywe były spory konfesyjne, został przyćmiony aurą przygnębienia i niepokoju. Podczas medytacji samotne sumienie stawało się polem wewnętrznej walki i konfliktem
duchowych władz, kończącym się często porażką. To wzmagało poczucie dramatyzmu
i nieporadności. Samozadowolenie ustępowało miejsca samoudręczeniu. Osiągnięcie
duchowej harmonii, która miała stać się udziałem wierzącego, stawało się trudne68.
Mimo niewątpliwego wpływu refleksji mistycznej Granady Szarzyński – zdaniem Jana Błońskiego – skłaniał się raczej ku drodze ascetycznej, co wynikało z jego
potrzeby doświadczania widzialnego autorytetu, jakim był Bóg i Kościół. Wybierając
mistyczne oddalenie od świata, mógłby osiągnąć upragniony spokój bez ascetycznego
bojowania ze światem i własną naturą. Tym samym musiałby pogodzić się z perspektywą samotności, połączoną z brakiem jakichkolwiek zewnętrznych zapewnień.
Poprzez Rytmy przebija strach przed samotnością w ogóle i przed dramatyczną
wizją bycia sam na sam z własnym „ja”. Toteż Sęp domaga się autorytetu – twierdzi
Błoński – z którym mogły podjąć - już wówczas nie beznadziejną (bo wspólną) - walkę
z przeciwnościami. Kontrreformacyjna dyscyplina duchowa i eklezjalna tym wewnętrznym pragnieniom Sępa wychodziła naprzeciw69. Płynący z doktryny ignacjańskiej ascetyczny nakaz walki w służbie Chrystusa niewątpliwie wskazywał jakiś kierunek.
65
Wprowadzenie do lektury, [w] Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński,
przy współpracy K. Mrowcewicza, Warszawa 2001, s. 27-28.
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Pana we wszystkim co możesz […] walcz u Jego boku […]” (s. 208). Kiedy indziej wspomina o udziale łaski
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***
O jakości bycia w świecie zależy sposób istnienia człowieka. Problematyka wojny duchowej w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego ujmuje osobę ludzką jako jednostkę
działającą, która poprzez działanie w świecie doczesnym określa swoje miejsce w bycie
wiecznym70. Warto przypomnieć, że czynności żołnierskie ukazane w Rytmach nie sprowadzają się tylko do działań natury duchowej, lecz znajdują swoją eksplikację także w
wymiarze realistycznym, dosłownym, co znajduje odzwierciedlenie w utworach patriotycznych (Pieśń V. O Fridruszu71, Pieśń IV. O Strusie72).
W pieśniach poeta traktuje o niezłomnej służbie ojczyźnie, męstwie na polu bitwy, a w końcu bohaterskiej śmierci. Nieprzyjaciel znajdował się na zewnątrz, był wrogiem państwa zdolnym odebrać zdrowie i życie. W walce z pogańskimi Tatarami polegli Fridrusz i Strus. Nieprzyjaciel istniał nie tylko w rzeczywistości zewnętrznej. Wszelkie zmagania dobra ze złem miały miejsce w samym człowieku. Bohater Rytmów miał
świadomość ścierania się w nim antagonistycznych sił, wiedział, że trzeba mu będzie
zmagać się z własną niedoskonałością w imię jedności z Bogiem. Walcząc z szatanem,
światem i ciałem zyskiwał miano rycerza Chrystusowego.
Ale nawet heroiczne czyny obrońców państwa polskiego ukazane przez Szarzyńskiego w Rytmach nie pozostają bez wpływu na ich losy w bycie pośmiertnym.
Okazuje się bowiem, że działania materialne mogą być rozpatrywane z punktu widzenia celu ostatecznego. Słowa Kochanowskiego: „A jeśli komu droga otwarta do nieba / Tym co służą ojczyźnie” znajdują w tych wierszach potwierdzenie. Bohaterowie
utworów patriotycznych Sępa mają świadomość posłannictwa religijnego narodu, są
przeświadczeni, że poprzez walkę, jaką toczą z niewiernymi, zyskują sobie nagrodę
życia wiecznego.
W poezji Szarzyńskiego czyny wojenne pierwszego rodzaju (walka z ziemskim
nieprzyjacielem) użyczają swoich nazw i kategorii działaniom wewnętrznym. Dzięki
temu możliwe staje się obrazowe przedstawienie rzeczy dziejących się w sferze ducha.
Aktywistyczna koncepcja losu człowieka uwidoczniła się w poezji Sępa w skojarzeniach i metaforach militarnych. Życie jest zatem „bojowaniem”, „straszliwym bojem”,
jednostka ludzka prowadzi wojenne zmagania z „zazdrosnym wojskiem”, szatan okazuje się być „hetmanem ciemności”, a Bóg „ratunkiem duszy”, „stworzenia obrońcą”.
70
Problematyce tej poświęcił swoją książkę M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej
wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej(XVI-XVIII w.), Warszawa 2009.
71
Pieśń o Fridruszu opiewa bohaterską śmierć jednego z członków wielkich rodów Rusi Czerwonej, Fridrusza Herburta, dworzanina królewskiego. Jako chorąży dworski (od 1517) wsławił się bohaterstwem w walce
z Tatarami. 2 sierpnia 1519 roku przeszedł do historii jako niefortunna bitwa stoczona pod Sokalem – twierdzy
nadbużańskiej, niedaleko Zamościa. Nie tylko Sęp podjął się próby uwiecznienia fatalnego starcia polskiego
oddziału z Tatarami. Czyny dzielnego Herburta opisał również Marcin Bielski w Kronice to jest historyi świata,
Stanisław Orzechowski w Quincunx to jest Wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony. Zob. Objaśnienia, [w] Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, Warszawa 2001, s. 169-172.
72
Pieśń o Strusie stanowi kontynuację problematyki zapoczątkowanej w Pieśni o Fridruszu. Sęp nawiązał
do wydarzeń z 1571 roku, kiedy to w bitwie nad rzeką Rastawicą poległ od tatarskich strzał Stanisław Strus herbu Korczak. Polskimi oddziałami dowodził wówczas hetman koronny Jerzy Jazłowiecki. Żarliwość heroizmu,
honor, pragnienie sławy i chęć zasłużenia się ojczyźnie, to wszystko charakteryzuje sylwetkę Strusa, który
podobnie jak Herburt przedkładał honor żołnierza nad możliwość ocalenia życia. Zob. Objaśnienia, [w] Mikołaj
Sęp Szarzyński, Poezje zebrane, s. 172-175.
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„Aniołów wojska” walczą w wojnie światła z ciemnością.
Bohater Rytmów walczy o Boga. Gdy człowiek znajduje się blisko Stwórcy świat
przestaje być atrakcyjny i pociągający. Ale dusza uwięziona w ciele, zawieszona między
tempus a aeternitas egzystuje w ciągłym niepokoju spowodowanym brakiem bezpośredniej relacji z Absolutem. Szarzyński podobnie jak Granada postrzega ziemski czas w
kategoriach próby. W tym czasie „danym” i „zadanym” można wykreować wieczność
narzucając sobie odpowiednią dyscyplinę, trud kształtowania wewnętrznego. W świetle problematyki wojennej autora Rytmów interpretacja świata jest jednoznaczna: należy
walczyć ze złem otoczenia i w swoim własnym, po to, by nie dać odcisnąć w swym
sercu znaków przemijania. Jako miles peregrinus poeta przełamuje bariery własnego
ciała na drodze ku spotkaniu z Bogiem i doświadczeniu Absolutu. Dla Szarzyńskiego
najważniejsze wartości osadzone są w przestrzeni aeternitas i dla nich rycerz Chrystusa
gotowy jest zanegować wartości doczesne. Czas, w którym poeta przeżywa swoją walkę, zostaje uświęcony „poprzez rodzące się [w nim – T. L] przeczucie, że w trudach i
niedolach nie żyje na darmo, ale dzięki uczestnictwie w walce, o stawkę najwyższą”73
– istnieje dla Boga.
Dla bohatera Rytmów świat wyszedł z pierwotnego toru wskutek sprzeniewierzenia się Bożej woli przez pierwszego człowieka. Wrzucony w rzeczywistość, która tak
daleko odeszła od dawnej harmonii, naznaczony stygmatem wewnętrznego rozdarcia
i rozpięty między antynomiami bytu, zaczyna zwracać swoje pragnienia w kierunku
prawdziwej szczęśliwości, którą utożsamia ze spoczynkiem w Bogu. Sępowi cisną się
na usta pełne tęsknoty słowa św. Augustyna: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie” (Wyzn., I
1). W imię tej tęsknoty podejmie trud zmagań z przeciwnościami zagradzającymi drogę
do Summum bonum. „Jak gorąco pragnąłem, Boże mój, o, jakże ja pragnąłem odlecieć od
rzeczy ziemskich do Ciebie!” (Wyzn., III 4) – powtórzy Sępowy pielgrzym i rycerz za
myślicielem z Tagasty.
Byt ziemski, który postrzegał jako niewolę, rodził w pielgrzymie gorące pragnienie niebiańskiej ojczyzny. Jak przystało na prawdziwego żołnierza Chrystusa, wyrzeka
się doczesnej rzeczywistości i oddaje w niewolę Boga. Paradoksalnie odzyskuje wolność, by stanąć przy Stwórcy, i u Jego boku prowadzić bój z nieprzyjaciółmi duszy.
Gdyby jego wola skłonna była tylko do „czynienia zła”, całe bojowanie nie miałoby
sensu. Wolna wola Sępa jest co prawda wolą skażoną w skutek grzechu pierworodnego,
ale nie ciąży jedynie ku złu74. Już sama egzystencja w przestrzeni wyboru, zmagania z
73
D. Künstler-Langner, Przeżycie czasu w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, [w] „Corona scientiarum”. Studia
z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, red. J. A. Chrościecki, Warszawa
2004, s. 113.
74
Jak twierdzi K. Mrowcewicz, który umieszcza libertas w przestrzeni malum: „Szarzyński godzi w neoplatońską, renesansową koncepcję wolności, ponieważ wolność to dla niego malum, a nie dignitas” (K. Mrowcewicz, Czemu wolność mamy?..., s. 255). Oznaczałoby to, że wcześniej czy później wolność musiałaby ulec złu,
a więc czyniłoby z Bożego daru wolności nie błogosławieństwo, lecz przekleństwo. Człowiek otrzymałby od
Stwórcy wolność, jak wszystko inne, by móc ją wykorzystywać i cieszyć się nią, a więc zgodnie z logiką badacza (wolność=malum), by grzeszyć, czyli czynić źle. Nie wydaje się, aby bohater Rytmów był wolny tylko do
czynienia zła i dlatego postanawia zrzec się wolności. Jest on również wolny do czynienia dobra, gdyż jego
imperatyw ucieczki od skażonej wolności wypływa z pragnienia wybrania dobra, a nie chęci „zniewolenia” się
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wrogami duszy, świadczy, że walka ma sens i że człowiek posiada również moc decydowania. Siłę do bojowania daje zespolenie woli własnej z miłującą wolą Stwórcy. Żołnierz Szarzyńskiego rezygnuje z własnej wolności – ale „tej właśnie wolności aktem”75.
W zrzeczeniu się własnej woli nie chodzi Sępowi o ucieczkę przed walką, ale o chęć
przebywania z obiektem miłości. Wzorem św. Ignacego Loyoli i św. Ludwika z Granady zapiera się samego siebie, wyrażając tym samym zgodę na działanie w nim Bożej
woli. Nie ucieka od wolności, ale całym sobą mówi Bogu „tak”76.
Podważając tezę, mówiącą, że „pokój szczęśliwość” Szarzyński twierdzi, iż
bierność człowieka na tym świecie nie przynosi mu żadnych korzyści w perspektywie
wiecznej. Wobec tego przeciwstawia jej przekonanie, że prawdziwy sens egzystencji
kryje się w nieustannym podejmowaniu aktywności, której istota zawiera się w walce o
nadrzędne wartości.
U progu barokowego świata pełnego niepokoju, miraży, niebezpieczeństw człowiek Sępa musi podjąć się niezwykłego heroizmu, by ostać się wobec zgubnych propozycji świata. „Byt podniebny” zawieszony między „świętą i niezmierzoną światłością”
a „srogim hetmanem” ciemności, postawiony jest wobec ciągłego dokonywania wyboru. Bóg zaś nie wyręcza człowieka we wszystkim: obdarzając wolną wolą daje możliwość opowiedzenia się po stronie dobra. Duchowa walka Szarzyńskiego przebiega pod
znakiem pielgrzymowania do upragnionej wieczności. Rycerz staje się pielgrzymem,
a celem ostatecznym – niebo. Walczący bohater Rytmów jest świadomy, że świat jest
znakiem próby, przechodnią gospodą, w której można się na chwilę zatrzymać, ale nigdy na stałe. Brak aktywności równoznaczny z doczesnym pokojem, który usypia wolę
dając złudny pozór bezpieczeństwa, oznacza zagładę człowieka w perspektywie celu
ostatecznego. Wojna duchowa w poezji Szarzyńskiego określa życie jako „zadanie do
wypełnienia”.

nim. Istota problemu wolności nie tkwi w predylekcji do czynienia zła, ale ku czemu osoba ludzka kieruje swoje
pożądanie, i co poczytuje za największe dobro w danym momencie. Por. M. Strykowska, Problematyka wolności
w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, [w] „Corona scientiarum”…, s. 104-106.
75
M. Strykowska, Problematyka wolności w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, [w] „Corona scientiarum”…,
s. 106.
76
Por.: tamże, s. 104-106.

Wątki augustyńskie i ignacjańskie u Sępa Szarzyńskiego

39

Resume
Tomasz Lawenda
Augustinian and Ignatian literary themes in Mikołaj Sęp Szarzyński’s poetic reflection on spiritual war
The author analyses Mikołaj Sęp Szarzyński’s poetry in the context of Szarzyński’s conversion as well as the issue of struggle in the name of Christ. The aim of research was
identification with inspirations of Saint Augustine’s, Erasmus’s of Rotterdam and Saint
Ignatius’s of Loyola works. Confessiones by Saint Augustine depict the history of conversion in a model way, while Sęp Szarzyński’s poems are spiritual diary of converted human being. Platonism and Augustinian literary themes identified in Szarzyński’s poetic
work emphasize dualistic nature of world and human being. On the other hand, the poet
had been searching for authorities, which could have helped him to overcome his own
weaknesses. He found the answer in spiritual discipline of the Counter-Reformation.
The direction was charted by ascetic imperative of struggle in the name of Christ from
Ignatius of Loyola doctrine. According to M. Sęp Szarzyński, passive behaviour in the
face of world’s reality was not beneficial. That is why, he encouraged to sustain activity
in struggle for superior values as a real meaning of human existence.
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Kronika Aleksandra Gwagnina
jako kompendium wiedzy historycznej i geograficznej
Początek XVII wieku przyniósł przynajmniej kilka edycji kronik (kompendiów)
w języku polskim. Tylko w roku 1611 oficyna Mikołaja Loba wypuściła aż dwa przekłady dzieł funkcjonujących uprzednio na rynku czytelniczym w wersji łacińskiej. Obok
translacji Gwagninowego Sarmatiae Europae descriptio (Kraków 1578), pióra Marcina
Paszkowskiego, ukazało się też polskojęzyczne opracowanie dzieła Marcina Kromera
De origine et rebus gestis polonorum libri XXX (Bazylea 1555) pt. O sprawach, dziejach i
wszystkich innych potocznościach koronnych polskich ksiąg XXX, wydane własnym sumptem przez Marcina Błażewskiego. Znamienne, że tłumacze początku XVII wieku sięgali
po dzieła łacińskie, wcześniejsze o ponad 30 lat, zaś dokonując przekładu, uzupełniali
pierwowzory. Na marginesie niejako można wspomnieć, że staropolskiego przekładu
nie doczekało się inne dzieło Kromera, Polonia, sive de situ, populis, moribus, magistratibus
et republica regni Polonici libri duo (Kolonia 1577).
Popularność opracowań kompendialnych w czasach nowożytnych1 potwierdza
Kronika wszytkiego świata Marcina Bielskiego z roku 15512 wznowiona i następnie uzupełniona u schyłku wieku (w roku 1597) przez syna autora, Joachima Bielskiego3. Dzieło
wykorzystał następnie Łukasz Górnicki, pisząc Dzieje w Koronie Polskiej. Druga połowa
wieku XVI przyniosła ponadto pracę Macieja Stryjkowskiego, Która przedtem nigdy świata nie widziała, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszytkiej Rusi (1582)4, a także łacińskie
1
Kompendia i wszelkiego rodzaju kompilacje miały swój początek już w antyku, rozwijały się także w
średniowieczu. Zob. J. Okoń, Kompendium — czy tylko wiedzy? Wstęp do typologii gatunku, [w] Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2009, s. 10–16.
2
Kolejna edycja to rok 1554, następnie pod tytułem Kronika, to jest historia świata - 1564.
3
Zob. D. Śnieżko, „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów, Szczecin 2004.
4
Zob. J. Radziszewska, Maciej Stryjkowski historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice 1978; Z. Wojtkowiak,
Maciej Stryjkowski — dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kalendarium życia i działalności, Poznań 1990; A. Biedrzycka i Z. Wojtkowiak, Stryjkowski Maciej, [w] Polski słownik biograficzny, t. 44, Warszawa–Kraków 2006–2007,
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dzieło Stanisława Sarnickiego, Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum libri octo (1587). Charakter kompendium miały również opracowania Bartosza
Paprockiego, nie tylko jednak heraldyczne, jak Gniazdo cnoty (1578) i Herby rycerstwa
polskiego (1584), ale także Ogród królewski (Praga 1599)5.
Mimo dużej liczby kompendiów na rynku wydawniczym, a zatem silnej konkurencji, wydana w roku 1578 Sarmatiae Europeae descriptio Aleksandra Gwagnina zyskała
sobie poczytność oraz doczekała się przekładów na języki wernakularne (całość po włosku, fragmenty po niemiecku i czesku)6. Genezy dzieła, jak też jego tłumaczenia wydanego w roku 1611, upatrywać należy przede wszystkim w zamiarze upowszechnienia
szczególnie nośnego mitu sarmackiego7, którego głoszenie legło u podstaw koncepcji
pracy. Tłumaczenie na język polski miało także popularyzować wiedzę o historii rodzimej oraz o najbliższych sąsiadach Rzeczypospolitej wśród grup społecznych niewładających łaciną w dostatecznym stopniu8.
W dziele można wskazać co najmniej kilka nurtów zainteresowań autora, które ukierunkowały porządkowanie przez niego materiału. Nurt historyczny w Kronice realizowany jest poprzez przedstawianie dziejów danego państwa lub prowincji z
wyliczeniem władców oraz ich istotniejszych dokonań, ponadto występuje deskrypcja
geograficzno-przyrodnicza i zarazem gospodarcza oraz trzeci modus opisu — zazwyczaj wzbogacający poprzednie — narracja o tematyce obyczajowej. Wielostronność podejmowanych problemów, prosta forma przekazu, uatrakcyjnianie tekstu drzeworytami oraz poezją decydują o popularnym charakterze pracy Gwagnina. Lekturę ułatwia
także przejrzysta struktura. Materiał został uporządkowany dwojako: z udziałem klucza historycznego lub geograficznego. Istotny element prezentacji stanowią egzempla
przybliżające specyfikę danej krainy. Często mają charakter kuriozów służących przyciąganiu uwagi odbiorcy9. Autor Kroniki realizował w ten sposób cele: docere, movere et
delectare.
Struktura Kroniki
O koncepcji dzieła, które postrzegamy jako kompendium historyczne, geograficzne i obyczajowe, dużo mówi jego struktura. Nie jest ona jednolita i konsekwentnie
przeprowadzona we wszystkich księgach. Ulega modyfikacji z uwagi na dostępność
informacji, którymi mógł się podzielić autor, opisując wybrane państwo bądź region,
jak też powodu celów stawianych przez autora w poszczególnych księgach.
Swoje kompendium podzielił Gwagnin na dziesięć ksiąg, które rozczłonkował w
miarę potrzeby na części. Charakterystykę rozpoczął Opisaniem samej Sarmacyjej europskiej w granicach i okolicznościach jej oraz Wywodem narodu sarmackiego. Uwagi te stanowią

s. 536–541.
5
Zob. S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku,
wiek XVII, Lublin 2009, (zwłaszcza rozdz. Ku społeczeństwu zamkniętemu), s. 143–207.
6
Zob. W. Budka, Gwagnin Aleksander, [w] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław 1960–1961, s. 203–204.
7
Zob. m. in. T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku, Kraków 2006, s.
127–136.
8
Zob. J. Okoń, Kompendium — czy tylko wiedzy?, s. 22.
9
Zob. Tamże, s. 22–27.
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część I księgi I. W rozważaniach przeplatają się informacje historyczne i geograficzne.
Autor dążył do zdefiniowania, czym jest Sarmacja oraz określił jej zasięg terytorialny. W
księdze I, poświęconej Koronie, najwięcej miejsca zajęły dane historyczne pomieszczone
w części II. Dopełnienie ich stanowi geograficzno-administracyjna prezentacja poszczególnych województw, powiatów i prowincji oraz wchodzących w ich skład ważniejszych miast, na czele ze stolicami regionów, stanowiąca część III księgi I.
W strukturze całości na czoło wysuwa się najobszerniejsza księga I poświęcona
Koronie (275 stron). Kolejne księgi prezentujące Litwę (II — 115 stron), Ruś (III — 40
stron), Prusy (IV — 61 stron), Inflanty i Żmudź (V — 30) nie są już tak obszerne. Autor
wykroczył poza najbliższe sąsiedztwo, przedstawiając w księdze VI w wielkim skrócie
„ziemie zamorskie”, a więc Szwecję, Finlandię, Laponię, Danię, Norwegię, oraz krainy
niemieckie, do których zaliczył: Helwecję, Alzację, Bawarię, Panonię, Westfalię, Czechy i Śląsk (łącznie 46 stron). Znacznie więcej miejsca poświęcił natomiast Gwagnin
w księdze VII Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu — liczy ona 87 stron. Biorąc pod
uwagę proporcje, nadspodziewanie obszernie przedstawił Tatarszczyznę (ks. VIII — 32
strony).
Księga VIII — „tatarska” dzieli się na trzy części, z których pierwsza dotyczy
mitologii i historii. Tu bowiem Gwagnin przedstawił „wywód narodu tatarskiego”, „historię o Amazonkach i o przyszciu Tatar do Europy”, nadto na wstępie uzasadnił istnienie dwóch Tatarszczyzn. Zainteresowanie odbiorcy mogły też wzbudzić informacje
na temat nacji, które zamieszkiwały ziemie zajęte później przez Tatarów. Część II księgi
VIII zawiera opis poszczególnych ziem tatarskich poprzedzony dość obszernym wstępem na temat obyczajów i życia Tatarów. Autor zamieścił w nim charakterystykę ich
świąt, obyczajów (na przykład zakaz spożywania wieprzowiny, pisze o przyrządzaniu
pokarmu z krwi zwierząt, piciu krowiego mleka naprzemian z alkoholem), przedstawia
zwyczaje wojenne, uzbrojenie, stroje (lubią białe opończe). Omawia zwyczaj jedzenia na
ziemi, wędrowny tryb życia, łupiestwo, niesprawiedliwość prawa, które na przykład
sankcjonować miało kradzież uzasadnioną szczególnymi względami, to jest potrzebą
posiadania czegoś (s. 12). Prezentacje poszczególnych ord rozpoczynał Gwagnin od
umiejscowienia ich w przestrzeni, z reguły względem innego ludu lub wobec jakiejś
rzeki. Brał pod uwagę religijność, naturę, hierarchię społeczną, sposoby wymiany handlowej, formy rzemiosła, poziom zamożności mierzony stanem posiadania, warunkami
bytowania w miejscu zamieszkania itp. Autor wspomniał o kanibalizmie. Zjadać się
miało u Tatarów krewnych – zarówno przedstawicieli starszego pokolenia, jak i zmarłych braci oraz dzieci. Rozmnożeniu ludu sprzyjać miało natomiast wielożeństwo10.
Część III księgi VIII przynosi bardzo skrótową, fragmentaryczną charakterystykę azjatyckich i europejskich królestw tatarskich, sprowadzającą się głównie do opisu
jednej z wypraw wojennych tamtejszego władcy, podczas której współpracował z Turkami.
10
Zespół informacji pochodzi z części poświęconej Ordzie Nohajskiej. Zob. A. Gwagnin, Kronika Sarmacyjej Europskiej, w której się zamyka Królestwa Polskie ze wszystkiemi państwy, księstwy i prowincyjami swemi; tudzież też
Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Żmudzkie, Inflanckie, Moskiewskie i część Tatarów […]. Przez tegoż Autora
z wielką pilnością rozdziałami na X ksiąg króciuchno zebrana, a przez Marcina Paszkowskiego za staraniem Autorowym
z łacińskiego na polskie przełożona, Kraków 1611, druk. Mikołaj Lob, ks. 8, s. 15.
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Z kolei księga IX — podzielona również na trzy części — zawiera opis Grecji,
Mołdawii i Wołoszczyzny oraz Siedmiogrodu. Prezentacja autorska koncentruje się na
strukturze geograficzno-administracyjnej księstw greckich uzupełnionych informacjami geograficznymi i ciekawostkami obyczajowymi, które pochodziły z wypowiedzi
starożytnych filozofów i mędrców (np. powołał się Gwagnin na Likurga) oraz opowieści mitologicznych (przywoływał Pliniusza i Owidiusza). Źródłem tych informacji
były, oczywiście, inne kompendia11. Część II przyniosła wyjątki z historii Bośni, podjęła ponownie zagadnienie genezy Słowian (s. 12), autor skoncentrował się na ukazaniu
dziejów utraty niezależności przez południową Słowiańszczyznę. W części III księgi IX
przeplatał Gwagnin informacje o zmiennych kolejach zmagań z Turkami prowadzonych przez władców Wołoszczyzny i Mołdawii.
Księga X nie posiada osobnej dedykacji, została też objęta z poprzednią wspólną
paginacją. Dotyczy już jednak terytoriów okalających Sarmację, a więc Węgier (cz. I, 33–
44) i Cesarstwa (cz. II, s. 44–53). Część III i ostatnia księgi X (s. 53–81) traktuje o terenach
leżących poza Europą, jak Libia, Syria, Asyria, Persja, Arabia, Mezopotamia, Babilonia
i Tracja. Dzięki wykorzystaniu jako źródła informacji pamiętnikarskiej opowieści Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”12, przełożonej przez Andrzeja Wargockiego pt.
Peregrynacyja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej (Kraków 1607), tekst zyskuje w wielu
fragmentach wiarygodność, stając się niejako przewodnikiem po Ziemi Świętej i Afryce
Północnej. Tak w skrócie przedstawia się „panorama” Kroniki Gwagnina.
Oś konstrukcyjną stanowią więc informacje historyczne i geograficzne wzbogacone obyczajowymi egzemplami. Autor nie ograniczył terytorialnie zasięgu dzieła do
samej Sarmacji. Atutem Kroniki jest poszerzenie jej zasięgu geograficzno-historycznoobyczajowego o tereny leżące poza granicami Sarmacji. Były to obszary, które mogły z
różnych względów interesować krajowego odbiorcę: czy to z powodu prowadzonych
z zamieszkującymi je ludami zmaganiami zbrojnymi, czy też z racji kontaktów handlowych, ale także z powodu odmienności kulturowych. Gwagnin dał krajowemu czytelnikowi popularny przewodnik po bliższej i dalszej Europie, uzupełniając go niektórymi
krainami z obszaru Azji i Afryki. Nie było to więc kompendium ogarniające cały świat,
jak Marcina Bielskiego Kronika wszytkiego świata.
Zróżnicowanie konwencji gatunkowych
Reguły wypowiedzi obrane w danej księdze pozostają w ścisłej zależności od
podjętej tematyki, jej rangi postrzeganej subiektywnie przez autora, jak też wiedzy dostępnej piszącemu, jego poglądów i zapatrywań. Tematy lepiej opracowane w źródłach,
a zarazem ważniejsze z punktu widzenia Gwagnina (np. czyny królów koronnych), doczekały się pełniejszego omówienia. Podobnie szerzej potraktowane zostały problemy
o mniejszym znaczeniu, jednak bliższe piszącemu ze względu na miejsce zamieszkania lub osobiste doświadczenia życiowe. Ranga tematu i wiedza warunkowały wybór
formy literackiego przekazu. Wpływał na ów wybór także zamysł wzbogacenia relacji
11
Zob. W. Pawlak, O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkimi
erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło wiedzy humanistycznej, [w] Staropolskie kompendia wiedzy, s. 63–64.
12
Hierosolymitana peregrinatio, przekł. T. Treter, Braniewo 1601.
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często szokującymi anegdotami obyczajowymi.
Księga I Kroniki (cz. II) przynosi, jak wspomniano, informacje historyczne. Przedstawione zostały w formie gesta królów i książąt polskich. Gwagnin podporządkował
bowiem materiał historyczny przedstawianym chronologicznie „portretom” (icones)
władców. Informacje charakteryzujące panujących wpisane zostały w minibiogramy,
które składają się ze stanowiącego tytuł biogramu-rozdziału imienia panującego, drzeworytu oddającego całą postać władcy najczęściej na koniu w pełnym rynsztunku, z kopią w ręce, lub siedzącego na tronie albo stojącego bądź też pokazanego w inny sposób,
tak by poprzez postawę charakteryzować przydomek lub profil panowania (np. Kazimierz Sprawiedliwy przedstawiony został w postawie stojącej z rękoma złożonymi jak
do modlitwy, co miało wyrażać gest błagania; Zygmunt August w postawie stojącej z
insygniami władzy monarszej w rękach, natomiast Zygmunt III Waza pokazany został
tylko od pasa w górę — także z jabłkiem i berłem). Kolejnym elementem biogramu była
krótka wierszowana charakterystyka pochwalna władcy (w formie epigramatu), przełożona z Klemensa Janicjusza przez Marcina Paszkowskiego13, która służyła przedstawieniu ważniejszych wydarzeń, stanowiących o specyfice panowania. Ich wprowadzenie autor uzasadniał następująco: „Dla ozdoby rzeczy i rozwodu materyjej, niemniej też
dla przyjemności samej nieodrzutne” (k. 1a9). Właściwy biogram poprzedzała roczna
data rozpoczęcia rządów. Gwagnin nie osadzał dokładnie w czasie opisywanych kolejno zdarzeń w przypadku władców dawniejszych, zaś chronologicznie mu bliższym
poświęcił więcej uwagi, łącząc fakty z konkretnymi latami. Niejednokrotnie dzielił panowanie, wprowadzając dodatkowe cezury czasowe (np. w wypadku Zygmunta Augusta). Im zdarzenia były bliższe Gwagninowej współczesności, tym dokładniejszą relację
znajdujemy.
Podział materiału historycznego według klucza personalnego pomógł autorowi
w sposób przejrzysty uporządkować wydarzenia. Jednak zwłaszcza w przypadku królów późniejszych stanowił jedynie pretekst w opisie wypadków istotnych dla historii
Korony, niezwiązanych jednak z czynami monarchy. Gwagnin pisał też o zdarzeniach,
które dotyczyły działania możnowładców (np. Wesele Jana Zamoyskiego w związku ze
ślubem z Gryzeldą Batorówną — s. 219–226), w tym także ich poczynań na arenie międzynarodowej (np. interwencja Olbrychta Łaskiego i Dymitra Wiśniowieckiego na Wołoszczyźnie za panowania Zygmunta Augusta w roku 1565 — ks. I cz. II, s. 128–133).
Ów kontekst międzynarodowy jest stale obecny w przekazie i to on sankcjonuje zasięg
geograficzno-terytorialny zainteresowań autora Kroniki. Gwagnin w kolejnych częściach
prezentuje krainy i ludy, z którymi Rzeczpospolita była szczególnie związana poprzez
kontakty najpierw polityczne i dyplomatyczne, potem też wojenne, gdy dochodziło do
13
Zob. R. Krzywy, „Reges et principes Regni Poloniae” Adriana Kochana Wolskiego jako przykład wierszowanego katalogu władców, „Acta Sueco-Polonica” 2001–2002, nr 10/11, s. 104; M. Cytowska, Nowe uwagi o Żywotach królów polskich” Klemensa Janickiego, [w] Europejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 84–85; I.
Lewandowski, Janickiego epigramy o polskich królach, [w] Litteris vivere. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi
Andrszejowi Wójcikowi, red. I. Lewandowski, Poznań 1990; J. Malicki, Przemiany gatunkowe renesansowych icones,
[w] tenże, Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie, Wrocław 1989; D. Chemperek, Kultura literacka początków
XVII wieku w świetle poetyckich poloników szwedzkich wydanych w XXI wieku, [w:] Polonika w Archiwum Narodowym
Szwecji Kolekcja Skokloster i inne zbiory, red. A. Nowicka-Jeżowa, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholms Universitet 2007, s. 56–57.
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rozstrzygania sporów.
Przedstawienie dziejów dynastii uwarunkowane jest stopniem znaczenia dla losów państwa pochodzących z niej władców. Podobnie jak w wypadku Korony przedstawił Gwagnin dynastyczną historię Litwy. Zachęcał najpierw czytelników do lektury
tytułem reklamującym zawartość i swe nadzwyczajne kompetencje: „Wywód i początek
zacnego a sławnego narodu litewskiego dowodny, dotąd od żadnego z historyków dostatecznie nie wyrażony” (ks. II, cz. I, s. 1). Genezę Litwy przedstawił autor, powołując
się na Ptolemeusza, który wspomniał, iż jej terytorium oraz ziemie przyległe zasiedlili w
starożytności potomkowie Cymbrów, Gotów i Sarmatów. Właściwą historię dynastyczną Litwy wywiódł od rzymskiego obywatela Palemona i jego trzech wnuków (s. 6).
Całość wypowiedzi podporządkowana została konwencji dynastycznej polegającej na
opisywaniu czynów wymienianych kolejno wielkich książąt (tytuł rozdziału: Porządek i
genealogia książąt litewskich). Począwszy od Palemona aż do Narymunda nie wprowadził
Gwagnin podobizn książąt. Wyjątek uczynił dla Mendoga. Dopiero począwszy od księcia Witenesa (w Kronice Witenia; zm. 1315) wprowadził autor konsekwentnie podział
zbliżony do tego, co w wypadku władców Korony, to jest rozpoczynał od wyodrębnionego w nagłówku imienia panującego opatrzonego portretem, następnie przedstawiał
dokonania księcia, zachowując w relacji podział na poszczególne lata. Nie umieszczał
więc artystycznego, wprowadzającego elementu poetyckiego, który stanowiły wcześniejsze Janicjuszowe epigramatyczne charakterystyki w wypadku władców Korony.
W porządkującą materiał konstrukcję gestów (z icones pozostał tylko wizerunek władcy) wpisana została koncepcja roczników — Gwagnin opisuje czyny władców, wprowadzając podrzędnie podział na lata. Dopełnienie relacji historycznej stanowi skrótowa
prezentacja geograficzno-administracyjna ziem litewskich, znów analogicznie jak w
wypadku Korony.
Pretekstowe w istocie posłużenie się konwencją icones (choć bez epigramatu)
zgodne jest z ówczesnymi standardami pisarstwa historycznego. Podobną konstrukcję zaproponował na przykład Bartosz Paprocki w Ogrodzie królewskim (1599), również
stosując ten schemat, niejako właśnie pretekstowo, do porządkowania informacji historycznych w ogóle14.
Również księga IV poświęcona Prusom przynosi w części III wykaz kolejnych
Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Rejestr ów przypomina charakterem słownik
biograficzny wyliczający z uwzględnieniem chronologicznego następstwa, znów analogicznie jak w wypadku Korony, kolejnych panujących. Natomiast część I księgi IV
przedstawia genezę Prus, jak też dawne obyczaje i święta przedchrześcijańskie. Gwagnin umiejętnie połączył przekaz historyczny z opisem obyczajów. W części II księgi
IV zaprezentował encyklopedyczną panoramę księstw, prowincji oraz krain pruskich.
Dopełnił zatem całość zespołem informacji geograficznych. Na przykład „Bartemlynd
księstwo VI” opisał następująco:
Bartemland, abo barcka ziemia, od książęcia Barta nazwana, ta ziemia z Litwą i z
Mazowszem graniczy, a dzieli ją od Litewskiej ziemie 70 jezior i puszcze wielkie, a
14

Zob. też R. Krzywy, dz. cyt., s. 96 i nast.
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od Galindyjej wielkie i długie jezioro i rzeka jakasi przez pustynie bieżąca. Miasta i
zamki, kiedy które założono, tym porządkiem masz [...]
(ks. IV, s. 15).

Dalej następuje wykaz siedmiu zamków z datami ich założenia, pozbawiony jednak komentarza. Oczywiście wybrano jedną z najkrótszych charakterystyk; zbliżoną
długość mają uwagi poświęcone Warmii (ks. IV, s. 16). Autor wskazał więc założyciela
księstwa, od którego imienia wzięła się jego nazwa; określił położenie względem terytoriów sąsiednich, opisując naturalne granice. Precyzja prezentacji pozostawia mimo
wszystko wiele do życzenia.
W innych opisach pojawiają się charakterystyki wybranych miast (np. Elbląga w
narracji poświęconej prowincji IX — s. 17) lub też, jak w wypadku Galindii, krainy VII,
opowiastka-dykteryjka o drastycznej metodzie regulacji urodzeń (zabijanie noworodków, a w razie odmowy odcinanie piersi matkom karmiącym — s. 15–16).
Poza księgą pierwszą i drugą, w których materiał był uporządkowany chronologicznie poprzez przypisanie zdarzeń panowaniu kolejnych władców, Gwagnin przedstawiał informacje historyczne, wspominając o nich w związku z miejscem, którego
dotyczyły. Podobnie podziałowi na prowincje, ziemie i grody podporządkowane były
inne rodzaje wiadomości, jak właśnie obyczajowe, kulturowe, religijne, społeczne, rolnicze czy nawet kulinarne w zależności od specyfiki danego regionu. Tak więc informacje historyczne zostały włączone do systemu charakterystyki poszczególnych krain, nie
zajmując w nich jednak dominującej pozycji. W tej grupie na pierwszy plan wysuwają
się szczególnie relacje o oblężeniach czy zmaganiach w polu. Dobór rodzajów informacji był dowolny i zależał od specyfiki miejsca.
Dobry przykład zróżnicowania zgromadzonych wiadomości przynosi opis Inflant. W Kronice znajduje się dość szczegółowa charakterystyka krainy: jej warunków
geograficznych, historii oraz obyczajów ludności. Oczywiście dostrzec można luki w
przekazie spowodowane między innymi brakiem gruntownej wiedzy historycznej. Autor patrzył na zwyczaje z perspektywy przybysza dostrzegającego odmienności kulturowe. Jego obserwacje były jednak dość powierzchowne, poczynione bez przygotowania
pozwalającego interpretować oglądane zjawiska obyczajowe, zaś oceny Gwagnina odnoszą się do własnego świata pojęć i wartości. Dlatego niektóre zachowania społeczne
przedstawiał jako kuriozalne. Z tego też względu warte, jego zdaniem, odnotowania.
Gdy więc Gwagnin charakteryzował „Gerwenlandyję Księstwo”, stanowiące
północną część Inflant (Estonię), poza wstępnym anonsem geograficznym o położeniu
(Gerwenlandyja kraina nad morzem leżąca, na siedm mil wzdłuż, a w szerz na sześć
rozciąga się” — ks. V, cz. I, s. 10), możliwościach gospodarczych w sferze uprawy roli
uwarunkowanych oczywiście rodzajem gleby, zreferował ważniejsze zdarzenia historyczne, szczególnie odzyskanie z rąk szwedzkich stolicy regionu, zamku Weissenstein
(Biały Kamień, obecnie Paide), przez Jana Karola Chodkiewicza15 w roku 1601, któremu
zadedykowana jest księga V. Gwagnin informował, iż obowiązywały tam trzy języki,
15
W rzeczywistości twierdzę odzyskał Stanisław Żółkiewski. Zob. L. Podhorodecki, Jan Karol Chodkiewicz
1560–1621, Warszawa 1982, s. 84–86.
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które zakwalifikował jako dialekty języka litewskiego. Podobnie obyczaje były proste,
zbliżone do litewskich, stroje z prostego sukna, zaś obuwie z kory lipowej. Autor następująco opisał kobiety estońskie:
Płeć niewieścia na kształt Cyganek, abo jako niektórzy chcą Cyranek, włóczą się po
wsiach, a zowią je Łotewkami, te sobie i u koszul, koło piersi, koło szyje i u szorców,
które oni prościcami zowią, nawieszają zewsząd cętek rozmaitych, z ołowów, z bursztynów, z gałeczek śklanych i z rozmaitych prostych materyj pstrocin narobionych;
i tym swój ubiór rzkomo przyozdabiają; z włosoma rozkudłanemi baby, niewiasty
i dziewki głowy swoje mierziono noszą; tkanki na głowie miasto pereł, gałeczkami
śklanemi rozmaitej farby przyozdabiają. A niewiasty niemal wszytkie czarownice są
wielkie i nazbyt się w gusłach i zabobonach czartownych kochają
(ks. V, cz. I, s. 11).

Zwrócił więc uwagę na odcień cery oraz na strój, upodobanie kobiet w szczególnego rodzaju ozdobach (wszelkiego rodzaju wisiorki) oraz na regionalne nakrycie
głowy. Opis przynosi zarazem próbę wartościowania stroju kobiecego. Ponadto jako
dopełnienie tej części wypowiedzi pojawiło się spostrzeżenie o zabobonności tamtejszych niewiast i znajomości czarów.
Nieco uwagi poświęcił autor żywieniu, począwszy od sposobu suszenia zboża,
poprzez młócenie i przyrządzanie potraw w wielkich kotłach. Od razu dokonał też oceny ludności: „A chociaż to tam lud nędzny i gruby, nad miarę jednak chytry, zdradliwy,
uporny i srogi, i do zabicia prędki”(ks. V, cz. I, s. 11). Opinia taka wiązać się musiała z
niechęcią Inflantczyków wobec obywateli Rzeczypospolitej. Zdaniem Gwagnina (potwierdzonym także przez inne przekazy historyczne) znajdowali oni upodobanie we
wszystkim, co niemieckie. Autor ostrzegał wręcz ewentualnych podróżnych przed żądzą zabicia gości przybywających z Rzeczypospolitej podczas noclegu bądź przy każdej
innej nadarzającej się okazji. Narzekał na brak domów gościnnych i karczem, dostrzegł
znikomą liczbę kościołów. Dokonując charakterystyki ludności zauważył, iż szlachta
i mieszczanie są pochodzenia niemieckiego. Stwierdzenie to dopełnił znowu opisem
strojów. Napomknął kolejno także o obyczajach weselnych, dostępnym gatunku piwa,
dostatku zboża, które się eksportowało, bydła, lasów i rzek bogatych w zwierzynę. Podkreślił Gwagnin dawniejszą, przedreformacyjną religijność mieszkańców, zauważył, iż
towarzyszył jej dobrobyt.
Informacje historyczne prezentował autor od roku 1381, poczynając od oblężenia zamku Neuhaus (Nowogródek, estońskie Vastseljina) w powiecie dorpackim przez
wojska kniazia moskiewskiego. Twierdza nie została zdobyta, ponieważ przeciwnicy
niespodziewanie odstąpili od murów po tym, gdy starosta zamkowy zastrzelił z łuku
głównodowodzącego wojskami moskiewskimi moskiewskiego. Dokonał tego po całonocnej modlitwie błagalnej o ocalenie zamku:
Starosta on od modlitwy powstawszy, a łuk co prędzej porwawszy i strzałę hartowną
na cięciwę nałożywszy, z okna jednej baszty, w pośrzodek wojska moskiewskiego
chybko wypuścił, która za zdarzeniem miłego Boga, samego kniazia wielkiego w serce ugodziła i zabiła16.
16

Tamże, ks. V, s. 13.
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Gwagnin starał się ze sferą informacyjną, czysto relacyjną, połączyć także sprawianie przyjemności czytelnikowi (delectare). Dążył do zaciekawienia odbiorcy, zarazem też jego pouczenia (docere) i poruszenia (movere). W cytowanym wyżej fragmencie,
poprzez pokazanie wartości i siły modlitwy, zachęcał odbiorców do kultywowania postaw religijnych. Komentarzem autora do wydarzeń była uwaga, że nawet przejście na
luteranizm nie doprowadziło do usunięcia ze świątyni złotego łuku przypominającego
o cudownym ocaleniu zamku. Zauważyć trzeba, iż poza samą datą roczną informacje o
dawnych zdarzeniach nie były zbyt szczegółowe. Gwagnin nie wprowadził imienia ani
kniazia moskiewskiego, który wówczas zginął, ani imienia starosty zamkowego, który
go życia pozbawił. Zwraca natomiast uwagę łączenie relacji wojennej z innymi kategoriami wiadomości. Opis dokonań w polu wysuwa się wielekroć na pierwszy plan,
jako że od rozstrzygnięć militarnych uzależniony był status danej ziemi, nadto wojna
dawała możliwość zdobycia sławy, a więc również potwierdzenia słuszności swej roli
społecznej, bądź nawet zwiększenia autorytetu.
W Kronice obserwować można zróżnicowanie stopnia szczegółowości i precyzji
poszczególnych fragmentów narracji. Informacje o czasach odległych są często uproszczone, wręcz ogólnikowe, zapewne z braku danych. Więcej szczegółów pojawiało się w
relacjach na temat zdarzeń z XVI wieku, chronologicznie bliższych autorowi. Tendencja
ta obecna jest we wszystkich księgach Kroniki.
Kolejnym ważnym zdarzeniem przedstawionym w formie samodzielnej fabuły
była bitwa Inflantczyków z księciem moskiewskim w roku 1500 w czasie, gdy Inflanty
były w rękach krzyżackich, a Wielkim Mistrzem był Walter z Platenburga. Wyliczył
autor oddziały wchodzące w skład korpusu inflanckiego, oznaczył czas wypadków
(„prawie w dzień podniesienia Świętego Krzyża”, a więc w okolicach 14 września) oraz
miejsce starcia (w ziemi moskiewskiej, niedaleko Pskowa). Wówczas dopiero określił
liczebność wojska moskiewskiego i pozostających w sojuszu Tatarów. Napomknął o ceremoniale wojskowym poprzedzającym bitwę z centralnym elementem, jaki stanowiła
ekshorta wodza, by naszkicować w skrócie przebieg walki. Podkreślił, że Inflantczycy zwyciężyli dzięki męstwu, mimo przewagi liczebnej wroga. Gwagnin przedstawił
rachunek strat po obu stronach, wyolbrzymiając ofiary moskiewskie i pomniejszając
inflanckie. Konsekwencją sukcesu w polu były rokowania i pokój z Iwanem III. Historię Białego Kamienia sprowadził zatem autor do dwóch obrazków przedstawiających
zmagania militarne mieszkańców z Księstwem Moskiewskim, w obu wypadkach zakończonych sukcesem.
Dopełnienie prezentacji Białego Kamienia stanowi komentarz na temat porzucenia katolicyzmu, czego rezultatem miał być upadek prowincji z powodu wojen i towarzyszących im klęsk, w tym szczególnie głodu. Zamknięcie relacji o Białym Kamieniu
zawiera zachętę do lektury części II poświęconej historii wewnętrznej Inflant.
Gwagnin starał się, pisząc o obyczajach, wskazać podobieństwa pomiędzy sąsiadującymi regionami, jak też uchwycić i przedstawić w formie ciekawostek specyfikę
prezentowanej krainy. To dążenie ujawnia się między innymi w charakterystyce łotewskich kobiet. Uderza szczegółowość przekazu. W jego spojrzeniu na kulturę i obyczaje
dominuje perspektywa synchroniczna. Dążenie do skonstruowania możliwie obszernego kompendium wiedzy geograficzno-kulturowo-obyczajowej oraz historycznej usprawiedliwia kompilacyjność opracowania.
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Charakterystyka Księstwa Gerwenlandyi z jego stolicą Białym Kamieniem należy do grupy prezentacji dość szczegółowych. Nie wszystkie jednak opisy cechują się
taką dokładnością. Zdarza się, iż autor ograniczał się do powierzchownej informacji
geograficznej. Uderza to szczególnie w opisie Wrocławia. Gwagnin miał świadomość
rangi tego miasta, nie umiał jednak na jego temat wiele powiedzieć poza bardzo ogólną
informacją o położeniu oraz założeniu osady:
Wrocław — głowa Śląska, miasto wielkie i ochędożne nad rzeką Odrą osadzone, niegdy od książęcia Wratysława zmurowane, a potym od Mieszka króla polskiego około
roku od Chrystusa Pana 970
(ks. VI, s. 46).

Najwidoczniej nie dotarł do stosownych źródeł poświęconych dziejom Wrocławia, sam także w nim nie był. Przedstawiona deskrypcja świadczy zarówno o ignorancji
kronikarza, jak też zapewne o zakładanym przez niego horyzoncie wiedzy i oczekiwań
odbiorców.
Zamieszczone w Kronice wiadomości służą także utrwalaniu w społeczeństwie
Rzeczypospolitej stereotypów na temat obyczajów ludności zamieszkującej sąsiednie
ziemie. Najsilniej obecne są w księdze poświęconej Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu. Nakreślony tam obraz znajduje potwierdzenie również w innych wypowiedziach z
epoki, w których pisze się o mieszkańcach Księstwa Moskiewskiego17. Trzeba pamiętać,
że Gwagnin przez wiele lat walczył na pograniczu szwedzko-polsko-moskiewskim, a
w tym czasie zyskał złe doświadczenia w bezpośrednich kontaktach z ludami słowiańskiego Wschodu. Jego opinia dotyczy między innymi kupców moskiewskich:
A to trzeba wiedzieć, że naród moskiewski około towarów barzo się zdradliwie z
postronnemi obchodzi, fałszem, krzywoprzysięstwem wszystko narabiając; kto ich
nieświadom, przepłaci rzecz, że i dziesiąta część płacej za on wszystek towar dosyć by
było, ale przysięgą oszukiwają, bo dla tego przysięgają, żeby snadniej oszukali
(ks. VII, cz. 1, s. 3).

Opisując relacje między członkami społeczności moskiewskiej, Gwagnin opatrzył je komentarzem w glosie marginalnej: „W Moskwi człek człekowi wilkiem”. Sąsiadujący z nią wywód służył udowodnieniu postawionej w ten sposób tezy:
Ten naród Moskiewski jest tak bardzo gruby, nieludzki i przewrotny, że prawie nic
w sobie tak szczerego nie mają, co by się z prawdziwą przyrodzoną miłością zgadzać

17
Zob. m. in.: A. Kijas, Moskwa w relacjach polskich pierwszej połowy XVII wieku, [w] Oblicza Wschodu w
kulturze polskiej, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań 1999; L. Bernardini, Niepojęta „grubianitas”: moskiewskie
konwencje dyplomatyczne i niektóre cechy charakteru Moskwicinów w oczach polskich uczestników „Dymitriady”, [w]
Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków, red. R. Bobryk, J. Faryno, Warszawa 2000, s. 95–112; K. Maliszewski, „Auxiliarze nasi” — stereotypowy wizerunek Rosji i Rosjan, [w] tenże, W kręgu staropolskich wyobrażeń o
świecie, Lublin 2006, s. 167–176; A. Niewiara, Moskwicin — Moskal — Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret,
Łódź 2006; M. Bauer, Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza, „Napis”
2006, ser. XII, s. 171–182; tenże, Z dziejów batalistyki polskiej. Studia nad pamiętnikami wojennymi z XVII w., Kraków
2007; D. Chemperek, Obraz Smoleńska i jego mieszkańców w literaturze polskiej początku XVII wieku, „Terminus”, R.
XI 2009, z. 1–2 (20–21), s. 217–228.
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mogło, jeden na drugiego wre, by na psa, bez wstydu, bez baczenia i bez bojaźni Bożej,
kto co na kogo wymyślić może, włoży nań potwarz, jeszcze tam, gdzie będzie ludzi
najwięcej. Jako kto może lub tak lub owak brat brata, swat swata (jako mówią) rzuci
przez nogę, o zdradzie wzajemnej jeden drugiemu lub przed ludźmi, lub też potajemnie miedzy sobą przemyślają. A tak się barzo klną, szkalują, sromocą, że to rzecz
niepodobna
(ks. VII, s. 38.).

Konwencja przekazu zależy zatem od rangi tematu (np. icones i gesta w wypadku
opisu czynów panujących), jak też jego pozycji w hierarchii spraw omawianych w dziele
(modyfikacje struktury w zależności od subiektywnie postrzeganego statusu państwa,
którego władców przedstawiano). Punktem odniesienia, centrum, wokół którego budował Gwagnin swój świat, była Korona i niemalże równa jej Litwa. Opisywanie terenów
odleglejszych, mniej znaczących dla idei dzieła, nie wymagało wysokiej formy, ponieważ autor nie przedstawiał chronologicznie czynów panujących, ani nawet nie kreślił
pełnego zarysu dziejów takiego kraju. Charakteryzował obszar wybiórczo, prezentując
wybrane zdarzenia z jego historii. Referował tylko niektóre czyny rządzących z myślą
jednak o dowiedzeniu jakiejś tezy, na przykład ze sfery życia społeczno-religijnego (jak
w wypadku Inflant). Częściej niż dokonania władców peryferyjnych ziem interesowały
Gwagnina ciekawostki obyczajowe, w tym kurioza. Ważny był też stosunek emocjonalny do danej nacji lub kraju. Przykładem tendencyjna charakterystyka mieszkańców i
ustroju Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, utrwalająca negatywny stereotyp. W takich
przypadkach Gwagnin posługiwał się chętnie niskimi formami, jak zwłaszcza anegdotą
w funkcji egzemplum. Zwraca zatem uwagę heterogeniczność konwencji literackich w
Kronice. Ich dobór zależy od rangi tematu, z tej wynika wybór modelu opisu (pełny,
skrócony, egzemplaryczny), od niego zależy forma literacka (gesta, kronika, narracja z
tezą zbudowana z egzemplów).
W strukturze dzieła Gwagninowego w części poświęconej Koronie kształt relacji
nadają icones (portret oraz epigramat), którym podporządkowane są ułożone chronologicznie gesta władców, a tym dopiero przywołane chronologicznie zdarzenia. Porządek
chronologiczny zamieniał też Gwagnin na geograficzny, opisując poszczególne krainy.
Przywołane tam zdarzenia ułożył też z zachowaniem chronologii. Tak więc nadrzędne określenie tytułowe „kronika” koresponduje najsilniej z historiograficznym zamierzeniem Gwagnina. Podporządkowane ono zostało wzbogacającym i komplikującym
strukturę icones oraz gesta.
Źródła Gwagnina oraz motywy zlecenia przekładu
Kompendium Gwagnina ze względu na swój charakter nie musiało być dziełem
w pełni oryginalnym. Nie chodzi tu jednak o ustalanie czy Kronikę napisał Gwagnin
samodzielnie, czy też „ukradł” tekst Maciejowi Stryjkowskimu. Ostatnio przyjmuje
się, iż Gwagnin wykorzystał materiały, które zgromadził jego podwładny. Miał je uporządkować i uzupełnić wiadomościami z innych źródeł18. Zarzut plagiatu odnosi się do
18

s. 537.

Zob. Z. Wojtkowiak, Maciej Stryjkowski…, s. 179–180; A. Biedrzycka, Z. Wojtkowiak, Stryjkowski Maciej,

52

Michał Kuran

tekstu łacińskiego, natomiast podstawę obecnego omówienia stanowi tekst polski zmodyfikowany i poszerzony. Bez określenia relacji między wersją łacińską a polską i ustalenia w jakim stopniu tekst polski stanowi faktycznie przekład łacińskiego oryginału,
nie można ustalić stopnia wtórności przekładu przez Paszkowskiego łacińskiej kroniki
Stryjkowskiego. Obecny stan badań wskazuje jednak, że tłumacz w znacznej mierze
uzyskał nową jakość dzieła, skoro istniał projekt przełożenia pracy na język łaciński19.
Dlatego czytając Kronikę Sarmacyjej europskiej można jedynie stwierdzić, że autor na
pewno czerpał informacje z dzieł Stryjkowskiego, również tych, dziś nieznanych (np. w
ks. IX powołał się na passus poświęcony wolności w Grecji — s. 29–30), do czego sam
się przyznaje20, jak też posiłkował się Kroniką Bielskiego, co ustalili badacze21. Ponadto
korzystał z innych kompilacyjnych kompendiów, przywołując literaturę historyczną.
Za ich pośrednictwem zapoznał się z opiniami różnych autorów, jak na przykład Berozusa („historyka Niemców wszytkich”, k. 1a5), Sabelicusa i Herodota (1a8), Pliniusza
(1a5), św. Grzegorza (k. 1a2). Korzystał też pośrednio z ustaleń Lucjusza Florusa, pisząc
na temat Ilirii i Dalmacji (ks. IX, s. 10). Powiązał także dzieje Sarmatów z historią biblijną oraz historią Rzymu, do czego pomocne okazały się wygnańcze elegie Owidiusza.
Referując dzieje władców polskich wykorzystał Gwagnin, jak pamiętamy, przełożone
na język polski wierszowane charakterystyki Klemensa Janicjusza22. Powoływał się też
na relacje świadków wydarzeń, w tym podróżników, na przykład w księdze IX przedstawił wierszowaną rycerską opowieść Jarosza Otwinowskiego (s. 28–31)23. W obszarze
zainteresowania znalazły się, jak wspomniano, zapiski z peregrynacji do Ziemi Świętej
Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” (ks. X, s. 58).
Gwagnin nie wytłumaczył zadowalająco powodu, dla którego Kronikę — jak sam
napisał — „dawszy na polski język przełożyć […] wydaciem ją znowu na świat umyślił”. Jak zaświadczył w tekście Do czytelnika, chciał ją na pewno uzupełnić, zaktualizować i nieco przemodelować. Zapewne zakładając encyklopedyczny charakter polskiej
redakcji, pozwalał sobie, jak też tłumaczowi, na działania kompilacyjne.
Wybór języka polskiego pozostaje w sprzeczności z koncepcją popularyzacji wiedzy o Rzeczypospolitej wśród narodów Europy, do których należało zwrócić się po
łacinie. Adresatem był odbiorca posługujący się językiem polskim, o czym świadczy
wprowadzenie szczegółowych danych historycznych w części poświęconej Koronie, w
jakimś zakresie także Litwie, Rusi, Inflantom i Żmudzi, zaś w pozostałych partiach tekstu wysunięcie na plan pierwszy informacji geograficzno-administracyjnych i obyczajowych. Przekonanie to zdaje się potwierdzać aktualizacja dzieła — tj. doprowadzenie
Tekst miał przełożyć Grzegorz Czaradzki. Zob. W. Budka, Gwagnin Aleksander, s. 204.
T. Ulewicz, Sarmacja, s. 115; J. Radziszewska, Maciej Stryjkowski. Historyk — poeta z epoki Odrodzenia,
Katowice 1978, s. 71–79. Zdaniem Dariusza Śnieżki Paszkowski, zamiast tłumaczyć, wstawiał odpowiednie
ustępy z Bielskiego, zastępując nimi łaciński tekst Gwagnina. Konstatacja ta zmusza wszakże do ustalenia w
pełni zasięgu owych analogii między tekstami. Zob. D. Śnieżko, „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego.
Pogranicze dyskursów, Szczecin 2004, s. 273, 284.
21
Zob. T. Ulewicz, Sarmacja, s. 129–131; D. Śnieżko, „Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego, s. 284.
22
K. Janicjusz, Vitae Regum Polonorum elegiaco carmino descriptae, Antwerpia 1563 i nast.; przekł. S. F. Klonowic, Królów i książąt polskich zawarcie i opis, [Kraków] 1576.
23
Gwagnin cytuje utwór Hieronima Otwinowskiego Powodzenia niebezpiecznego, ale sczęśliwego, wojska J. K.
M. przy J. M. Panu staroście kamienieckim w Multaniech opisanie prawdziwe, Kraków 1601.
19
20
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opowieści do wstąpienia na tron Zygmunta III Wazy, a więc niemalże do czasów współczesnych. Autor nie prezentował już jednak zdarzeń z okresu rządów w Rzeczypospolitej pierwszego z Wazów zapewne dlatego, że historia winna obejmować zamknięte odcinki czasowe, które można wyznaczyć latami panowania poszczególnych władców.
Także układ informacji w tekście zdaje się wskazywać, że adresatami byli mieszkańcy państwa polsko-litewskiego. Porządek przekazu, jak też dążenie do uproszczenia i ograniczenia zasobu prezentowanych wiadomości sugeruje, iż celem autora była
popularyzacja wiedzy o historii Korony, geografii oraz obyczajach sąsiednich ludów
i państw wśród szerszych rzesz społeczeństwa szlacheckiego, być może także wśród
mieszczaństwa. Potwierdza to także powtarzana w żywej paginie formuła tytułowa
księgi I części II: „Kroniki polskiej krótkie zebranie” (podkr. - M. K.).
Kompendium służyło popularyzacji i utwierdzeniu mitu sarmackiego. O tym, że
nie było adresowane przede wszystkim czy też wyłącznie do szlachty, przekonuje rezygnacja z wiadomości z genealogii i heraldyki, poza przywołaniem genezy niektórych
herbów, czynionym na marginesie opisu wydarzeń wojennych (np. Topór i Habdank —
nota poświęcona Bolesławowi Krzywoustemu). Czyny rycerzy podporządkowane zostały ponadto nadrzędnej roli władcy, służba na rzecz którego utożsamiana była z pracą
dla dobra ojczyzny. Ukazywanie genezy szlachectwa właśnie w powiązaniu z dobrem
państwa miało walor dydaktyczny. Służyć mogło zaprezentowaniu zainteresowanym
sposobu przeniknięcia do wyższej warstwy społecznej. Cel, jaki stanowiła popularyzacja wiedzy o ojczyźnie, jak też utrwalenie idei wspólnoty narodowo-społecznej wykraczającej daleko poza ramy stanu szlacheckiego, potwierdził autor w „zamknieniu”
skierowanym do czytelników:
Atoliśmy to, co mogli […] uczynili, bo kto jest, kto by sobie sławy nie życzył? Radby
drugi sobie wszystko przypisał; ale to być nie może; dał Pan Bóg wszystko wszystkim, a nie wszystko jednemu. Wam się to gwoli, szlachetni Polacy, uczyniło, od was
się rzecz zaczęła i wami się kończy; wami mówię, którzyście od siedmiset lat wiarę
chrześcijańską przyjęli i wodą święconą polani, nazwaniście są POLANI. […] W każdej nacyjej waszego narodu pełno, na was się każdy nieprzyjaciel postronny ogląda,
was się boi, was się przestrzega. (ks. X, s. 81)

Lektura dzieła miała też sprawiać odbiorcy przyjemność — tak Gwagnin tłumaczył swój zamiar przekładu i ponownego opracowania całości.
Zakończenie
W Gwagninowej wizji Europy zabrakło miejsca dla Turcji oraz dla wszystkich
krain położonych na zachód od księstw niemieckich, jak też nawet dla ojczystej Italii autora. Pisarz postrzegał i przedstawiał „obrys” Sarmacji z pełną świadomością zamysłu,
który pragnął zrealizować. Jako potomek obcokrajowca Gwagnin miał świadomość,
że „jego” Sarmacja nie jest tożsama z całym światem, że poza jej granicami pozostają inne państwa, ludy oraz kultury. Konsekwencją takiego zamysłu dzieła był zespół
świadomie dokonanych wyborów. Gwagnin zaproponował odbiorcy kompendium
poświęcone geografii, historii i kulturze Europy Środkowej i Wschodniej wzbogacone
informacjami o Afryce Północnej. Przeglądowy, popularny charakter dzieła usprawie-
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dliwia kompilacyjność przekazu wynikającą z sięgania po informacje do innych źródeł
mających również encyklopedyczny i kompilacyjny charakter.
Specyfika Kroniki Gwagnina wynika z tego, iż łączy ona w sobie cechy kroniki
właśnie — z jej dziejopisarskim nastawieniem — z kompetencjami dzieła geograficznego oraz opisem obyczajów. Więcej, nie ogranicza się tylko do obszaru Rzeczypospolitej,
ale znacznie wykracza poza jej teren i poza jej strefę wpływów. Już zatem w założeniach
różni się od zamysłu dzieła Macieja Stryjkowskiego (najbliższego Gwagninowej koncepcji). Poprzez rozszerzenie obszaru sytuującego się w polu zainteresowania autora
odbiega też od historycznego pomysłu Kromerowego oraz od idei zapisków rocznych
Pawła Piaseckiego24, znów dzięki wprowadzeniu informacji geograficznych i rozwinięciu opisu obyczajów przedstawianych nacji. Sytuuje się pomiędzy koncepcją kroniki
zrealizowaną przez Stryjkowskiego obejmującą dzieje rodzime, a tą, którą spotykamy
w dziele Bielskiego. Gwagnin nie chciał kreślić historii całego świata, natomiast pragnął przybliżyć odbiorcy świat jemu najbliższy, sarmacki, uwzględniając także jego
sąsiedztwo. Realizując taki zamysł trafił w oczekiwania odbiorcy, który pragnął poszerzyć swoją wiedzę o świecie. Nie interesowały go odległe ludy i kontynenty, ani dzieje
opowiadane od początku świata. Ważne było przybliżenie obyczajów oraz wiedzy geograficznej o sąsiadach, z którymi utrzymywano z różnych względów bliższe kontakty:
prowadzono z nimi wojny lub handlowano. Kronika Gwagnina stanowić mogła przydatny podręcznik-kompendium zarówno dla kupców, jak i żołnierzy.
Czy ów regionalny charakter mógł zadecydować o zainteresowaniu dziełem zagranicą, zwłaszcza w świecie, gdzie posługiwano się łaciną? Kronika nie była ważna dla
odbiorcy zachodniego ze względów ideologicznych (sarmatyzm), ale zbierała podstawowe informacje na temat ludów Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Mogła w swej łacińskiej wersji wpływać na postrzeganie
Wschodu na zachodzie Europy.

24
P. Piasecki, Chronika gestorum in Europa singularium, Kraków 1645. Przekł. polski pt. Kronika Pawła Piaseckiego, przekł. A. Chrząszczewski, wyd. J. Bartoszewicz, Kraków 1870.
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Resume
Michał Kuran
Alexander Guagnini’s Chronicle as a compendium of the historical and geographical
knowledge
At the beginning of the 17th century a few chronicles-compendiums were edited in
Polish. Despite strong competition in the publishing market, Sarmatiae Europeae description (ed. 1578) by Alexander Guagnini was widely-read and translated into numerous
languages, Polish included (1611). The chronicle and its Polish translation had its genesis in intended popularization of “Sarmatism” myth. Moreover, the Polish translation
was expected to spread the knowledge of the native history and the nearest neighbourhood among social groups, which had not a good command of Latin. Guangini’s work
contained details of the Central and Eastern Europe geography, history and culture, enriched with the facts of the North Africa. Popular character of compendium, which was
without highbrow expressions, was the result of taking information from other sources
with similar encyclopaedic or synthetic nature. What makes chronicle by Guangini exceptional, is the fact that it connects features of chronicle with geographic work and
description of tradition.
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„Bo przystoi, by mężne tak wieziono ciała”
Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu
Już w pierwszym, niezwykle skromnym, bo zawierającym w części pogrzebowej
tylko cztery teksty, zbiorku oratorskim opublikowanym w 1620 roku przez Kaliksta Sakowicza przy Problematach abo pytaniach o przyrodzeniu człowieczym...1 znalazło się miejsce na przemowę poświęconą rycerzowi (Przedmowa na pogrzebie żołnierza, a może się i na
każdy przydać). W najpopularniejszym wzorniku retorycznym - Spiżarni aktów rozmaitych
Marcina Filipowskiego - wśród oracji porządkowanych według przebiegu pogrzebowej ceremonii i wedle kategorii stanowych - także został zauważony specjalny, zawodowy status żołnierza (Mowa przy pogrzebie żołnierza)2. Oczywiście również Kazimierz
Jan Wojsznarowicz, komponując mowy do swego Oratora politycznego, zaproponował
czytelnikom wzory przeznaczone nie tylko na pogrzeb żołnierza, ale też hetmana i pułkownika3. A jednak, mimo tak konsekwentnego eksponowania w zalecanych mowach
pogrzebowych rycerskiego stanu, zabrakło w drukowanych poradnikach opisania jeszcze jednej, związanej ze służbą żołnierską okoliczności, która była upamiętniana oracją
– wyprowadzenia ciała z obozu. Nie zmieniają tej sytuacji także drukowane od drugiej
połowy XVII w. antologie historycznych przemów, przynoszą one wiele oratorskich
dokumentów rycerskiej sławy, ale żadnego świadectwa tej szczególnej sytuacji. Najwymowniejsza jest być może jednak biała karta w opracowanej przez Marka Skwarę
bogatej bibliografii Polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku (Gdańsk 2009)
z adnotacją autora przy Mowach na wyprowadzenie i przeniesienie ciała, że brak ich przy1
K. Sakowicz, Problemata abo pytania o przyrodzeniu człowieczym z łacińskiego na polski język przełożone przez
Kalikstego Sakowicza, do których przydane są i przedmowy aktom weselnym i pogrzebowym służce, Kraków, [b. dr.]
1620.
2
[M. Filipowski], Spiżarnia aktów rozmaitych, które się przy zalotach, weselach, bankietach, pogrzebach i tym
podobnych inszych zabawach świeckich odprawować zwykły, Kraków, dr. M. Filipowski 1632.
3
K. J. Wojsznarowicz, Orator polityczny weselnym i pogrzebowym służący aktom, Kraków, dr. F. Cezary
1648.
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kładów4. Tymczasem spojrzenie na zachowane w rękopisach dokumenty staropolskiej
swady wskazuje, że mowy na wyprowadzenie ciała były dobrze znane, a nawet wyprowadzenie ciała z obozu, choć przecież nie było sytuacją codzienną, to również nie na
tyle wyjątkową, by przynajmniej niektóre teksty nie zachowały się do naszych czasów.
Szczególnie ciekawy przypadek stanowi w tym względzie mowa Feliksa Kryskiego przy wyprowadzeniu z obozu ciała starosty dobczyckiego, Joachima Lubomirskiego. Oracja ta w żadnym ze znanych przekazów nie ujawnia nazwiska mów cy, przy
czym raz określany jest on jako kanclerz koronny, innym razem jako podkanclerzy5,
tylko w jednej kopii: BOss 400 II, k. 72 utrwalono nazwisko samego zmarłego: „Podziękowanie J[ego] M[ości] P[ana] podkanclerzego koronnego na wyprowadzeniu ciała z
obozu JMP Jachyma Lubomirskiego, starosty dobczyckiego”. Jak świadczy nagrobek
Lubomirskiego podany przez Szymona Starowolskiego, starosta dobczycki umarł na
gorączkę w obozie pod Smoleńskiem mając zaledwie 22 lata: „Dum obsidioni Smolenscianae excubat, occumbit; et qui manu hostis occidi non potuit, vi febris victus, occidit.
[...] Vixit annis 22 moritur 6 Iulii 1610”6. Wiadomo również, że to Kryski towarzyszył
Zygmuntowi III podczas oblężenia Smoleńska, czego śladem są także jego mowy wygłaszane w odpowiedzi na wojskowe poselstwa, a nawet ekshorta do szturmu7. Dopiero jednak odkrycie funkcjonowania w tradycji rękopiśmiennej zwartego zespołu oracji
pogrzebowych związanego z osobą Zygmuntowskiego kanclerza pozwoliło ostatecznie
przypisać mu również tę przemowę8. A jest to oracja ważna nie tylko ze względu na swą
popularność w obiegu rękopiśmiennym. Okazuje się bowiem, że jest to jedyna mowa
przy wyprowadzeniu ciała, która jednak została opublikowana, ale opublikowana w
szczególnej formie.
Już proste zestawienie początkowych fragmentów mowy Kryskiego z Responsem
na mowę pogrzebową od strony wezwanych, czyli ostatnią mową zamieszczoną w Spiżarni
aktów rozmaitych Marcina Filipowskiego ujawnia, że drukarz posłużył się autentyczną
oracją:
Spiżarnia..., k. H
Jest to ta nasza lichota śmiertelności, co prędki
a niespodziewany koniec na każdego przychodzi, ma przecie aparencyją swoję, a w wielu
swych szczęśliwościach ma siła rzeczy, co jakąś
pamięć nieśmiertelności rodzą, ma urodzenie

rkps AHWil 1135 op. 2/40, k. 118v.
Jest to tak, że ta nasza lichota śmiertelności, która
w prędki a niespodziewany koniec nas każdego
przywodzi, ma przecie aparentią swoję, a w wielu swych szczęśliwościach nabyła rzeczy, które
jakąś pamięć nieśmiertelności rodzą, ma urodze-

4
Zob. M. Skwara: Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia, Gdańsk 2009, s. 241. Autor
notuje aż 81 kazań na tę okoliczność.
5
Biblioteka XX Czartoryskich 444 IV s. 88-89 (dalej w pracy skrót: BCz); Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu 207, k. 335-335v. (dalej: BOss); BOss 4589 I, s. 38-39; Biblioteka Kórnicka Polskiej
Akademii Nauk 991, k. 142 v.-143 (dalej: BK); Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie f. 1135 op. 2/40, k.
118 v.-119 (dalej: AHWil).
6
S. Starowolski, Monumenta Sarmatarum viam universae carnis ingressorum, Cracoviae in Officina Viduae et
Haeredum Francisci Caesarii, 1655, s. 139–140.
7
Zob. M. Barłowska, Słowo na „theatrum” wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński,
„Napis” seria XII: Krwawy świt, mroczny dzień... (2006), s. 228.
8
M. Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku – prolegomena filologiczne, Katowice
2010, s. 71-77.

Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu
chrześcijańskie, ma wychowanie bogobojne, ma
ćwiczenie pobożne, zacność domu, zawołanie
familiej, ozdobę przymiotów, godność nauk,
miłość ludzką, łaskę monarchów, a co wszystkie
przechodzi szczęśliwości, koniec dobry. Znacznie Pan Bóg tego błogosławi, komu to wszytko
oraz da na świecie...
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nie chrześcijańskie, ma wychowanie bogobojne,
ma ćwiczenie pobożne, zacność domu, zawołanie
familiej, ozdobę przymiotów, godność nauk, łaskę monarchów, a co większa że wszystkie przechodzi szczęśliwość – koniec dobry. Znacznie
tego Pan Bóg błogosławi, komu to wszytko wraz
da na świecie.

Chociaż tytuł wzorcowej mowy tego nie wskazuje, bohaterem uroczystości,
zgodnie z rzeczywistością, pozostał młodzieniec, a sam tekst, poza tytułową zmianą
okoliczności, właściwie się nie różni od mowy przy wyprowadzeniu ciała Lubomirskiego. Jest to tylko jeden z kilku przypadków wykorzystania przez krakowskiego drukarza
historycznych przemów i to zarówno w części weselnej, jak i pogrzebowej9. Wydawca zbioru, w jego części poświęconej funeraliom, posługiwał się całymi autentycznymi
oracjami, choć dokonywał przekształceń gatunkowych, które pociągały za sobą wprowadzanie nowych odniesień do żałobnych uroczystości, zmieniał osoby bohaterów i
gruntownie przeredagowywał wyrastające ze szczegółowych okoliczności fragmenty,
najczęściej o charakterze laudacyjnym. Jednak nigdy nie były to ingerencje przeprowadzane tak precyzyjnie, by nie pojawiły się w ich wyniku niekonsekwencje czy niespójności, nigdy też nie zrywały stałego i bliskiego związku z tekstem wzorca. Natomiast
forma, w jakiej pojawia się we wzorniku Filipowskiego oracja przy wyprowadzeniu
ciała Lubomirskiego jest o tyle niezwykła, że napiętnowana ewidentnym błędem redakcyjnym. Mowa jest zestawiona jakby z dwóch części, z których pierwsza (od k. H do k.
H2) jest niemal identyczna z tekstem autentycznym, a druga (od k. H2 do H3) jest tym
samym tekstem, ale poddanym redaktorskiemu opracowaniu, zacierającemu szczegółowe okoliczności, eliminującemu wtręty łacińskie i naprawiającemu tekst w miejscach
ewidentnie zepsutych. Wygląda to tak, jakby wydawca przez nieuwagę zamieścił najpierw tekst oryginalny, a po nim ten, który na potrzeby zbiorku opracował. Paradoksalnie więc w tej hybrydzie pozostało najjaskrawsze świadectwo wrośnięcia mów wzorcowych w historyczną oratorską materię.
Krasomówczą aktywność Feliksa Kryskiego w obozie pod Smoleńskiem można dziś udokumentować jeszcze co najmniej jedną oracją przy wyprowadzeniu ciała z
obozu. Zachowała się „Mowa Jego Mości Pana podkanc[lerzego] koronnego od K[róla]
J[ego] Mości przy wyprowadzeniu nieboszczyka Rożyńskiego spod Smoleńska anno
1610” (MN 187, s. 382-383). Książę Roman Rożyński, słynny dowódca wojsk Dymitra II
Samozwańca zmarł na początku kwietnia 1610 r.10 Okoliczności jego śmierci przedstawił Stanisław Kobierzycki:
Wraz z nadejściem króla do Moskwy porzucił fałszywego Dymitra. Wtedy, gdy żołnierze zbuntowali się, a on sam przebywał w Wołoku, naszła go ciężka choroba. Dnia
9
Przekształcenie oracji historycznej Andrzeja Moskorzowskiego w Drugie oddawanie marcypanów udokumentowała M. Trębska (Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła, Warszawa 2008, s. 304307); dalsze mowy weselne i pogrzebowe identyfikuje M. Barłowska, Swada i milczenie..., s. 240-271.
10
Różne źródła podają daty: 4, 8 lub 10 IV 1610 r.. zob. J. Byliński, Rożyński (Różyński, Rużyński) Jan Roman
kniaź (1575-1610), [w] Polski słownik biograficzny, t. 32, Wrocław 1991, s. 482.
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8 kwietnia wyzionął ducha w wieku trzydziestu pięciu lat. Zwłoki zaniesiono do obozu królewskiego, gdzie wszystkich ogarnął wielki smutek11.

Dłuższy czas trwały rozmowy w sprawie przyłączenia się wojsk Samozwańca
do Zygmunta III i rzeczywiście, śmierć Rożyńskiego źle wpłynęła na sytuację w jego
wojsku. Jak zapisał hetman Stanisław Żółkiewski, gdy poselstwo wojsk Samozwańca
pojawiło się u króla „niepodobnych rzeczy popierając”, monarcha „pozwolił, co mogło
być pozwolono, ale oni (iż też już kniaź Rożyński podczas tego poselstwa był umarł),
nie chcąc się moderować, jęli się rwać”12. Ciało księcia przyprowadzono do obozu pod
Smoleńskiem 20 kwietnia, a następnego dnia odbyła się eksportacja:
Które nazajutrz do Polski honorifice i dość pompose wyprowadzono, bo też KJM przez
posła swego JM pana podkanclerzego koronnego ten akt uhonestować {kondekerować} raczył, a JM panowie senatorowie, rotmistrzowie i znaczne rycerstwo gromadą
aż za obóz wyprowadzili13.

Także historiograf królewicza Władysława zauważył żałobną uroczystość, a nawet odnotował szczegółowe informacje na temat uświetniających ją oracji:
Stamtąd orszak odzianych żałobnie wodzów wyprowadził je w ostatniej posłudze;
później miały być przewiezione do Kijowa. Zmarłego pochwalił wielce wymownie
książę Krzysztof Zbaraski, a po nim Kryski, podkanclerzy królestwa, wygłosił mowę,
która swą długością i szczegółowością odpowiadała wypowiedzi Zbaraskiego. Wygłosił w niej najwyższą pochwałę Rożyńskiego i jego czynów14.

Istotnie, zachowana mowa Kryskiego jest wypowiadana w imieniu króla, którego podkanclerzy reprezentował, ale wbrew zapewnieniom Kobierzyckiego, wcale nie
jest długa. Można ją nawet wobec innych mów pogrzebowych ocenić jako całkiem krótką, choć te niewielkie rozmiary nie są już tak niezwykłe na tle innych żałobnych oracji
wypowiadanych przez legatów znamienitych osób15.
Najważniejszym tematem, stale obecnym w przemowach w imieniu monarchy,
jest pochwała królewskiej łaskawości, uwidaczniającej się w tej konkretnej sytuacji. Teza
mowy: „Królewska rzecz jest pewnie dobrze zasłużonych nagradzać” w tym przypadku prowadzi do wspomnienia możliwych łask: „by była ta, która kończy wszytko nie
przerwała nitki jego, prędko poznałby to był świat, że nie słowy JKM, ale rzeczą samą
umie ludzie sobie życzliwe kontentować” i wskazania jako dowodu szczególnej łaska11
S. Kobierzycki, Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego, wyd. J. Byliński, W. Kaczorowski,
tłum. M. Krajewski, Wrocław 2005, s. 113.
12
S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, wstęp i oprac. A. Borowski, Kraków 1998, s. 66.
13
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. 150.
14
S. Kobierzycki, dz. cyt., s. 113.
15
Zob. np.: „Anno Domini 1646 ultima Aprilis w Brodziech na pogrzebie sławnej pamięci nieboszczyka
JMP Stanisława Koniecpolskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego mowa JMP Jakuba
Sobieskiego, kasztelana także krakowskiego, na którym był posłem od KJM z kondolentią” rkps BOss 3567 II
k. 207-208 v.; „Mowa [Stanisława Sarbiewskiego] na pogrzebie Jegomości Pana Stanisława Koniecpolskiego,
kasztelana krakowskiego, wielkiego hetmana koronnego imieniem Jegomości Pana Ossolińskiego, wielkiego
kanclerza koronnego” rkps BCz 376, s. 557-559.
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wości uczestnictwa w uroczystości samego króla w osobie jego posła. Syntetycznie ujęta
pochwała zmarłego jest tylko wspomagającym wyjaśnieniem przyczyny tak łaskawego
zachowania monarchy:
[...] a stąd to czyni jako pan i król baczny, że wiek swój wszytek ten zacny szlachcic rycerskimi w oczach JKM pięknie stawił dziełami, miłością w ojczystych powinnościach
przystojnie gruntował, całą życzliwością ku panu w potrzebach prowadził ochotną i
doprowadził, by był wieku jego ten, który wszytkim władnie, przedłużył16.

Nie udało się odnaleźć wspominanej przez historiografa mowy Krzysztofa Zbaraskiego, natomiast zachowała się jeszcze jedna oracja związana z tymi samymi okolicznościami: „Mowa JMP Jana Komorowskiego S[ekretarza] K[róla] J[egomości] przy
wyprowadzeniu z Moskwy ciała nieboszczyka Książęcia Rożyńskiego”17. Jej miejsce w
uroczystości jest ściśle określone przez tradycyjnie odwołujące się do bezpośrednich
okoliczności zdania peroracji:
W czym wszystkiem lubo znakomite dzieła, barzo świże cnoty vestigia mowę moję potwierdzają, ale któż barzi jako łaska JKM, jako gromadna schadzka WMciów, MMPP
Senatorowie i Bracia, to są monumenta virtutis rerum gestarum trium victoriarum trophaei
piękne laurea KsJM. Piękneście WM świadectwo cnocie dali, za co czemżem inszem,
jedno wdzięcznością uprzejmą, gdyż ta sama uczynność tę przemaga, płacić przystoi18.

Wyrazy wdzięczności dla uczestników uroczystości jednoznacznie sytuują tę
orację po stronie rodziny i powinowatych. Być może więc przy wyprowadzeniu ciała, i
to w sytuacji obozowej, odbywał się podobny jak podczas pogrzebu oratorski dialog, na
który składała się mowa wygłaszana w imieniu rodziny i kondolencja od gości, a towarzyszyły jej ewentualne laudacje wypowiadane przez posłów. Można by wtedy przypuszczać, że nieznana przemowa koniuszego koronnego Zbaraskiego była tym głosem
wypowiedzianym w imieniu zebranych.
Potwierdzeniem funkcjonowania w tych szczególnych okolicznościach odmiany mowy żałobnej „od gości” jest przywoływana już oracja Kryskiego towarzysząca
wyprowadzeniu ciała starosty dobczyckiego. Mowę, którą zdominowała konsolacja,
kończą słowa pocieszenia kierowane do obecnego w obozie pod Smoleńskiem jedynego
przedstawiciela rodu, Stanisława Lubomirskiego, starosty sądeckiego:
A my, życząc tego wprzód, aby P[an] Bóg pociechą otarł żałosne WM oczy, naszę
uprzejmość i przyjaźń, którąśmy kiedyś dwiema oddawali, tąż życzliwością, tąż ochotą WM ofiarujemy19.

16
Rkps Biblioteki XX Czrtoryskich, Muzeum Narodowe 187, s. 382 (dalej: BCz MN); także BCz 1679 IV,
s. 109-111.
17
Inny przekaz mowy znajdował się w dziś nieistniejącym rkps. Biblioteki Ordynacji Krasińskich 290,
s. 373: Mowa tegoż na pogrzebie P. Jana Komorowskiego, sekretarza JKM, zob. F. Pułaski, Opis 815 rękopisów
Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1915, s. 426–432.
18
Rkps BOss 4502, k. 112.
19
Rkps BOss 207, k. 335 v.
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Paralelny wobec uroczystości pogrzebowej układ oracji towarzyszących wyprowadzeniu ciała z obozu powoduje, że ich kompozycja właściwie wpisuje się w schematy dyspozycyjne głównych oracji żałobnych. W konsekwencji, jeśli nie pojawiają się w
mowie jednoznaczne odwołania do okoliczności, bardzo łatwo może następować, będące wynikiem nagminnego w obiegu rękopiśmiennym pomijania w tytulaturze szczegółów, utożsamienie tych odmian oracji.
Bezpośrednie odwoływanie się mówców do obozowych realiów jest sytuacją
częstą, ale nie obowiązkową, a do tego pojawia się w tekstach z różnym stopniem
natężenia. Przykładem ścisłego związku mowy przy wyprowadzeniu ciała z obozu z
kontekstem sytuacyjnym jest wystąpienie Jakuba Sobieskiego z 10 XI 1634 roku, wygłoszone w obozie pod Kamieńcem, gdzie pod dowództwem Stanisława Koniecpolskiego zebrały się wojska przeciw ciągnącemu do Polski Muradowi IV20. W obozie zmarł
wówczas Stanisław Tęczyński, wojewodzic krakowski . Mówca klamrą odniesienia do
bezpośrednich okoliczności spina całe wystąpienie. Egzordium, tradycyjnie rozwijające
ogólną refleksję o potędze śmierci, otwiera amplifikacja przez wskazanie paradoksalnej
wymowy sytuacji:
Przy tak sławnych Ojczyzny naszej ozdobach, przy bytności tak walecznego wojska
wodza, przy obecności tak odważnego, a na ten żałosny plac zgromadzonego rycerstwa, którego pospolicie ta powszechna i ustawiczna bywa zabawa szukać śmierci, a
jakoż to tu na śmierć narzekać?21.

Na koniec natomiast, wedle powszechnie stosowanej interpretacji, orator traktuje
liczną obecność zebranych jako argument pocieszenia. W pocieszeniu tym uwzględnia
jednak nie tylko obecnych krewnych zmarłego w osobie stolnika koronnego, Mikołaja
Ostroroga, ale też odnosi się do nieobecnego ojca wojewodzica - Jana Tęczyńskiego:
Jać rozumiem, że tam gdzieś Jego Mci Pana Wojewody Krakowskiego ojcowskie serce, które za najprętszego kursora i za najpewniejszego wieszczka stoi i w tej miejsca
odległości, już mu tę żałosną nowinę poszepnęło. To twierdzić bezpiecznie mogę, że
przy tak ciężkim żalu wielką uczuje ulgę, gdy do wiadomości jego przydzie WMci,
MMP Krakowski [tj. Stanisław Koniecpolski], Mci PP Pułkownicy i Rotmistrze i tego
wszystkiego cnego w różnych narodach i językach na teraźniejszą służbę Ojczyzny naszej skupionego wojska nader znacznie oświadczona i podobno dotąd jeszcze rzadko
któremu w Polszcze ex civib[us] w wyprowadzeniu ciała syna jego pokazana chęć22.

Korzystając z retorycznej licencji mówca przywołuje możliwą sytuację, ukazując
emocjonalną więź ojca i syna ponad czasem i przestrzenią. Jest to mocny środek oddziaływania na audytorium poprzez pathos, a i dziś nadal wydaje się żywą, liryczną aktualizacją ludzkiego wymiaru utrwalonej w piśmie, uciekającej chwili. Funkcję konsolacyjną

L. Podhorodecki, Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646, Warszawa 1978, s. 311.
„Mowa Jego Mci Pana Sobieskiego, krajczego koronnego przy wyprowadzeniu ciała Jego Mci Pana
Tęczyńskiego, wojewodzica krakowskiego z Kamieńca Podolskiego d[ie] 10 Novembris anno 1634” Rkps BOss
207, k. 348 v.
22
Tamże, k. 349 v.
20
21
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ma przywołanie rzeszy uczestników uroczystości. Do szczególnego poruszenia emocji w całej mowie upoważniły Sobieskiego niezwykłe okoliczności: umarł ostatni już z
trzech synów Jana Tęczyńskiego, których on „ad adult[am] aetatem wychowawszy” sam
został „funeris domu swego superstes”. Na wojewodzie, zmarłym niedługo potem, bo w
1637 r., sławny ród Tęczyńskich herbu Topór się zakończył.
Nawiązania do samej uroczystości w mowie przy wyprowadzeniu ciała z obozu
mogą być jednak tak nikłe, że po usunięciu z tytułu części informacji stają się prawie
niezauważalne. Tak właśnie przedstawia się konkretyzacja sytuacji w mowie Jana Komorowskiego z pożegnania księcia Rożyńskiego. Właściwie tylko przywołanie „gromadnej schadzki” uczestników uroczystości nazywa ją wprost, ale rozszyfrowanie pod
tym określeniem właśnie sytuacji obozowej nie jest oczywiste. Nie dziwi więc, że w
przekazie ossolińskim, zapisanym ponad ćwierć wieku po wydarzeniach, zredukowany tytuł przyjął najbardziej typową postać: „Mowa na pogrzebie Ks[ię]cia Rożyńskiego”
(BOss 4502, k. 111). Niejasny jest natomiast status mowy Kryskiego przy ciele Marcina
Weihera23. Wszystkie znane przekazy określają ją jako orację pogrzebową, co najwyżej
ogólnie wspominając okoliczności śmierci Weihera (BK 318 „w Moskwie zabitego”)24.
Wiadomo, że młodzieniec zginął pod Carowym Zamieściem, a jego ciało wyprowadzono z obozu dopiero 27 października 1609 r. Mowa Kryskiego jest podziękowaniem
w imieniu rodziny, szczególnie dwu braci zmarłego, obydwu obecnych pod Smoleńskiem25. Słowa wdzięczności orator kieruje też do reprezentującego monarchę marszałka nadwornego („urzędnika dworu swego”), czyli Mikołaja Wolskiego, który również
był uczestnikiem wyprawy na Moskwę. Na związek z sytuacją obozową zdaje się wskazywać fragment pochwały:
A to i dziś ci trzej bracia przodka swego naśladując mało co zostawiwszy krwie swej
na korzeniu, poszli odważnie przy panu, sobie sławy, a Ojczyźnie nabywając granic;
nie słowy, ale rzeczą twierdzą w sercach. A to żałosny, ale sławny znak swego męstwa
do domu odwożą, który zdrowiem, nie słowy, miłość ku Ojczyźnie, a wiarę ku Panu
zapieczętował26.

Najbardziej jednak bezpośrednio okoliczności pojawiają się w słowach podziękowań przez określenie aktu „wyprowadzenie ciała” i wyraźne odniesienie do uczestników uroczystości jako współtowarzyszy zmarłego: „nie mniej i WMM, cne rycerstwo,
żeście się nie lenili za niepotrzebnym prochem towarzysza swego iść”. Byłaby to więc
23
Kiedyś, sugerując się przede wszystkim określeniami tytułowymi, potraktowałam ten tekst jako orację
z pogrzebu, por. M. Barłowska, Słowo na „theatrum” wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński, „Napis” seria XII: Krwawy świt, mroczny dzień... (2006), s. 228.
24
„Przemowa na pogrzeb Pana Marcina Wejera” BCz 444 IV, s. 89-91; „Mowa na pogrzebie JMP Wejera”
BOss 207, k. 336v.-337v.; „Przemowa na pogrzeb Pana Marcina Wejera „ BOss 4589 I, s. 39-40; „Przemowa na
pogrzeb JMP Marcina Wajera” Biblioteka Narodowa 6640 III, k. 93v.-94 (dalej: BN); „Przemowa na pogrzebie
P. Marcina Wajera [sic] w Moskwie zabitego” BK 318, k. 265v.-266v.; „Mowa pogrzebowa P. Marcina Wejera
„ AHWil f. 1135 op. 2/40 k. 79-79v.i „Z mowy pogrzebowej P. Wejerowej ostatek” k. 90; „Mowa na pogrzebie
Pana Marcina Waiera zabitego w Moskwie” Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów II ks.
1, k. 232-234 (dalej: AGAD AR).
25
Pisze S. Kobierzycki: „Z nich tylko dwaj byli w obozie króla: Jan, pułkownik pułku niemieckiego , i
Ludwik, dowódca jazdy kopijników.” (dz.cyt., s. 125.).
26
Rkps BOss 207, k. 337.
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już trzecia mowa kanclerza wygłoszona pod Smoleńskiem przy pożegnaniu zmarłych
i poległych.
Jako cechy odróżniające mowy przy wyprowadzeniu ciała z obozu od podobnych oracji ściśle pogrzebowych można więc co najwyżej wskazać pewne braki. Zrozumiałe jest niewystępowanie w podziękowaniu w imieniu rodziny końcowej formuły
zapraszania „na żałosny chleb”, towarzyszącej zapewnieniom o wdzięczności i chęci
„odsługowania” w radośniejszych okolicznościach. W sytuacji obozowej podziękowania wspiera co najwyżej deklaracja wdzięczności, miejsce i szczególny czas raczej nie
pozwalają na stypę. Równie naturalnym ograniczeniem jest rezygnacja z wykorzystywania toposu wznoszenia mogiły jako jednego z częstych motywów pochwały. To, co
stawało się tak wymowne, szczególnie w częstych przypadkach pochówków wśród
grobów rodzinnych, w kościołach, traciło rację bytu „w polu” i podczas uroczystości
wymagającej koniecznie dopełnienia ostatnim aktem chrześcijańskiej posługi. Być może
również ten aspekt przestrzennego oddalenia od miejsc rodzinnych i rodziny, oczywiste ograniczenie udziału w obozowej ceremonii osób najbliższych i wszystkich oficjalnie
na pogrzeb zapraszanych wpływało na rezygnowanie w konstruowaniu pochwały ze
szczegółowego przedstawiania rodowej genealogii. Laudacje rodowe, jeśli w ogóle się
pojawiają, ograniczają się do wspomnienia przodków zasłużonych w dziele rycerskim
(np. ojciec Weihera), a przede wszystkim poległych w walce (np. przedstawiciele rodu
Tęczyńskich). Niewykluczone też, że przygotowanie rodowej pochwały wprost odwołującej się do nazwisk i czynów przodków po mieczu i kądzieli w sytuacji wojennej
byłoby po prostu znacznie utrudnione. Audytorium żałobnego mówcy było przy wyprowadzeniu ciała z obozu szczególne, stanowili je „ludzie rycerscy”. Zarówno ono, jak
wzmożone oddziaływanie tła sytuacyjnego, a przede wszystkim osoba samego zmarłego powodowały, że mowy przy wyprowadzeniu ciała z obozu najsilniej były związane
z etosem rycerskim i współtworzącą go topiką.
W większości wymienieni dotąd bohaterowie mów przy eksportacji ciała z obozu: Joachim Lubomirski, Roman Rożyński i Stanisław Tęczyński byli co prawda żołnierzami, ale zmarli na wojnie z przyczyn naturalnych. Nie wykluczało to oczywiście i
przy ich laudacjach wykorzystania topiki rycerskiej śmierci, jednak najwymowniejsze
są te jej przykłady, które towarzyszą żegnaniu poległych. Niecodzienny przypadek stanowi oracja wygłoszona przez Jana Stanisława Sapiehę przy pożegnaniu ciała rotmistrza Rakowskiego. Nieznanego imienia rotmistrz poległ w bitwie pod Walmojzą (Wallhoff) w Inflantach, rozegranej 17 stycznia 1626 roku. Litewska dywizja, dowodzona w
zastępstwie hetmana przez jego syna, Jana Stanisława Sapiehę została tam zaskoczona
przez armię Gustawa Adolfa:
Korpus Jana Stanisława (do 4 tys. żołnierzy) został rozgromiony w bitwie i poniósł
ciężkie straty w ludziach (ok. 150 dostało się do niewoli, liczbę rannych i zabitych
oceniano na 500-1000 żołnierzy, prócz straty obozu i 3 dział). W trakcie starcia doszło
do paniki wśród jazdy litewskiej, która w ucieczce stratowała własną piechotę27.

27

256.

H. Lulewicz, Jan Stanisław Sapieha, [w] Dom Sapieżyński, oprac. E. Sapieha, Warszawa 1995, t. 1, s. 255-
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W niektórych przekazach oracji zostały utrwalone niezwykłe okoliczności śmierci Rakowskiego, najdokładniej określa je rękopis AHWil 2/40 k. 110 v.-111: „Mowa JMP
Jana Stanisława Sapiehy marszałka wielkiego W[ielkiego] Ks[ięstwa] L[itewskiego]
przy wyprowadzeniu ciała JMP Rakowskiego, rotmistrza JKM pod Wałmojzą na ten
czas zabitego, gdy sam z konia swego zsiadszy, JMP marszałkowi dodał”28. Nie zachował się więc marszałek litewski Sapieha jak Lucjusz Emiliusz, jednak jego czynom w
ogóle trudno przypisać jednoznaczną ocenę. Jak twierdzili współcześni, dowództwo
sprawowane podczas wojny w Inflantach i klęska pod Walmojzą miały być przyczyną
jego późniejszej choroby psychicznej29. Jednak bezpośrednio po bitwie, sam wódz pożegnał oracją swego wybawcę.
Uczynił to w słowach krótkich i dobitnych, przeciwstawiając smutną konieczność ludzkiej śmiertelności, wyrażoną słowami Seneki30, pięknu rycerskiej śmierci:
Żałosny śmiertelności ludzkiej, ale piękny cnoty rycerskiej wizerunk macie WM
MMPP przed oczyma. Umrzeć wszytkim przyzwoita, bo cui nasci contigit, mori restat,
ale umrzeć dobrze, umrzeć na łóżku uczciwości, P. Bóg to za merita ante acta vitae naznacza, i rozumiem, że nie zagniewanego, ale miłującego stworzenie swoje Boga są to
iudicia, komu zdarzy godny aeternitatis koniec31.

Również w najprostszych słowach, syntetycznie ujmujących życiowe zasady
zmarłego przedstawił jego czyny. Czynną i konsekwentną postawę rycerza podkreślają anaforycznie umiejscowione czasowniki kolejnych członów, którym semantycznie i
gramatycznie (przez użycie strony biernej) przeciwstawia się człon ostatni, zamykający
okres. Wzmocniony powtórzeniem (exemplum i exemplar) powrót do wstępnej idei wizerunku mocnym akcentem wieńczy tę krótką laudację:
Żył ten znaczny szlachcic bez wszelakiej i u najnieżyczliwszych nagany, u życzliwych
z wielką postępków jego pochwałą. Służył Ojczyźnie odważnie, za wiecznej pamięci
hetmanów miał cnoty i dzieła swego świadectwa, i służył tym, do których go chęć
przywiązała, całą wiarą i życzliwością, skończył dni swoje dla Ojczyzny, ale pamięć
jego nieskończona zostaje. Rarum et memorabile cnoty exemplum, której posteritas admirabitur i świeży w pamięci ludzkiej zawsze będzie i zostanie exemplar.

W równie prostych słowach, ale brzmiących jak ewangeliczna deklaracja Chrystusa (Mt 25, 40), mówca przypomniał ostatni chwalebny czyn rycerza:

28
Inne przekazy: „Dziękowanie Jmci Pana marszałka WKsL Sapiehy przy wyprowadzeniu ciała P. Rakowskiego, rotmistrza JKMci pod Walmujżą zabitego, który głowę jego głową swoją zastąpił” AGAD AR II ks.
15, s. 99-100; „Po wyprowadzeniu ciała nieboszczyka JMP Rakowskiego, rotmistrza KJM pod Wałmuczną zabitego” BN Biblioteka Ordynacji Zamojskiej 855 k. 41 i „Mowa na pogrzebie” tamże, k. 413 v.-414 (dalej skrót: BN
BOZ). Powtarzające się określenie miejsca śmierci sugeruje sytuację wojenną, ale nie daje ostatecznej pewności,
czy mowa nie towarzyszyła przewożeniu ciała do miejsca pochówku na jakimś dalszym etapie.
29
Zob. H. Lulewicz, dz.cyt., s. 256.
30
L. Annaeus Seneca, Epistolae morales ad Lucillum (99.8): „Omnis eadem condicio devinxit: cui nasci
contigit mori restat.”
31
Rkps AHWil f. 1135 op. 2/40, k. 110.
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Żeście tedy WM MMPP ciału godnego wszelakich honorów szlachcica ten honor
uczynili, dziękuję WMciom MMPP. A mogę rzec, coście onemu uczynili, mnieście
uczynili, zaległ moję głowę, zdrowie moje zdrowiem swoim zasłonił.

Prostota tej mowy, wyraźne dążenie oratora do osiągnięcia wzniosłości za pomocą niewielu słów eksponuje same fakty, stając się realizacją wielokrotnie przywoływanej
w laudacjach rycerskich czynów zasady, że „gdzie rzeczy siła, słów proznych używać
nie potrzeba”32.
Znacznie bogatsza pod względem oratorskiego opracowania, choć dalece zbieżna co do głównych idei, jest mowa przy wyprowadzeniu z obozu ciała innego poległego
– Mikołaja Mogilnickiego33. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zginął „rotmistrz i
pułkownik JKM”, o którym nieznany mówca tylko stwierdza, że „urodzony w uczciwym szlacheckim domu z dzieciństwa w rozmaitych ekspedycyjach: moskiewskich,
inflanckich, wołoskich, pruskich służąc, Królowi Panu i Ojczyźnie zastawiając się za nie
piersiami swojemi, wylewając nieraz krew i więzienia cierpiąc, teraz na posłudze onej
i dla niej praeclara morte życie swe skończył.” Dalej odniesienie ofiary zmarłego wprost
do Wielkiego Księstwa Litewskiego dowodzi jedynie, że służył w armii litewskiej, być
może więc należał do Mogilnickich h. Lubicz, osiadłych na Litwie i Rusi Czerwonej
34
. Mikołaj Mogilnicki został przede wszystkim przedstawiony jako godny następca
wszystkich dzielnych i godnych czci:
Cesarzów, królów, hetmanów i wszytkich ludzi rycerskich wielce ozdobne, barzo
sławne są śmierci, którzy nie na łóżkach jako gnuśni, ale w potrzebach, gdzie idzie o
chwałę Bożą, o całość Ojczyzny, szablę w ręku mając, umierają. Takich ludzi śmierci przed laty nie mędrcowie oratiami wyśmienitemi, wierszami sztucznemi zdobili i
czasom podawali potomnym, ale takim miłośnikom Ojczyzny drogie obrazy, kolosy
i piramides kosztownie wyniosłe na wieczną pamiątkę stawiano. Takich na ostatek w
regestry, w poczet bogów nieśmiertelnych liczono35.

To ogólne przypomnienie tradycji upamiętniania ludzi rycerskich sięga po dobrze znane i wielokrotnie przywoływane w kontekście krasomówczych laudacji zwyczaje rzymskie. Informacje na ich temat popularyzował na przykład Stanisław Sarnicki
w Księgach hetmańskich36. Wśród sposobów „wyrządzania czci hetmanom zwycięzcom”
32
Zob. M. Barłowska, Głosy zwycięzców nieprzyjacielskie chorągwie – oratorski fragment rycerskiej tradycji,
[referat wygłoszony na konferencji z cyklu Kolokwia staropolskie], Kazimierz 5-7 maja 2010 roku.
33
„Dziękowanie przy wyprowadzeniu ciała z obozu sławnej pamięci nieboszczyka Pana Mikołaja Mogilnickiego, rotm[istrza] i pułk[ownika] JKM”. Rkps BN BOZ 855, k. 89-90.
34
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, oprac. S. Uruski przy współ. A. Amilkara Kosińskiego, uzup. A. Włodarski, t. 11, Warszawa 1908, s. 210 notuje o nich jedynie, że „N. towarzysz chorągwi Rudominy, poległ pod
Chocimem 1621 r.”; o nim to prawdopodobnie wspomina wśród dziewięciu nazwisk rycerzy J.U. Niemcewicz,
opisując farę w Nowogródku: „Ciekawy w niej umieszczony grobowiec przez Rudominę, rotmistrza usarskiego znaku, dziewięciu towarzyszom z chorągwi jego na wojnie chocimskiej w r. 1621 poległym. Wszyscy ci
towarzysze wyrażeni są wypukle na kamieniu, klęczący, lecz bez głów: pozdejmował je bułat turecki.” (Podróże
historyczne po ziemiach polskich 1811 a 1828 odbyte).
35
Rkps. BN BOZ 855, k. 89v.
36
Ich księga X została w wersji łacińskiej opracowana przez Wojciecha Sarnickiego i opublikowana w r.
1581, teksty zob. aneks 1 i 2 w: J. Kowalczyk, Triumf i sława wojenna „all’antica” w Polsce w XVI w. , [w] Renesans.

Mowy przy wyprowadzeniu ciała rycerza z obozu

67

wspomniał kolumny i piramidy:
Columni też stawiano na górach abo pod górami. Abo też słupy jako Scipionów obraz i
postać uczyniwszy, która wychodziła z Capitolium ex convivio Jovis. [...] Equestres statue
też bywały, jako dotychmiast we Włoszech widać. Jako i piramides co u spodku szerzej
idzie, a ku górze spiczasto się kończy, jako u ognia płomień37.

Sława rycerza, żeby trwać, wymaga upamiętnienia, przeniesienia w tym akcie w
społeczny obszar istnienia, stwarzający inny niż tylko historyczny, bo wielki i heroiczny, epicki wymiar czasu. Heroizacja zmarłego dokonuje się nie tylko przez nazwanie go
„mocarzem” i „lwem”, przede wszystkim polega na włączeniu go w szereg dawnych
bohaterów:
Zwyczaj ten był za dawnych czasów, że po śmierci ludzi rycerskich z żalem i płaczem
lamentowano, mówiąc: oto jako poległ olbrzym, który piersiami swemi zastawiał Ojczyznę.38 Zaprawdę słowa te sławnej pamięci nieboszczykowi służyć i komparować
się mieli i mogą. Czego samą dowodzę rzeczą, albowiem widzicie WMć rotmistrza
sławnego, pułkownika niepośledniejszego, który jako śmiały i odważny Kurcyjusz39
nie za Rzym, ale za Ojczyznę nas wszytkich wspólną <w> przepaść skoczył. Widzicie
mocnego i silnego Hektora nie za Troję więc, ale za W[ielkie] Ks[ięstwo] Litew[skie] w
bladych zawartego tarcicach 40.

I znowu „rzecz”, tym razem w postaci naocznego świadectwa, przemawia mocniej niż słowo. Jednak owo „widzicie” ma nie tylko wartość najbardziej oczywistego
argumentu, akt patrzenia jednoczy słuchaczy i włącza ich w heroiczny plan ocen i zachowań. Uczestniczą oni już nie tylko w żałobnej ceremonii, lecz współuczestniczą w
celebrowaniu trwania ideału prawdziwej wielkości. Tak samo jak poezji żałobnej, dokonuje się w kulturowe unieśmiertelnienie bohatera, „Apoteoza rycerza sarmackiego jako
antycznego herosa zapewnia mu istnienie w wiecznej pamięci ludzkiej”41.
Ciało zmarłego rycerza było uroczyście, w asyście wyprowadzane „aż za obóz”,
skąd czekała je zwykle jeszcze daleka droga do miejsca ostatniego spoczynku. Trudno
powiedzieć, jak wyglądała. Na pewno jednak nie była tak wspaniała, jak te opisywane
w specjalnych relacjach z translacji królów czy wielkich panów42. A jednak to właśnie
ostatnia peregrynacja rycerza zabitego pod Smoleńskiem znalazła konkretyzację w poetyckiej wizji Kaspra Miaskowskiego w Kalliope Polskiej na śmierć Wojciecha Gajewskiego:

Sztuka i ideologia, red. T. Jaroszewski, Warszawa 1976, s. 336-348.
37
Tamże, s. 340.
38
Np. scena lamentu nad ciałem Hektora z 24 ks. Iliady.
39
Marcus Curtius to legendarny bohater, który w 362 roku p. n. e. dla uratowania Rzymu miał się rzucić
w przepaść. Według innej wersji Kurcjusz rzucił się do jeziora, które znajdowało się na miejscu, gdzie później
zbudowano Forum.
40
Rkps BN BOZ 855, k. 89v.
41
A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992, s. 189.
42
Zob. M. Skwara, dz.cyt., s. 27-30 (przykłady Krzysztofa Radziwiłła, Konstantego Aleksandra Zasławskiego i Jana III Sobieskiego)
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Nie widzisz, kogo wiozą na umarłych łożu
z polskiego po Tryjony zimnemi obozu?
GAJEWSKI TO, co go Mars i Pallas prowadzi,
ten siedząc na rynsztunku, ta wodzem czeladzi.
sama i trunnę jego szarłatem odziała,
bo przystoi, by mężne tak wieziono ciała,
które na szańc zdrowia swe dla Ojczyzny niosły
i sławy nieśmiertelnej, gardła kładąc doszły
(w. 11-18) .43

Następujące dalej porównania do pochówków Hektora i Sarpedona dopowiadają jedynie owo „ujednolicenie z czasami mitycznymi”44. Jest to obraz jawnie wzniosły i
służący ostatecznej heroizacji postaci. Niewykluczone jednak, że wykorzystane w nim
szczegóły, takie jak wiezienie ciała na marach („na umarłych łożu”), wyeksponowanie rycerskiego rynsztunku, asysta czeladzi, czy wreszcie symbolizujący przelaną krew
szkarłat, który okrywa trumnę, mają zakorzenienie w polskiej obyczajowości. Na pewno do rozbudowanej rycerskiej pompae funebris, tak ostro kontrastującej z również heroizującym motywem niepogrzebanych kości poległych występującym w epitafiach45,
trzeba dołączyć jeszcze jeden etap, w którym oratorstwo odgrywało istotną rolę.

43
K. Miaskowski, Kalliope Polska na śmierć Wojciecha Gajewskiego, [w] tenże, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, BPS 3, s. 313.
44
T. Banasiowa, Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630, Katowice 1997, s. 115.
45
Zob. np. D. Chemperk, Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku, Lublin 2005,
s. 303-309.
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Resume
Maria Barłowska
Orations accompanying the escort of the knight’s coffin from the camp
Documents preserved in manuscripts show that orations made during escorting the
body of a fallen knight, were very well-known. In the article we can find the review
and the analysis of a few such works. Conducted researches confirm that to elaborated
knight’s funeral ritual (pompae funebris), we should add another element, where the oratory played the essential role.
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Klasycyzm jako element światopoglądu twórców
literatury polskiego baroku
Rozpoczynając rozważania nad klasycyzmem1 jako ważnym elementem poglądu na świat twórców literatury polskiej doby baroku2 trzeba zaznaczyć, że zjawisko to
występuje w kulturze w wielu aspektach, a u jego podłoża leży dziedzictwo antyku,
traktowanego jako najwyższy autorytet i wzorzec do naśladowania3, jako epoka świetności w kulturze, która wydała dzieła doskonałe, uformowała człowieka o wysokich
wartościach moralnych, wypracowała ideał najwyższego, pełnego człowieczeństwa4.
Wartości i dzieła jakie przekazała kultura antyczna z biegiem czasu umożliwiły uformowanie podstaw klasycystycznego poglądu na świat. Bowiem przedmioty sztuki, w tym
dzieła literackie, są wyrazem poznawczych przeżyć i przemyśleń człowieka, odbiciem

1
Habent sua fata libelli. Referat ten w pierwszej redakcji został zgłoszony na VI Kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka bez granic”, 9-11.10.2008 r. w Krakowie do działu: Ubi leones. Niezbadane terytoria studiów
polonistycznych. Wówczas nosił tytuł Klasycyzm w literaturze polskiego baroku. Postulaty badawcze. Ostatecznie nie
był wygłoszony, wydał mi się opracowany zbyt pośpiesznie. Kolejną redakcję tego tekstu przedstawiłam na
zebraniu koła łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego w roku 2009. Po latach przemyśleń i przeróbek
oraz po uwzględnieniu najnowszej literatury przedmiotu otrzymał obecną postać. Stanowi głos w dyskusji,
rodzaj uzupełnienia kwestii poruszanych przez Dariusza Chemperka w pracy: Klasycyzm w literaturze polskiej
XVII wieku. Rekonesans, [w] Klasycyzm – estetyka – doktryna literacka – antropologia , red. K. Meller, Warszawa
2010, s. 213 – 228. Jest to VI tom opublikowany w ramach projektu Humanizm, idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy, red. A. Nowicka – Jeżowa.
2
Janusz Pelc w pracy Klasycyzmy w baroku – wprowadzenie do dyskusji, pisał o tendencjach klasycyzujących
w polskim piśmiennictwie XVII w. , zwracając głównie uwagę na kwestie estetyki, problemy światopoglądu
klasycystycznego pojawiają się w tej pracy przygodnie. Studium było drukowane w czasopiśmie „Barok” 2000,
nr 2 ( 14), s. 9 – 20.
3
Zob.: J. Domański, Recepcja-imitacja-emulacja. Kilka uwag o twórczości łacińskich humanistów jako wyraz postawy użytkowniczej wobec dziedzictwa antycznego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 47 (2003).
4
Zob. J. Korpanty, Obraz człowieka i filozofia życia w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej, Warszawa
1985.
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tego, co ustalił w toku poszukiwań stałych wartości, na podstawie których buduje swój
światopogląd.
Dla potrzeb tych badań trzeba więc klasycyzm roboczo zdefiniować, określić,
które z aspektów tego złożonego zjawiska będą brane pod uwagę. Na pewno istotne
okaże się podkreślanie jego trwałości, uniwersalności, jako „pakietu” idei, poglądów,
także przekonań estetycznych, żywotnych na przestrzeni wielu stuleci, aż po współczesność, w tym paradygmatu piękna (zarówno w sferze budowy dzieła sztuki, jak i
formowania przez nie poglądu na świat). Jest to także postawa artysty wpisującego się
w określoną tradycję, w nurt czynności twórczych, polegających na sięganiu ad fontes
i po zaczerpnięciu tematu czy motywu „współczesnej interpretacji przywołanej idei”.
To „realizacja i uosobienie istotnych, ponadczasowych właściwości i wartości dzieł literackich”5, prezentowanych w nich zasad światopoglądowych, skodyfikowanie zbioru
dyrektyw i imperatywów „wiecznie żywych”, kontynuowanych, twórczo rozwijanych
i dopełnianych.
Ważnym elementem klasycystycznego poglądu na świat jest, według Henri
Peyre’a, intelektualizm. Uczony ten subtelnie wyjaśniał, że „potrzeba analizy i jasnego
rozumienia swojej osobowości, widoczna w całej literaturze i sztuce klasycyzmu francuskiego, przybliża nam ten klasycyzm i przybliża jego wielkość”6.
Literatura jest doskonałym narzędziem służącym samozrozumieniu się człowieka, poznaniu samego siebie. Hasło gnothi seauton7 to sentencja wyryta przy wejściu do
świątyni Apollina w Delfach. Podobno ułożył je jeden z siedmiu mędrców greckich,
Chilon ze Sparty. Rozpowszechnione m. in. przez Sokratesa, zacytowane przez Platona
w Protagorasie, stało się niezwykle żywotne w kulturze europejskiej. Było popularne w
wersji łacińskiej jako Nosce te ipsum, rozpowszechnione zwłaszcza w pismach Cycerona
(Rozmowy tuskulańskie 1, 22, 52) i Seneki (O pocieszeniu do Marcji 11,2). Wymienieni autorzy sentencję tę przypisują wyroczni delfickiej. Zrobiła ona ogromną karierę wśród
klasycystów renesansowych, m.in. Erazm z Rotterdamu opracował na ten temat
Adagium (95), a uprawianie filozofii pojmował jako refleksję człowieka nad samym sobą8. Zalecenie poznawania samego siebie powtórzył uczony Holender w Enchridionie, w
Pochwale Głupoty, a także w innych pismach9.
Erazmianin Rej przejął tę refleksję starożytną do swoich dzieł, pouczając w
Żywocie człowieka poczciwego: „Acz to trudny węzeł na każdego samego siebie poznać, a
siła w tych dwu słowiech starzy mędrcy zasadzili: Cognosce te ipsum , to jest poznaj sam
siebie”10. Pisarz z Nagłowic wyraźnie wskazuje na dziedziczenie z antyku owej dyrektywy, której stosowanie sprawia „iż [człowiek – M.W.] w rozkoszy żywie, bo mądrze i

5
T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm – dzieje koncepcji i badań w polskiej nauce o literaturze, [w] Klasycyzm…, dz.
cyt., s. 21.
6
H. Peyre, Co to jest klasycyzm? przełożył i posłowiem opatrzył M. Żurowski, Warszawa 1985, s. 95.
7
Kwestii tej poświęciłam osobne studium pt. Imperatyw „nosce te ipsum” w literaturze staropolskiej, „Literaturozawstwo” 2010 (w druku).
8
Pisał o tym Juliusz Domański w książce Erazm i filozofia. Studium koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu,
Wrocław 1973, s. 173.
9
Zob. Z. Szmydtowa, Rej wobec Erazma ,[w] taż, O Erazmie i Reju, Warszawa 1971, s. 274.
10
M. Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, s.462, BN I 52.
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cnotliwie, czyli poczciwie się prowadzi”.
Wczesnobarokowa reinterpretacja tej maksymy występuje w dziełku hiszpańskiego jezuity Baltazara Graciána (1601- 1658) Wyrocznia podręczna11, zbiorze krótkich
sentencji i pouczeń, obejmujących 300 maksym. Jednym z tłumaczy tego utworu na język polski był ks. Wacław Sierakowski12, bratanek biskupa przemyskiego noszącego
to samo nazwisko, autor podręcznika Igraszki uczonego dowcipu (Kraków 1802), zawierającego naukę pisania wierszy. Hasło Nosce te ipsum zachowało w pełni żywotność
w doktrynie neostoickiej doby baroku, w jej chrześcijańskiej wersji, przedstawionej
w interpretacji Justusa Lipsjusza. Schrystianizowana filozofia stoicka, pozostająca na
usługach moralistyki Kościoła13, ukształtowała światopogląd barokowych intelektualistów tej miary co Stanisław Herakliusz Lubomirski. Autor dzieła De natura hominis14
słowami „poznać samego siebie” wyrażał pochwałę ładu intelektualnego. Imperatyw
nosce te ipsum – „przyść do siebie” polski Salomon pojmował w sensie „w różny sposób doświadczyć ukrytego w człowieku światła”15. Światło przyrodzone rozumu czyli
zdolność pojmowania jest darem Boga. „Światłość ta daje też człowiekowi ‘znajomość
ładu’ i dysponuje do wprowadzania w otaczających nas rzeczach porządku na wzór
ładu nadanego wszechświatowi przez Boga”16. Zatem światło rozumu jest najlepszym
narzędziem poznania duszy człowieka:
Zaprawdę dusza i umysł ludzki jest rzecz najkosztowniejsza i najprzedniejsza nad
wszytkie rzeczy, dlatego kiedy ją cnota i rozum mądrości doskonałą uczyni, w ten
czas jest Bogu najpodobniejsza, i owszem, w jedno z Bogiem się łącząca, kiedy zaś
przez występek i ułomności skażytelność zmazana daleko od cnoty obłąka się, jest
rzecz najgorsza i najniedoskonalsza17.

Zatem konieczny jest trud duchowy podejmowany w kształtowaniu przez człowieka cnót, co postulowali gremialnie rzymscy reprezentanci stoicyzmu:
Etyka mędrców starożytnych «nie oświeconych prawdą wiary» była ceniona i
podawana nawet za przykład i wzór dla chrześcijan przez wielu naszych pisarzy
XVI-wiecznych [...] Setki obiegowych w literaturze przykładów moralnych (exempla) i
apoftegmatów, przytaczanych zarówno przez pisarzy katolickich, jak i innowierców,
głosiło i sławiło dowody cnót moralnych wykazywanych przez filozofów, mędrców,
B. Gracián, Wyrocznia podręczna, Lublin 1997, przeł. S. Łoś, s. 66.
Przekład Graciána także ukazał się w Krakowie w 1802 roku pt. Baltazar Gracjan doskonalący dworskiego
człowieka przez 300 maksym w języku hiszpańskim wydanych, potem językiem polskim przez W.J. Ks. Wacława Hrabiego
Sierakowskiego, proboszcza katedry Krakowskiej. Maksymy dla urzędników.
13
Por. T. Bieńkowski, Antyk – Biblia - literatura. Antyczne i biblijne inspiracje oraz symbole, [w:] Problemy literatury staropolskiej. Seria I, red. J. Pelc, Wrocław 1972, s. 319-332; zob. także: S. Zabłocki, Neostoicyzm, [w:] Słownik
literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1998, s. 574-577.
14
Pisał o tym Adam Karpiński w pracy „ De natura hominis” Stanisława Herakliusz Lubomirskiego, „Barok”
1994, nr 2, s.105.
15
G. Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Poznań 2006, s.116.
16
G. Raubo, „Uczone argumenty” i” światło przyrodzone”. Kryzys wiedzy i emendacja rozumu w dyskursie „O
naukach i prostocie” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła, red.
A. Karpiński i E. Lasocińska, Warszawa 2004, s.129.
17
S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra, wyd. J. Dąbkowska – Kujko, Warszawa 2006, s. 186,
Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 32.
11
12
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wodzów i polityków antycznych, cnót postrzeganych wyłącznie w poczuciu
zrozumienia ich wzniosłości moralnej i potrzeby społecznej18.

Kultura antyku, stanowiącego dla barokowych klasycystów wzorzec, największy obok Biblii autorytet, dawała podstawy ukształtowania zasad etycznych. Działający
w środowisku uniwersytetu w Lowanium Justus Lipsjusz19, wybitny uczony, autorytet w skali europejskiej, w dziele Admiranda sive de magnitudine Romana libri quattuor
(Antwerpia 1599) wyłożył swoje stanowisko na temat upadku starożytnego Rzymu,
rozpowszechnione błyskawicznie i przyjęte z uznaniem w całej Europie. Referuje je
Bieńkowski:
Popularną kwintesencją tych poglądów, popularną, więc niewolną od spłycających
uogólnień czy nawet wulgaryzacji, było bardzo często pojawiające się twierdzenie,
że na skutek «braku cnoty» upadły najsławniejsze państwa starożytne: Ateny i
Rzym. Przy założeniu, że cnota jest czynnikiem zachowującym jednostki i państwa,
szeroko interpretowano samo pojęcie cnoty, jak również wyciągano dość rozbieżne
wnioski z faktu upadku potężnych państw starożytnych. Skrajnie pesymistyczny,
ale rozpowszechniany przez moralistów i teologów wniosek głosił, że wszystko na
świecie jest przemijającą marnością i tylko cnota jest nieśmiertelna. Trzeba zatem
starać się tylko o cnotę. Upadek i poprzedzające go dzieje państw antycznych miały
być odstraszającymi przykładami do czego prowadzi odejście od cnoty20.

Zatem stoicka cnota nierozerwalnie związała się z wartościami etyki chrześcijańskiej, wręcz idealnie się z nimi zasymilowała. Klasycyści barokowi nie przeżywali
już dylematów św. Hieronima, który według Złotej legendy otrzymał chłostę od anioła
Bożego we śnie za to, że był ciceronianus, że nie umiał wyzwolić się od grzesznego podziwu dla pogańskiej kultury antyku i dla jednego z jej najwybitniejszych przedstawicieli. Nie rozstrzygali też problemów humanistów renesansowych reprezentujących
nurt neopogański, okazujących bezkrytyczny zachwyt wobec dorobku antyku, uznawanego za ideał i wzór do naśladowania, bezgraniczny podziw dla jego dziedzictwa, w
tym także dla mitologii, określanej przez Kościół jako wiedza „o bogach fałszywych”.
Klasycysta miał prawo pełnymi rękoma czerpać z dorobku uczonych i pisarzy starożytnych, pomnażać i zreinterpretować przejęte myśli, dopasowywać je do tendencji
intelektualnych swojej epoki, prowadzić z antykiem twórczy dialog, pogłębiać własne
doświadczenia i kształtować swe oblicze intelektualne zachowując świadomość istnienia nieprzerwanej więzi, dziedzictwa duchowego.
Hasło nosce te ipsum niosło imperatyw studiowania i poznania skarbów kultury,
które antyk przekazał potomnym i poprzez przyswojenie tego dziedzictwa formowanie
własnego oblicza intelektualnego. To także nakaz oceny, czy dostatecznie dużo pracy
poświęcono ukształtowaniu swej indywidualności, niepowtarzalnej osobowości. Proces
ten odbywał się w oparciu o systematyczną lekturę, której zakres ściśle ustalono w oferT. Bieńkowski, dz. cyt., s. 321.
Ostatnio ukazała się cenna monografia Justyny Dąbkowskiej-Kujko, Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego
dzieł na język polski, Lublin 2010.
20
T. Bieńkowski, dz. cyt., s. 325.
18
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cie zwanej studia humanitatis. Czytanie klasyków pomagało zrozumieć samego siebie,
zbudować wspólny świat wartości, przerzucić pomost między współczesnością a antykiem, ustalić zasób stałych, niezawodnych, sprawdzonych przez wieki przymiotów,
na których pewnie można budować swój światopogląd. Wśród nich znalazła się stoicka
cnota, powszechnie ceniona i szanowana przez nauczycieli moralności, ale także literatów, wszelkiego rodzaju twórców i intelektualistów.
Badacz klasycyzmu w piśmiennictwie baroku wie, że literatura to zespół faktów,
przy pomocy których twórca wciąż na nowo siebie przedstawia, określa swoje poglądy,
odsłania swoje bogactwo duchowe. Tworzenie dzieł jest czerpaniem z siebie, z swojego
zakresu wykształcenia. Studia humanitatis umożliwiały poznanie tekstów zawierających
nauki ponadczasowe, treści uniwersalne, które klasycyści odwiecznie uznają i propagują w swoich utworach. Sam termin humaniora (studia humanitatis) też ma antyczną
proweniencję. Pisał o tym Paul Oskar Kristeller:
Nazwa ta, zapożyczona od Cycerona i innych starożytnych pisarzy, przyjęta przez
Salutatiego i przez Bruniego, obejmowała - jak wiemy z licznych źródeł - obszar
gramatyki, retoryki, poezji, historii i filozofii moralnej. Nadanie tym dyscyplinom
miana humaniora (co również miało pewne swoje starożytne precedensy) kryło w
sobie przekonanie, że studia humanitatis najlepiej służą ukształceniu godziwej ludzkiej
istoty i tym samym powinny człowieka najżywiej obchodzić21.

Zatem ma on zabiegać o doskonalenie się, o boskość duszy, uzdolnienia umożliwiające rozwój społeczeństwa, zbliżanie się do Boga w kształtowaniu osobowości,
uniwersalność umysłu ludzkiego świadczącą o jego boskim pokrewieństwie, wybór
wyższych form życia moralnego. Filozofia była postrzegana również jako filologia,
jako odwołanie się do duchowych, głębokich interpretacji źródeł (korzeni) słów. Justus
Lipsjusz w dziele De constantia libri duo…(1594) w przedmowie do drugiego wydania
pisał, iż „nie jest teologiem lecz filologiem, kontrastując swą filozofię z pedanterią pozostałych uczonych i porównując się z architektem przynoszącym nowe materiały, by
wesprzeć antyczną strukturę filozofii”22, a więc uważał, że rozum, twórcze zdolności
pozwalają kontynuować i rozwijać dziedzictwo antyku.
Dzięki pilności w zgłębianiu humaniorów młody adept nauki z biegiem czasu formował w sobie cechę zwaną humanitas, rozumianą jako „szlachetność i wykwintność
obyczajów, łaskawość, życzliwość, uprzejmość wobec innych, także erudycja, wysoki
poziom kultury, znajomość jej osiągnięć w przeszłości, udział w tworzeniu jej w danej
współczesności”23. Nie trzeba nawet dodawać, że pojęcie humanitas ukształtowało się
w starożytności24, a intelektualiści renesansowi zaczerpnęli je z pism Cycerona (Verr.
6,111). Uczony ten pojmował humanitas jako synonim kultury i ogłady duchowej, które
P. O. Kristeller, Renesansowa koncepcja godności, przeł. E. Kulikowska, „Znak” 1997, nr 5, s. 25.
J. Dąbkowska – Kujko , dz. cyt., s. 149.
23
J. Pelc, Literatura renesansu w Polsce, Warszawa 1994, s. 10.
24
Por. na ten temat: Humanitas grecka i rzymska, red. ks. R. Popowski, Lublin 2005; ostatnio ukazały się
tomy: Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (Studia i materiały),red. A. Nowicka – Jeżowa,
M. Cieński, Warszawa 2008-2009; Humanizm – historia pojęcia, red. A. Borowski, Warszawa 2009; Humianitas i
christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz – Lavalle, Warszawa 2009.
21
22
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stanowią niezbędny warunek osiągnięcia pełnego człowieczeństwa. Określenie humanitas występuje także u Liwiusza (29, 9, 6), Seneki (Listy 88, 30) i Kwintyliana (O kształceniu mówcy 2, 2, 10). Toczył się więc pewien dialog między kulturą antyku, a ściślej
mówiąc jej dziedzictwem i humanistami będącymi użytkownikami tej spuścizny, przy
czym klasycyzm jako zespół wartości trwałych, pewnych, ponadczasowych, jako trzon
tradycji starożytnej i w zakresie tzw. postawy życiowej, i w zakresie estetyki, był solidny, niezmienny, sprawdzony, niezawodny i co najważniejsze - żywotny. Klasycyzm,
podążając za piśmiennictwem greckim i rzymskim, głosił gloryfikację człowieka, podnosił kwestię jego godności. Teoretycy renesansu, autorzy dzieł poświęconych tej problematyce byli przekonani, że „naszej godności ludzkich istot dowodzimy nie tym, że
jesteśmy jakimi nas matka natura stworzyła, lecz wybierając najlepsze z tkwiących w
nas możliwości, dbając o rozum raczej niż ślepe uczucie, oddając się wartościowym
moralnie i intelektualnie celom, które wyprowadzają nas poza ciasne granice własnych
interesów i ambicji”25. Zatem klasycyzm to postawa wobec kultury, wyrażająca się poprzez odniesienia do historii i pojmowanie tradycji kulturowej postrzeganej jako „nierozerwalna ciągłość w podejmowaniu z pełną świadomością i zamierzonym dystansem
wiecznie tożsamych i aktualnych problemów ludzkiego istnienia”26.
Polscy klasycyści barokowi w pełni taką postawę potwierdzają, przy czym dyskusja toczy się dwuaspektowo: człowiek jest obdarzony godnością albo człowiek jest
istotą, której nędzna egzystencja jest poza dyskusją. Jednak często marność jest przypisywana tylko tym, którzy nie pielęgnują cnót, nie kierują się wartościami pozytywnymi. Stanisław Herakliusz Lubomirski w dziele Adverbia moralia wiele uwagi poświęcił
kwestii dignitatis homini, w którym znów powraca formuła nosce te ipsum27. Jeśli nawet
głoszono w baroku hasła o pogardzie świata i nędzy człowieka, to jego poniżenie nie
wykluczało jego godności, „gdyż w kanonach godności, jako jeden z jej przejawów, eksponowana była godność polegająca na poznaniu własnej kondycji, poznaniu samego
siebie. Taki właśnie wymiar posiada godność w Adverbiach, taki posiadała w Próbach
Montaigne’a, który w polemice z humanistami poddał godność racjonalizacji”28.
Tak więc barokowy klasycysta, bardzo często wychowanek kolegium jezuickiego, w którym studiował humaniora, przesiąknięty potrydencką refleksją o potrzebie
wzgardzenia światem doczesnym, który jest siedliskiem grzechu i szatana, nie popadał jednak w skrajności i nie negował godności człowieka. Wspierał się przy tym mądrością starożytnych filozofów: Arystotelesa, Cycerona, Kwintyliana, Seneki. Z mowy
Cycerona Pro Archia poeta, uczniowie, przyszli intelektualiści, literaci przekonywali się,
jak wielkie znaczenie w kształtowaniu człowieka mają nauki humanistyczne. Mądrość
swą budowali w oparciu o pisma z zakresu filozofii moralnej. Czytywali dzieła Platona i
neoplatoników, pisma stoików: Epikteta, Marka Aureliusza i wspomnianego już Seneki.
Studiowano reprezentującego sceptyków Sykstusa Empiryka i dzieło „rzymskiego apoP. O. Kristeller, dz. cyt., s. 36.
T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia,
Warszawa 1979, s. 19.
27
Pisał o tym obszernie Grzegorz Trościński wksiążce: Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Sandomierz 2005.
28
G. Trościński, dz. cyt., s. 54-55. Por. na ten temat: G. Raubo, Światło przyrodzone..., dz. cyt.
25
26
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stoła epikureizmu” Lukrecjusza - De rerum natura29. Czytywano traktaty starożytnych
moralistów Ksenofonta i Isokratesa, Plutarcha z Cheronei i Lukiana.
Klasycznym dziedzictwem antyku, a następnie średniowiecza i renesansu było
kształtowanie wśród młodzieży doby baroku humanizmu obywatelskiego30. Polegało
to na usytuowaniu w nowych warunkach politycznych rzymskiej virtuti, co sprowadzało się do nakazu działania dla dobra wspólnego, dla współobywateli i całego państwa. Powszechnie cytowano i powtarzano rzymską sentencję z Prawa XII tablic: „salus
reipublicae suprema lex esto” (3,3,8) - dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym
prawem, co nieco „zmodernizował” Cyceron w dziele O prawach podając tę zasadę w
brzmieniu „Salus populi suprema lex (esto)” – „Dobro ludu niech będzie najwyższym prawem” (dla konsulów). Sama idea miłości ojczyzny, poświęcenia dla niej wszystkich sił,
była szczególnie żywotna w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVII stulecia, wieku wojen
o niepodległość, z groźnym szwedzkim potopem na czele. Kształtowany w szkołach
model wychowawczy stawiał obywatelowi wysokie wymagania moralne. Rodzice i
wychowawcy przywoływali starorzymską virtus. Był to „arystokratyczny ideał obywatela i człowieka, kryjący w sobie bardzo bogate treści, nakazywał oddanie wszystkich
sił służbie państwowej, na drugim miejscu stawiał ród, dopiero na trzecim jednostkę.
Najwięcej cenione były czyny wojenne, sprawowanie urzędów i inne zajęcia publiczne, przynoszące nagrodę w postaci honor, gloria, dignitas, auctoritas31. Był o tym w pełni
przekonany Jan Kochanowski, pouczając: „A jeśli komu droga otwarta do nieba – /
Tym, co służą ojczyźnie” (P II 12, w. 17-18). Współczesna badaczka, Barbara Milewska
– Waźbińska pisała:
Polska szlachta szczególnie chętnie zwracała się ku starożytności i przejmowała stamtąd nie tylko system wartości, lecz także wzory zachowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i – a może przede wszystkim – na forum publicznym. Charakterystyczną
cechą kultury sarmackiej było utożsamianie Rzeczypospolitej szlacheckiej z Rzymem,
a jej obywateli ze starożytnymi Rzymianami. W utrwalaniu tego zjawiska pomagały
literatura i sztuka, które współgrały z wykreowaną przez szlachtę rzeczywistością32.

Szlachta z upodobaniem wskazywała starożytnych antenatów swoich rodów,
dorabiała dostojne genealogie, na różne sposoby podkreślała związki z kulturą antyku.
Łacina była językiem Kościoła, polityki i szkolnictwa, a Sarmata to późny wnuk rzymskiego obywatela (vir bonus), cnotliwego, mądrego, sprawiedliwego, cechującego się
ponadto umiarkowaniem, pobożnością, męstwem i umiłowaniem ojczyzny. Patriotyzm
był cnotą, która przynosiła chlubę temu, kto się nią wykazał. Szlachta wywodziła się
ze stanu rycerskiego, powołanego do obrony ojczyzny, a literatura wielokrotnie, wręcz
nagminnie fakt ten podkreślała, oczywiście chętnie sięgając do tekstów antycznych,
Por. J. Korpanty, Lukrecjusz. Rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991.
Por. W. Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, przeł. J. Mach, Łódź, 1985 (rozdz.
„Humanizm polityczny”).
31
J. Korpanty, Obraz człowieka i filozofii życia w literaturze rzymskiej epoki augustowskiej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie”, z. 59 (1985), s. 7.
32
B. Milewska – Waźbińska, „Vera nobilitas”. Etos szlachecki na podstawie herbarzy staropolskich,. [w] Etos
humanistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010, s. 177. Tom III serii Humanizm, idee, nurty i paradygmaty w
humanistyczne w kulturze polskiej, Syntezy.
29
30
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wspierając się ich powagą, powołując się na Cycerona, Horacego, Wergiliusza i innych
pisarzy starożytnych i chrześcijańskich. Często cytowano na prawach przykładów czy
sentencji Eneidę Wergiliusza33. Dzieło to znakomicie nadawało się do przywoływania
jego głównego bohatera, Eneasza, jako wzoru osobowego dla młodzieży. Jego zasady
moralne, podbudowane nauką stoicką, wyjątkowo były do tego przydatne w czasach
upowszechniania się i rozkwitu neostoicyzmu. Doktryna Zenona z Kition miała powszechną aprobatę, znaczna część tego nauczania została wchłonięta przez barokową
filozofię moralną. Jak wiadomo, stoicyzm nakazywał życie cnotliwe, powściągliwość,
dystans do świata, powściągliwość w afektach, np. w gniewie czy zazdrości. Jako najwyższe wartości życiowe obok cnoty stawiano sprawiedliwość, męstwo, wytrwałość,
miłość do ojczyzny, gotowość do największych poświęceń dla niej aż do ofiary życia
włącznie. Te postulaty pedagogiczne, stanowiące zrąb światopoglądu młodego obywatela Rzeczypospolitej, przygotowywanego do podjęcia służby publicznej, były podpierane licznymi przykładami z dzieła poety z Mantui, były też w pełni aprobowane przez
etykę chrześcijańską i pozostawały na jej usługach. Celem nauki stoickiej i wchłaniającej
ją w znacznym stopniu etyki chrześcijańskiej było dobro człowieka34. Cytaty z Eneidy
stanowiły loci communes piśmiennictwa pedagogicznego doby renesansu i baroku35,
epos Wergiliusza był uznawany wówczas za niekwestionowany autorytet, poważne
źródło mądrości. Etyka Eneasza była zbieżna z zasadami moralnymi Sarmatów, np.
jego głęboka religijność, aż po gotowość oddania życia za wiarę, przyjęcie woli bogów
z pokorą. W świetle nauk poety z Mantui należało z poświęceniem służyć ojczyźnie,
dbać o szczęście swoich najbliższych, udzielać pomocy potrzebującym, godnie znosić
nieszczęście, zachowywać spokój i nadzieję na odmianę losu.
Jak widać, ukształtowany na takich podstawach światopogląd formował przyszłego klasycystę, który opierał się na silnych, niezmiennych od czasów Wergiliusza
wartościach, powszechnie aprobowanych przez pedagogów i przez Kościół. Trudno
wskazać poetę barokowego, który by odżegnywał się od przedstawionych w Eneidzie
zasad, a poglądy pedagogiczne w duchu jednoznacznie aprobatywnym głosiło wielu,
by wymienić Krzysztofa Opalińskiego satyrę Na złe ćwiczenie i rozpasaną edukacyję młodzi36, gdzie obok krytyki występków zamieścił pozytywny program kształcenia, czy
Jana Ostroroga Listy do synów37, teksty zawierające zwięzły wykład zasad światopoglądowych, ujętych w formę traktatu pedagogicznego, liczne wiersze Wacława Potockiego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i wielu innych twórców.
Klasycyzm w światopoglądzie człowieka baroku objawiał się również wszędzie
tam, gdzie literatura pokazuje, jak wielką wartością jest poszanowanie dla przeszłości
kraju, duma z zasług przodków, świetności rodu, wielkich czynów jego przedstawicieli.
To także nakaz kontynuacji tej tradycji przez pokolenie współczesne. Zdaniem klasycy33
Pisałam o tym w pracy: „Eneida”Wergiliusza źródłem pouczeń wychowawczych w staropolskich traktatach
pedagogicznych, [w] Antyk w Polsce, cz. 1, red. J. Starnawski, Łódź 1992, s. 98-115.
34
Zob. T. Bieńkowski, Antyk w literaturze i kulturze staropolskiej (1450-1750). Główne problemy i kierunki
recepcji, Wrocław 1969, s. 45-46.
35
Por. Wybór pism pedagogicznych Polski doby odrodzenia, oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956, BN I 157.
36
K. Opaliński, Satyry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 1953, BN I 142.
37
J. Ostroróg, Listy do synów. (Ad filios admonitoria aepistola...), przeł. E. Jędrkiewicz, [w] Wybór pism pedagogicznych...; por. M. Wichowa, „Eneida” Wergiliusza..., s. 112-115.
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stów najmłodszych przedstawicieli rodu trzeba tak kształtować życiowo, aby dążyli do
pozostawienia po sobie wielkich czynów, przysparzając tym chwały ojczyźnie, pomnażając osiągnięcia antenatów. Peyre ujął tę kwestię bardzo subtelnie, mianowicie uważał,
że klasycysta pragnie przez sztukę prowadzić edukację moralną, kształtować jednostki
nieprzeciętne: „Powinniśmy żywić nasz umysł dla tego, co wielkie i zawsze go utrzymywać w pełni oraz, żeby tak powiedzieć, nabrzmiałym pewnego rodzaju dumą szlachetną”38.
Staropolskie traktaty pedagogiczne, ale także tzw. literatura piękna obfitują w
tego typu refleksje, imperatywy naśladowania wiekopomnych zasług dziadów, często
składających życie na ołtarzu ojczyzny. Jednakże należy pamiętać, że słuszne jest podkreślać zasługi przodków, szczycić się ich cnotą i wybitnymi dokonaniami, niewskazane
jest samemu wywyższać się ponad miarę. Pisał o tym szczegółowo Krzysztof Opaliński
w Satyrze I z księgi IV Na wyrodków familii swoich i tych, którzy zacnie się urodziwszy marnie
żyją. Satyryk - klasycysta z głębi swoich przekonań tłumaczył, że stare rody szczycą się
parantelami z wielkimi i zacnymi „domami”, galeriami portretów zacnych przodków,
wśród których byli wielcy urzędnicy i dostojnicy państwowi, mądrzy, odważni i dzielni, piastujący najwyższe godności. Prowadzili surowy tryb życia, na koniach bojowych
spędzali wiele godzin, trudy życia żołnierskiego znosili z godnością, ich cnota i zacność
świadczyły o ich szlachectwie. Byli to ludzie dzielni, postępujący etycznie, szanujący
przodków, ich cnoty, kroczący ich drogą. Nie trzeba, zdaniem Opalińskiego, żyć tylko
sławą pradziadów, lecz dokładać do niej własne, godne pamięci, czyny. Należy natomiast kontynuować ich cnoty: stateczność, sprawiedliwość, obiektywizm, kierować się
Bożymi nakazami, żyć uczciwie i dobrze, szanować rodzinę, szczycić się swą genealogią
i pomnażać chwałę rodu.
Opaliński - klasycysta, zgodnie z tradycją sięga po antyczne exempla dla wykazania słuszności swych racji, pokazując, że nie szlachectwo lecz szlachetność zdobi
człowieka. Przypomina, że Katylina i Cethegus, jego wspólnik, pochodzili z zacnych
familii:
Obadwaj swą Ojczyznę zgubić oraz chcieli,
A zaś Cicero konsul, podłego narodu,
Miejski synek z Arpinu, dał im odpór, bowiem
Odkrywszy ich-że zdrady, wziął i samych w łyka,
I ojczyznę swą wyrwał z srogiego zapału.
(w.151-154)39

Staropolskie poczucie dumy narodowej raz po raz dochodziło do głosu w literaturze, szczególnie w poezji o nastawieniu panegirycznym, w przedmowach i listach
dedykacyjnych kierowanych przez autorów podawanych do druku dzieł do ludzi wielkich, władców, dostojników państwowych i kościelnych. Uczeni klasycyści barokowi, z
Szymonem Starowolskim na czele, dzielili z Cyceronem przekonanie, że Historia magistra vitae est. Arpinata w dziele O mówcy (2, 9, 36) powiedział: Historia testis temporum, vi-

38
39

H. Peyre, dz. cyt., s. 109.
K. Opaliński, dz. cyt., s. 180-181.
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tae mentoriae, magistra vitae („Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem
pamięci, nauczycielką życia”). Szymon Starowolski w dziele Strawa historyczna wyłożył
tę myśl następująco:
Naturalnym bowiem celem historii jest to, że z niej, na podstawie poszczególnych
przykładów poprzez rozumowanie indukcyjne, wypływają ogólne zasady i poprzez
znajomość szczegółów rośnie w nas wiedza i mądrość, dzięki czemu uczymy się naśladować i kochać dobro, za dobro osiągać nagrody, unikać zaś zła i nie narażać się
na kary za nie40.

W innym miejscu swego traktatu barokowy uczony po raz kolejny sięga po cytat
z Cycerona, podkreślając silną więź swych poglądów ze stanowiskiem Arpinaty. Autor
Penu historicum definiuje historię jako prawdziwe opowiadanie o dziejach, pewnie kierujące czynami i życiem ludzkim.
[...] Będzie zaś ona prawdziwa, jeśli w prostym biegu i według, by tak rzec, wytyczonej
linii, trzymać się będzie Cyceronowych prawideł, a mianowicie: „Niech się nie odważa
pisać fałszu, niech ma odwagę podawać prawdę, niech nie pokazuje w piśmie swojej
do kogoś przychylności lub niechęci”41.

W słowie skierowanym do czytelnika Starowolski wymienił całą galerię klasyków historiografii, wskazując zarówno autorów greckich i rzymskich jaki i renesansowych oraz sobie współczesnych, z Justusem Lipsjuszem, jako autorem Polityki na czele,
okazując mu szczególne uznanie. Przypomniał również najznamienitszych teoretyków historiografii z wieku XVI: Franciszka Partiziego, Jakuba Pontanusa, Antoniego
Possevina, Franciszka Robortella. Wymienił także niektórych historyków polskich.
Pisał: „Doprawdy nie tylko ozdobą państw są księgi historyczne, ale pomocą i podporą;
chciał Bóg, aby istniały one wraz z pismem, jakby latarnie i jakieś oświetlające ognie na
burzliwym morzu42.
Czytelnik ma zbierać snopy z tego żniwa i chować je na własny użytek (s.24), a
więc czerpać przykłady sławy i męstwa, kształtować swój światopogląd w oparciu o
owe egzempla. Dzieło miało stanowić pomoc dla studentów w jak najbardziej pożytecznym czytaniu prac historycznych.
Polski historyk zakonu bożogrobców, Samuel Andrzej Nakielski (1584-1652),
uczony posiadający nowoczesny warsztat naukowy, obdarzony krytycyzmem względem źródeł, zwracał pilnie uwagę na styl przekazu. Również demonstrował kulturową
więź z dziedzictwem antyku, stawiając na porządku dziennym klasyczne cytaty, głównie z Cycerona i Seneki w dziełach historycznych. Słusznie zauważył Janusz Tazbir, że
historia starożytna dla uczonych staropolskich:
Stanowiła przede wszystkim skarbnicę egzemplów, w której moraliści, kaznodzieje,
poeci i historycy znajdowali przykłady wierności i zdrady, dobra i zła, poświęcenia
dla ojczyzny i egoizmu. Ona też, a nie rzeczywista wiedza o przeszłości Grecji i Rzymu
40
Sz. Starowolski, Strawa historyczna, [w] tenże, Wybór pism, przekł. tekstów łacińskich, wybór i oprac. I.
Lewandowski, Wrocław 1991, s. 21, BN I 273.
41
Ibid., s. 20; cytat z Cycerona pochodzi z dzieła O mówcy (2,9,36).
42
Sz. Starowolski, dz. cyt., s. 19.
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czy Bliskiego Wschodu, która faktycznie nie ulegała przyrostowi, stanowiła główny
obiekt społecznego zapotrzebowania43.

Z analizy wypowiedzi Starowolskiego i z przytoczonej opinii znakomitego badacza wynika, że w czasach autora Penu historicum historia miała być ważnym czynnikiem
kształtowania osobowości obywatela, narzędziem formowania jego moralności i patriotyzmu. Pisał o tym obszernie w przedmowie do kroniki prezentującej dzieje Litwy
Maciej Stryjkowski. Zwracając się do księcia Jerzego Olelkowicza rozpoczął od powołania się na nieśmiertelne słowa Cycerona, że „historia mistrzynią żywota”. Następnie
wykazywał pożytki wynikające z opracowywania i studiowania dzieł historycznych. Po
pierwsze trzeba znać dzieje swojego państwa i swojego narodu, jego godności, tytuły,
majętności, cnoty, zasługi, chwałę nieśmiertelną, działalność w sprawach pożytecznych
dla Rzeczypospolitej, po to, aby młode pokolenie te „pożyteczne sprawy rozumiało i
gruntowało”44, aby właściwie, w oparciu o najwyższe wartości formowało swój światopogląd. Po drugie, świadomość chlubnej przeszłości rodu wzmaga dumę z osiągnięć
przodków i zachęca do kontynuowania ich dzieła. Historia uczy „młodych mądrością,
roztropnością” i sprawowaniem obowiązków wskazując, jak „starzy zaś a mądrzy ludzie skosztowali przypadków rozmaitych, których sami na sobie doświadczyli” - bywają potwierdzeniem tej oczywistej prawdy45. Dlatego jeden przykład z dziejów wewnętrznych czy wydarzeń wojennych „więcej znaczy niż tysiąc kwestyj najcelniejszych
filozofów”46. Po trzecie, historia jest nauczycielką życia ludzi dostojnych, poważnych
senatorów, pokazuje, jak mogą najlepiej sprawować swoje urzędy:
[...] prawa i ustawy starodawne, przodków zeszłych obyczaje, postępki i porady ich
z ksiąg historyków rozmaitych wybierając, czego najwięcej w czynieniu wyroków i w
trudnych, a węzłowato twardych rzeczy prawnych rozsądku senatorowi wiedzieć potrzeba. Taż historyja hetmana i wodza wojsk, przeszłych rzeczy sławnych, w spamiętaniu i rozmaitych przykładów rycerskich rozbieraniu do stoczenia bitwy wspomaga
i śmielszym czyni, i naucza, jak prześpiegować nieprzyjacielskie postępki, jak hufy
szykować, wywodzić i wwodzić47.

Po czwarte, historia pokazuje „szkaradne i sprośne uczynki” po to, aby od nich odstręczyć a zachęcić do uprawiania cnoty:
[...] niewymowną chęcią chwałą i miłością w nieśmiertelności ku dzielnościam uczciwym mężów zapala[ją] spodziewając się tego, iż jeśli będzie dobrze, dzielnie poczynał, tak też o nim krojniki potomkom świadczyć będą48.

J. Tazbir, Cienie na renesansowym słońcu, „Znak” 1997, nr 5, s. 56.
M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie
pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978, s. 38.
45
Tamże, s. 38-39.
46
Tamże, s. 39.
47
Tamże.
48
Tamże.
43
44
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Jak widać, historiografia kreśli wysoki ideał etyczny, przekazuje szlachetne nakazy moralne. Celem tych, którzy tę historię tworzą, jest uzyskać nieśmiertelną chwałę,
dać z siebie wszystko dla dobra ojczyzny , stać się bohaterem dziejopisów, a więc kierować się najszlachetniejszymi pobudkami.
Te zasady moralne magistra vitae przekazała chętnie barokowej epice historycznej
i biografistyce. Tam proces kreowania historii na mistrzynię żywota wymagał umiejętnej selekcji faktów i wydarzeń, aby dzieła literackie pokazywały wzorowe sylwetki
władców, wodzów, polityków i zwykłych obywateli, patriotów gotowych dla ojczyzny
utracić życie, czego nakaz raz po raz głosili pisarze starożytni.
„Polski Maron” - Samuel ze Skrzypny Twardowski, prezentuje i zaleca do naśladowania te wartości w swych poematach epickich o tematyce historycznej, przedstawiających ważne dla kraju epizody z jego dziejów najnowszych. Przeważna legacyja49 jest
dziełem, w którym tradycja klasyczna zgodnie współegzystuje z historią współczesną.
Klasyczna jest forma (epos), zespół wartości moralnych kształtujących światopogląd
czytelnika, parenetyczna kreacja postaci bohatera, zaś współczesne autorowi elementy
to dokumentaryzm - wiedza zdobyta z autopsji jest w poemacie rzetelnie przekazana.
Twardowski, jak pisze w przedmowie Do Czytelnika, towarzysząc księciu w tej tureckiej
legacji, notował w swym diariuszu wydarzenia godne pamięci, mające miejsce przy
sprawowaniu owego poselstwa, a potem opisał „wierszem ojczystym”, kreując „zwyczajne, ojczyste heroicum” bez upiększania i udziału „licencyj poetyckich”. Wierność
rekonstrukcji wydarzeń obejmuje również rekonstrukcje wygłoszonych podczas poselstwa oracji. Cel dzieła jest dydaktyczny, a ściślej biorąc parenetyczny. Poeta postanowił upamiętnić ważne wydarzenie z dziejów najnowszych Rzeczypospolitej. Stanowią
one zasadnicze tworzywo poematu. Klasyczny epos uległ tu barokowej metamorfozie,
rewitalizacji, bowiem akcent położony jest na rzetelność, prawdziwość relacji50. Cel dydaktyczny osiągnął poeta poprzez kreację parenetyczną głównego bohatera, którego
„przeważne czyny” – gesta opisuje, relacjonując przebieg tej legacji. Książę Zbaraski
pokazany jest jako wzór patrioty i dyplomaty - postać godna naśladowania w zakresie umiejętności politycznych, służby publicznej i prezentowanych wartości oraz zasad
moralnych. Poeta sporządzał na gorąco diariusz wydarzeń, a następnie użył go jako
tworzywa do opracowania heroicum. Dzieło obdarzone cechami eposu zyskuje wysoką
rangę, powagę, dostojeństwo, przyciąga czytelnika artyzmem, nasuwa słuszne skojarzenia z poematami Homera i Wergiliusza, dokonuje nobilitacji opisywanych wydarzeń.
Samuel Twardowski dbał o stronę dokumentarną swego poematu. Chciał utrwalić w pamięci potomnych wydarzenia z dziejów współczesnych, które przynoszą zaszczyt ludziom wielkim, tworzącym historię, całemu narodowi. Poeta pisał swe dzieło
w mowie wiązanej, bo ma ona większą siłę oddziaływania na czytelnika niż proza, bo
jest piękna, bo powstaje w stanie natchnienia twórcy, bo ma wielką siłę wyrazu arty49
S. Twardowski, Przeważna legacyja Jaśnie Oświeconego Księcia Krzysztofa Zbaraskiego, koniuszego koronnego,
krzemienieckiego, soleckiego, wiślickiego, hrubieszowskiego etc. starosty, od Najjaśniejszego Zygmunta III, króla polskiego
i szwedzkiego do najpotężniejszego sułtana, cesarza tureckiego Mustafy w roku 1622 na pięć podzielona punktów, z dotknieniem krótko przez ucieszne dygresyje stanu pod ten czas rządów, ceremonii i zwyczajów pogańskich, (1633). Reedycja współczesna w oprac. R. Krzywego, Warszawa 2000; Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 17.
50
Por. R. Krzywy, Klasycyzm polskiej epiki bohaterskiej od czasów renesansu po oświecenie, [w] Klasycyzm…, s.
101 – 126.
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stycznego, bo ma zdolność wyrażania prawdy i jednocześnie delektowania odbiorcy,
bo wreszcie wpisuje się w klasyczną tradycję eposu historycznego. Tę tradycję jednocześnie podtrzymuje jako autor wielu innych poematów, których materią jest tematyka
współczesna. Są to następujące dzieła: Szczęśliwa moskiewska ekspedycyja Najjaśniejszego
Władysława IV, króla polskiego i szwedzkiego (1634)51 Władysław IV, król polski i szwedzki
(1649)52 oraz Wojna domowa z Kozaki i Tatary (1660, całość wyd. w 1681 r.). Wszystkie te
dzieła to do pewnego stopnia publicystyka53, agitacja polityczna, mająca na celu utrwalić dokumentarnie opracowane epizody z dziejów ojczystych, pokazać ich wielkość,
wzbudzać dla nich podziw i szacunek oraz chęć naśladowania, kształtować patriotyzm
narodu.
Te same intencje przyświecały Wacławowi Potockiemu jako autorowi Transakcji
wojny chocimskiej, który już w inwokacji podkreślił dydaktyczny charakter swego przedsięwzięcia zamiar oraz pragnienie rozsławienia pięknych kart ojczystych dziejów:
Niż durnego Turczyna propozyt szkarady
Pisać pocznę w pamiętne Polakom przykłady […]
Boże ![…]
Ciebie proszę, abyś to, co ku twej wdzięce
W tym królestwie śmiertelne chcą wspominać ręce,
Szczęścić raczył,54
(w.2-3, 7, 11-13)

Klasycysta Potocki ubiera swój poemat w „polski giermak” trzynastozgłoskowca, typowe metrum epiki historycznej, czyni odwołanie do Homera i Wergiliusza, ale
nade wszystko uprawia wielką dydaktykę obywatelską. Sławi wielkość politycznego zwycięstwa Polaków w 1621 roku, pokazuje wzorce osobowe wodzów (Jan Karol
Chodkiewicz) i żołnierzy, uczy patriotyzmu, ubolewa nad tym, że pół wieku po opisywanych zdarzeniach w Rzeczypospolitej nie ma już tak wybitnych rycerzy. Przykłady
wielkiego heroizmu przodków mają wzniecić szlachetność obywateli i ich miłość do
ojczyzny, podźwignąć szlachecki naród z moralnej obojętności na sprawy ojczyzny.
Transakcja wojny chocimskiej ma uwrażliwić dość zobojętniałą szlachtę do działania pro
publico bono, wpłynąć na poprawę stosunków wewnętrznych w państwie, kształtować
świat wartości społeczeństwa, podtrzymywać szacunek do przeszłości narodu poprzez
pokazywanie wiekopomnych wydarzeń z jego historii.
Podobne cele zakładał Wespazjan Kochowski jako historyk - autor dzieła
Annnales i jako piewca wiedeńskiej wiktorii. Poeta uczestniczył w tej „szczęśliwej ekspedycji” jako historiograf króla, a zatem był wręcz zobowiązany do opracowania rzetelnej
relacji z tych wiekopomnych wydarzeń. Uczynił temu zadość pisząc łacińskie dzieło
Commentarius belli adversus Turcas oraz poemat Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego (oba opublikowane w 1684 roku). Obok relacji dokumentarnej, faktograficznej
Reedycja współczesna: oprac. J. Okoń. M. Kuran, M. Jóźwiak, Łódź 2002.
S. Twardowski, Władysław IV król polski i szwedzki (wybór), oprac. M. Kuran, Łódź 1998, „Literatura dla
Wszystkich”, nr 15.
53
Zob. Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2002, s.334.
54
W. Potocki, Transakcja wojny chocimskiej, [w] tenże, Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, wstęp B. Otwinowska,
Warszawa 1987, s. 29.
51
52
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pojawiło się poetyckie heroicum - relacja historiozoficzna, ukazująca zwycięstwo Jana III
nad Turkami jako element odwiecznych zmagań chrześcijan z poganami. Celem zarówno Kochowskiego, jak i wymienionych wcześniej autorów eposów barokowych o tematyce historycznej była heroizacja dziejów współczesnych55. Autor poematu Dzieło Boskie
pisał go ad maiorem Dei gloriam i ku uwiecznieniu chwały Jana III u potomnych:
Możnego Króla wiekopomne dzieła
Ojczystym rymem wspomni, Klijo chętna,
Które lub sława światu ogłosiła,
Jednak potomność niech będzie pamiętna,
Jako posoki bisurmańskiej siła
Z jego przywodu leje szabla skrzętna,
Kędy przeszedszy Odry i Dunaje,
Piorunem wojny poganom się staje.
(w.1-8)56

W utrwalaniu pamięci o wielkich wydarzeniach współczesnej historii ma wielki
udział poeta. „Możny król Sarmacyjej”, „piorun wojny dla poganów”, jest idealnym
władcą i rycerzem, obrońcą wiary, bohaterem bez skazy, potomkiem wielkich rycerzy:
to prawnuk hetmana Stanisława Żółkiewskiego, siostrzeniec Stanisława Daniłowicza i
brat Marka Sobieskiego, który zginął pod Batohem w 1652 roku, dlatego Kochowski z
podziwem dla tego niezwykłego człowieka będzie rozsławiał jego imię i czyny. Wiedeń
określony jest jako „rakuska Troja”, a Sobieski, mężny król, „jedyny wieku tego bohater” będzie znany po wsze czasy, bo jego czyny, opisane przez poetów, dadzą mu
nieśmiertelną sławę. W poemacie Dzieło Boskie jest kreowany jako wzorzec osobowy do
naśladowania przez kolejne pokolenia Polaków, wzorzec władcy, patrioty i żołnierza,
kierującego się najszlachetniejszymi dyrektywami moralnymi. Każdy rycerz powinien
według nich postępować, również na polu bitwy:
Tu, kto kawaler, dając dowód cnoty,
Do tej się bierze na czoło roboty.
(w.591-592)57

Ma więc wykazać się sprawnością i poszanowaniem etosu rycerskiego w starciu tzw. harcowników. Wszystko to utrwali od zapomnienia pióro poety:
Muzy są bowiem córkami Pamięci,
Kiedy imiona bohatyrów głoszą,
Te królom ryją na wieczność pieczęci
I chwałę w różne klimata roznoszą.
(w. 17-20)58

55
Por. M. Eustachiewicz, Wstęp, [w] W. Kochowski, Utwory poetyckie. Wybór, wyd. drugie zmienione,
Wrocław 1991, s. LV, BN I 92.
56
W. Kochowski, Utwory poetyckie..., s. 318-319.
57
Tamże, s. 350.
58
Kochowski, Najjaśniejszemu Panu a Panu Jakubowi z łaski Bożej królewiczowi polskiemu wielkiemu księciu
litewskiemu etc., [w] tenże, dz. cyt., s. 5-6.
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Jest on rozdawcą wiecznej sławy, a Muzy są potrzebne Marsowi (Lir. I, 8):
Było Illijum, było,
I w sławie wielkiej żyło,
Leć by nie znało Homerowych chęci,
W wiecznej by dawno zgasło niepamięci.
(w.13-16)

Są to myśli powtórzone za klasycystą Kochanowskim, który w poemacie Muza mówił:
Nie jeden Menelaus o żonę się wadził,
Nie pierwszy Agamemnon tysiąc naw prowadził,
Nie raz Troja burzona; przed Hektorem siła
Mężnych było, którym śmierć przy ojczyźnie miła,
Ale wszyscy w milczeniu wiecznym pogrążeni,
Że poety zacnego rymy przebaczeni.
(w.71-76)59

Z postulatem uwieczniania przez poetę wybitnych, wiekopomnych czynów
z dziejów narodu łączy się klasycystyczny kult ludzi wielkich, wybitnych indywidualności60. Podążając za pisarzami antycznymi autorzy barokowi sporządzali na wzór
Plutarcha czy Swetoniusza biografie pochwalne wybitnych ludzi bądź sławili ich czyny
w poematach epickich i panegirykach, wśród nich wymienić tu trzeba przede wszystkim Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, autora idealizującej biografii Sobieskiego pt.
Janina..., utrzymanej w konwencji hagiograficznej, silnie podbudowanej panegiryzmem,
o dużej wartości dokumentarnej61. Zwycięstwo pod Wiedniem rozsławiło polskiego
króla w całej Europie i miało znaczne pokłosie literackie62.
Poeci są nie tylko rozdawcami sławy, ale także nauczycielami cnoty i moralności,
co klasycyści renesansowi i barokowi podnosili nieustannie, chętnie wykazując antyczną proweniencję swoich postulatów dydaktycznych, zmierzających do formowania klasycystycznego światopoglądu Sarmatów. Najwyżej ceniono cnotę. W pismach autorów
starożytnych virtus niejedno ma imię. Cnota to moralność bez skazy, wysokie wymogi
etyczne stawiane samemu sobie, to także męstwo, odwaga, dzielność, stałość charakteru, wierność wobec wyznawanych zasad. Człowiek cnotliwy odznacza się roztropnością
(prudentia), sprawiedliwością (justitia), umiarkowaniem, zachowaniem miary (temperantia), skromnością i przyzwoitością (modestia), okazuje patriotyzm (amor patriae). Przez

J. Kochanowski, Muza, [w] tenże, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1972, s. 129.
Por. T. Klaniczay, Humanistyczny kult wybitnych indywidualności w XV wieku, rozdz. Wzory antyczne i ich
humanistyczne odmiany, [w] tenże, Renesans. Manieryzm. Barok, wybór i posłowie J. Ślaski, przekł. E. Cygielska,
Warszawa 1986.
61
J. K. Rubinkowski, Janina zwycięskich tryjumfów dziełami i heroicznym męstwem Jana III, króla polskiego na
Marsowym Polu najjaśniejszy, po przełamanej otomańskiej i tatarskiej potencji nieśmiertelnym wiekom do druku podany,
przez wiernego niegdy sługę Najjaśniejszego Majestatu [...], Poznań 1739; przedr. fragm. J. K. Rubinkowski, Relacja
o wiktorii wiedeńskiej 1683 roku (fragment Janiny...). Wydał z oryginału, wstępem i komentarzem opatrzył K.
Maliszewski, Warszawa 1983.
62
Por. J. Śliwiński, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1979; zob. także: L. Podhorodecki, Sobiescy herbu Janina, Warszawa 1980.
59
60
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Cycerona virtus była pojmowana jako konglomerat wymienionych tu zalet moralnych,
a poprzez jego pisma oddziaływała na ludzi wielu kolejnych stuleci. Arpinata pisał, że
cnota to pojęcie złożone, które trzeba postrzegać wieloaspektowo:
Mamy cztery cnoty: roztropność, sprawiedliwość, powściągliwość i męstwo. Otóż
sprawiedliwość przejawia się w najwyższej trosce o pożytek ludzi, wiąże się tedy
ze współżyciem rodzaju ludzkiego zatem trzeba przekładać ją nad roztropność. […]
sprawiedliwość jest taką postawą umysłu, która każdemu przyznaje należne mu
znaczenie z uwzględnieniem ogólnego pożytku 63.

W refleksji o cnocie przewodnikami polskich pisarzy barokowych byli zwłaszcza
myśliciele antyczni: Seneka i Cyceron. Seneka nauczał, że cnota wystarcza człowiekowi
do tego, aby był szczęśliwy: Virtus ad beatae vivendum sufficit (O życiu szczęśliwym, (16,3);
Listy moralne (19,23). Jest to podstawowa zasada filozofii stoickiej, wielokrotnie pojawiająca się i przypominana w pismach tego autora (np. O życiu szczęśliwym 16, 3; Listy
moralne..., 92, 23). Uczony uświadamiał, że cnota ma trzy ważne cechy: wystarcza do
szczęścia, jest możliwa do wyćwiczenia, a gdy ją się osiągnie, staje się dobrem, którego
nie można utracić. We wspomnianych Listach moralnych Seneka zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, co podkreślał również Cyceron, mianowicie na to, że cnota nierozerwalnie łączy się z rozumem. Arpinata powiedział krótko: Virtus est perfecta ratio - cnota
jest doskonałym rozumem ( O prawach, 1, 16,45). Seneka zaś wyłożył tę myśl dokładniej:
Sapientia est mens perfecta vel ad summum optimumque perducta. Ars enim vitae est, co znaczy: „Mądrość jest to doskonały lub do najwyższej doskonałości doprowadzony rozum.
Mądrość jest bowiem sztuką życia”. W tychże Listach (76,16) zwraca uwagę na jeszcze
jedną kwestię: Sola ratio perfecta beatum facit – „Tylko doskonały rozum czyni człowieka
szczęśliwym”. Zatem jedynie mędrzec może być szczęśliwy. Toteż Jan Kochanowski,
poeta doctus, był przekonany, że:
Cnocie niebo zapłata i wieczne wesele;
W rozkoszach świata tego źle pokładać wiele.
Wszytko to jako trawa czasu swego minie,
Ale sława poczciwa i po śmierci słynie
(Pieśń XXIV, w. 9-12) 64

Jako istotną zasadę, na której trzeba budować światopogląd klasycystyczny zalecano „cnotliwą służbę poczciwej sławie dla dobra wspólnego”, przy użyciu własnego
rozumu i talentu otrzymanego od Boga. Rozum i roztropność są właściwymi gwarantami cnoty. Lubomirski w dziele Adverbia moralia zajął się tym tematem dogłębnie, pokazując potężną wartość cnoty i jej zmaganie z Fortuną:
Droga ku dobru, jeśli się go tylko pragnie, stoi otworem. Wszystko może być nam
pobudką do cnoty, jeśli mamy dobre zamiary i kierujemy myśl ku lepszemu, a tym
bardziej, gdy wspomnimy, że znajdujemy się pomiędzy dwiema skałami: Cnotą i

63
M. T. Cicero, O powinnościach, przeł. W. Kornatowski, komentarz K. Leśniak, [w:] idem, Pisma filozoficzne, s. 543.
64
J. Kochanowski, Fragmenta, [w] tenże, dz. cyt., s. 592.
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Fortuną z których jedna jest dla nas opoką, druga zaś oznacza zdanie się na los i przypadek. Na doświadczaniu tego upływa nam całe życie.
Zwłaszcza w naszych czasach potrzebny jest zapał ku cnocie i wzory do naśladowania. Teraz potrzeba umysłom Eneasza, potrzeba hartu ducha65.

Deklaracja barokowego klasycysty nie pozostawia wątpliwości co do wyboru
tradycji kulturowej, na której wartościach zaleca ukształtowanie poglądu na świat.
Wzorem osobowym jest pobożny, dzielny, cnotliwy i szlachetny Eneasz. Cyceron zwraca uwagę na konieczność rozwijania cnót obywatelskich:
[…] natura zaszczepiła w rodzaj ludzki tak głęboką potrzebę cnoty i tak wielką chęć
bronienia wspólnego dobra, że to mocne uczucie bierze górę nad wszelkimi ponętami
i rozkoszami bezczynności66.

Podstawą wartości moralnych jest Cnota potraktowana ogólnie, rozróżniana jako
Roztropność i Mądrość, które prowadzą ziemskiego gościa i przechodnia, jakim jest
człowiek, bezpiecznie między przeszkodami, które go „od dróg chwały i cnoty”67 odciągać będą, wręcz „cnót ścieżki zagrodzą”68. Światłem w tej ciemnej drodze jest Mądrość
„Cnót Mistrzyni, [...] pryncypalna żywota ludzkiego nauczycielka”69, która „prawdziwą i nieomylną cnoty i sławy ścieżkę i tor bity pokaże”.70 Salomon polski rozumował po
cycerońsku. Arpinata bowiem w dziele O powinnościach tłumaczył:
Jakoż najpierwszą ze wszystkich cnót jest owa mądrość, czyli sapientia, […]; roztropność bowiem czyli prudentia […] jest zdolnością rozeznawania rzeczy, których mamy
pragnąć albo unikać; tymczasem owa mądrość, którą określiłem jako najpierwszą,
polega na rozeznawaniu spraw boskich i ludzkich, obejmującym także świadomość
wspólnoty pomiędzy bogami i ludźmi i tudzież ich powiązania ze sobą. Jeśli ta mądrość jest największą cnotą, a tak jest w rzeczy samej, to nie ulega wątpliwości, że i
powinność wywodząca się ze wspólnoty również musi mieć największe znaczenie71.

Według Lubomirskiego, wyznawcy stoicyzmu, człowiek obdarzony mądrością
potrafi odróżnić cnotę od złych przymiotów, prawdę od fałszu. Mądrość powoduje, że
potrafi on „obrać i rozeznać cnotę”, co czyni „mężnym umysłem”, aby cokolwiek przedsięweźmie „roztropnością się zwało”:
Ta abowiem sama
Światłem jest umysłu,
Kluczem cnót,
Mocą na wszystko beśpieczną
65
S. H. Lubomirski, Poezje zebrane, t. 1, teksty wydał A. Karpiński, Adverbia moralia oprac. M. Mejor, Warszawa 1995, s. 137.
66
M. T. Cicero, O państwie [w] tenże, Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960, s. 17.
67
S. H. Lubomirski, dz. cyt., s. 192.
68
Tamże, s. 192.
69
Tamże, s. 194.
70
Tamże, s.198.
71
M. T. Cicero, O powinnościach, dz. cyt., s. 410.
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Mistrzynią
i Rządzicielką życia ludzkiego.
(Adverbium VII w. 193-198)72
Z wykładu nauki życiowej Lubomirskiego jasno wynika, że rationale animal est
homo - człowiek jest istotą rozumną (Seneka, Listy moralne..., 41,8). Zatem w człowieku
należy cenić i chwalić to, czego mu ani dać, ani odebrać nie można; tą jego własnością
jest rozum. To bardzo ważne, że człowiek jest istotą rozumną, obdarzoną przy tym wolnością i żyjącą zgodnie ze swoją naturą oraz zgodnie z Bożymi nakazami. Jest także istotą społeczną, która w postępowaniu kieruje się nakazami prawa. Cyceron wyjaśnia:
[…] prawo jest to zaszczepiony przez naturę najwyższy rozum, który nakazuje,
co trzeba czynić i zakazuje, czego czynić nie należy. Ten sam rozum utwierdzony
i udoskonalony w ludzkim umyśle jest prawidłem postępowania człowieka. Zatem
[..] prawem jest roztropność, która ma taką moc, iż może nakazać postępki dobre i
zakazać złych73.

Człowiek mądry i roztropny właściwie ustawia hierarchię wartości życiowych.
W wierszu przypisywanym Lubomirskiemu znajdujemy o tych światopoglądowych
priorytetach następujące słowa:
Cztery rzeczy na świecie nieoszacowane:
Wolność, cnota, nauka, zdrowie niestargane;
Wolność serca, nauka rozumu dodawa,
Cnota klejnot jest duszy, zdrowie żywot dawa74.

Przewodnikami na tej drodze są znów ci sami stoiccy uczeni rzymscy. Cyceron
(Paradoksy stoickie, 5, 1,33) pytał: Quid est libertas? Potestas vivendi ut velis. („Cóż to jest
wolność? Możność prowadzenia życia według swego upodobania”). Był przy tym przekonany, że także rozumienie wolności nie prowadzi człowieka do anarchii, a to dlatego,
że prawdziwie wolnym, żyjącym według swych upodobań jest mędrzec, a mędrzec wie
najlepiej, że musi się kierować najwyższymi zasadami etycznymi, wypełniać przypisane
mu obowiązki rzetelnie, zaś prawo szanować nie ze strachu przed karą, lecz dlatego, iż
jest głęboko przekonany o jego pożytecznym działaniu i ważnym znaczeniu dla ludzi.
Wolność (libertas) – kolejny przywołany postulat światopoglądu barokowych
klasycystów – ma różne oblicza: wolność osobista, o której w przytoczonym cytacie
mówił Cyceron, ale także tu wolność szlachecka z osławionym liberum veto jako jej źrenicą75. Wedle pierwszej polskiej encyklopedii - Nowych Aten wolność złota to „brylant
nieoszacowany Korony Polskiej”76. Ksiądz Benedykt Chmielowski przytoczył szereg
przykładów z dziejów starożytnego Rzymu dowodzących, że wolność cenniejsza jest
Tamże, s. 198.
M. T. Cicero, O prawach, [w] tenże, dz. cyt. s. 207.
74
S. H. Lubomirski, dz. cyt., t.1, s. 396.
75
Zob.: W. Konopczyński, Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne, Kraków 1918., wyd. 2, popr.
Kraków 2002; Z. Wójcik, Liberum veto, Kraków 1992, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego II, 28.
76
Tekst dostępny poza starodrukiem w edycji: B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyji
pełna…, wybór i oprac. M. i J. Lipscy, Kraków 1968, s. 342-348. Cytaty wg tego wydania; transkrypcja zgodna z
zasadami wydawania tekstów staropolskich.
72
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niż bogactwa i niż życie. Powołał się na pisma „wielkiego sensata” (czyli uczonego) Seneki, który z uznaniem i szacunkiem pisał o Katonie jako obrońcy rzymskiej wolności:
Simul ista extincta sunt et libertas et Catos, neque enim libertas sine Catone, neque Cato sine
libertata satre potuit (s. 343) („Równocześnie zgasła ta para: wolność i Katon, bowiem
ani wolność nie mogła istnieć bez Katona, ani Katon bez wolności”). Z upodobaniem
dodawał kolejne argumenty potwierdzające tezę, że wolność to najcenniejsza wartość
dla narodu, wręcz świętość, powołując się na wybitnych autorów i dzieła, w których
zanotowane były wydarzenia świadczące o tym, że „starożytność wystawiła światu”
piękny portret wolności. Choć wolność była cennym osiągnięciem szlacheckiej demokracji, to bywała często przedmiotem krytyki poetów, gdy uległa wynaturzeniu i stała
się przyczyną nierządu w Rzeczypospolitej.
Podobnie rozumował Wacław Potocki, którego poglądy życiowe oparte zostały na mądrości wypracowanej przez antyk jak i na zasadach humanizmu chrześcijańskiego. Są one przejawem dostrzegania ładu i harmonii w świecie - dziele doskonałego
Budowniczego. Deus artifex jest twórcą ładu natury, a porządek natury jest odbiciem
Bożej mądrości w świecie materialnym. Towarzyszy temu wysokie poczucie wartości
człowieka, który jest dzieckiem Bożym.
Potocki - klasycysta uprawiał w swej twórczości swoisty kult rozumu. W jego
eposie znajdujemy na przykład sentencjonalne zdanie: „Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu” (Transakcja wojny chocimskiej, cz. III, w. 325).
Rozum powinien pomagać we właściwym korzystaniu z mądrości, ale w Rzeczypospolitej szlacheckiej często nie chciano dostrzegać stosunku wynikania między
tymi wartościami. Dla przykładu wymienić tu można wiersze Potockiego Wolność szlachecka (Ogród fraszek, cz. 2, 182) i Nierządem Polska stoi (Ogród fraszek, cz. 3, 129), a także
Nagrobek wolności:
Każdy, wedle swej wolej wymierzywszy place,
Z ruin ojczystych sobie buduje pałace.

(w. 27-28)77

Poeta ostro krytykuje prywatę, bezwzględne okradanie ojczyzny, bogacenie się
na publicznym groszu. Utwór jest przykładem innej strategii barokowego klasycysty,
który buduje system pozytywnych wartości poprzez negację zła i napiętnowanie go.
Zatem nawoływanie do poprawy sytuacji politycznej w ojczyźnie jest przejawem postawy patriotycznej, odpowiedzialności za los państwa, przestrzeganiem przed szerzącym
się złem. Znajduje się ono także w człowieku jako osobie, jednostce, niepowtarzalnej
osobowości. Wśród cennych wartości, którymi ta jednostka ma się kierować jest honor.
Poświęcił temu zagadnieniu Adverbium piętnaste Lubomirski, które „honorów próżność
pokazuje i mizeryje wielkich ludzi, którzy od Cnoty odstąpili, naucza, na czym prawdziwy honor stoi i polega”78. Honory czyli zaszczyty to „śliska droga”, wyzwalająca w
ludziach próżność, zarozumialstwo, pychę. Jest to omylne dobro, oddalające często od
cnoty i od nieba:
77
W. Potocki, Wiersze wybrane, oprac. S. Grzeszczuk, wstęp J. S. Gruchała, wyd. 3 zmienione, Wrocław
1992, s.255, BN I 19.
78
S. H. Lubomirski, dz. cyt., s. 246.
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Im bliżsi jesteśmy próżności,
Tym dalsi jesteśmy od Cnoty.
A przecie na niczym nie zbywa
Do uzurpowania próżności,
Na niczym pysze
Do arogancyji.
Samemu Niebu i Gwiazdom,
Naturze, Aniołom, niebianom
Tytuł odbieramy:
(w. 214-225)79

Szalona ambicja prowadzi ludzi do tego, że uważają się za nieśmiertelnych i
wiecznych i każą się tak postrzegać. Tworzą nowe prawa nie dbając o przestrzeganie
praw Boskich i praw natury, nie rozumieją, że „Cnota królmi czyni/ i wszelka władza/
Cnocie nie królestwu służy (w. 322-324)”. Zatem człowiek powinien pamiętać, że jest
śmiertelny, czynić postępy w cnocie, pracować nad doskonaleniem się wewnętrznym,
budować chrześcijańską pobożność.
Pobożność głęboka i szlachetna, trud doskonalenia się - to kolejny składnik światopoglądu barokowego klasycysty, choć refleksja nad rozwojem doskonałości chrześcijańskiej zrodziła się we wczesnym średniowieczu, a zaowocowała pod koniec tej epoki dziełem Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, spolszczonym, przez Jakuba
Wujka około roku 158680, wielokrotnie potem tłumaczonym i wydawanym, poddawanym różnego rodzaju adaptacjom. Rozwój doskonałości chrześcijańskiej zawsze wiązał
się z wielkim wysiłkiem duchowym człowieka w zakresie medytacji, modlitwy, ćwiczenia się w cnotach chrześcijańskich, bardzo często surową ascezą. Łączyło się to z postulatem odrzucenia świata, wzgardzenia nim poprzez dostrzeżenie jego marności81. Temat
pogardy świata jest dominujący w literaturze polskiego baroku, a słowa Eklezjastesa
vanitas vanitatum et omnia vanitas przywoływał niemal każdy z poetów tej epoki.
Ważnym postulatem w zakresie kształtowania się światopoglądu klasycysty barokowego był nakaz panowania nad sobą. Przywoływano słowa Seneki: Imperare sibi
maximum est imperium – „Panować nad sobą to największa władza”, czy innymi słowy: „Najwyższą władzą jest władza nad samym sobą” (Listy moralne, 113,30). Myśl ta
pojawia się także u Cycerona (Rozmowy tuskulańskie 2, 20, 47). To nakaz nieustannego
ćwiczenia się, sprawdzania w postępach na drodze do doskonałości, a także aktywności
człowieka w osiąganiu stałości umysłu82, nieuleganie namiętnościom, spokój wewnętrzny. Ta harmonia w życiu człowieka i w jego otoczeniu oznacza akceptację dla pewnych
Tamże, s. 256-258.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa i o wzgardzie dla wszelkiej próżności świata tego czworo prawie
złotych książek w których wiele rozmyślania nabożnego i modlitw najdziesz, Kraków 1586.
81
Por.: M. Wichowa, Idea pogardy świata i nędzy człowieka w literaturze polskiego baroku, [w] Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995, s. 237-255; J.
Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa 1997; D.
Künstler – Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku, Warszawa 1993; J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski, Bydgoszcz 1997.
82
Por.: D. Chemperek, „Umysł przecie z swojego toru nie wybiega”. O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego, Lublin 1998.
79
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niezmiennych praw natury, dla porządku panującego w przyrodzie, dla ładu istnienia.
Znów wypada odwołać się do słów Seneki: Si ad naturam vives, numquam eris pauper –
„Jeśli żyć będziesz zgodnie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi” (Listy moralne, 16,7).
Słowa te to jeden z głównych postulatów filozofii stoickiej. Trafiły w Rzeczypospolitej
szlacheckiej na podatny grunt piśmiennictwa ziemiańskiego, zarówno poezji83, jak i prozy84.
Nie należy jednak traktować tego punktu światopoglądu barokowego klasycysty
z uproszczeniem. Seneka był tylko jednym z autorów mówiących o symbiozie człowieka z naturą. Na pewno największy wpływ na staropolską literaturę ziemiańską miał
Horacy jako autor epodu Beatus ille qui procul negotiis, zalecający człowiekowi szczęście w kontaktach z naturą sprowadzające się do pełnej satysfakcji pracy polegającej na
uprawie własnych pól. Również ważny był wpływ Georgik Wergiliusza85. Mantuańczyk
wyraził w swym poemacie przede wszystkim pochwałę uprawy ziemi. Dzięki niej rolnik się bogaci, utrzymuje się w zdrowiu i sile, doskonali się etycznie. Dla Wergiliusza
praca jest metodą kształtowania charakteru człowieka, ma wielką wartość moralną.
Rolnik nieustannie zmaga się z naturą, musi być w tej walce nieustępliwy, konsekwentny, do końca wytrwały. Praca daje człowiekowi satysfakcję, spokój i szczęście, wyzwala
energię, zmusza do doskonalenia umiejętności zawodowych umożliwiających opanowanie, podporządkowanie człowiekowi przyrody. Twórcza energia rolników jest wielką wartością moralną, a praca na roli osiąga wręcz rangę sztuki. Pisze o tym również
Warron: „Przede wszystkim to nie tylko jest sztuka, lecz [sztuka] niezbędna i ważna, to
jest znajomość tego, co należy siać i robić w każdym gospodarstwie oraz jaka ziemia da
zawsze największe plony”86.
Klasycystyczna tradycja wzbogaciła poetów barokowych o refleksje na temat roli
natury w życiu człowieka, zawarte w dziełach Cycerona, który ujął to następująco:
Owóż tedy natura wydała dla wygody i pożytku człowieka taką obfitość różnych
bogactw, że wszystko, co się tworzy w świecie, wydaje się nie pochodzącym z przypadku, lecz rozmyślnie powierzonym nam darem. Chodzi tutaj nie tylko o to, co w
postaci owoców i płodów tak hojnie rodzi nam ziemia, ale też o zwierzęta, które – co
jest oczywiste - które stworzone zostały częścią dla posługiwania ludziom, częścią dla
ich przyjemności, a częścią na pokarm dla nich87.

Zdaniem pisarzy antyków i nawiązujących do nich klasycystów w naturze panuje harmonia, ład, porządek. Jest ona mądra i dobra, to prawdziwa matka, która nakarmi i okryje, da bezpieczne schronienie. Tak więc zarówno rolnik jak i każdy człowiek
powinien mieć do niej zaufanie, dążyć do zrozumienia świata przyrody, akceptować,
czy wręcz afirmować porządek natury. Sensem pracy na roli jest doskonalenie natury,
83
Zob. A. Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Wrocław 1983, Studia Staropolskie, t. 49; Staropolska poezja ziemiańska. Antologia, oprac. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Warszawa 1988.
84
Zob. M. Wichowa, Pisarstwo Jana Ostroga 1565-1622, Łódź 1998.
85
Wergiliusz, Georgiki, przekł. i oprac. I. Mikołajczyk, Wrocław 1991, s. 12, (ks. I, 3).
86
M. T. Warron, O gospodarstwie rolnym, przekł. i oprac. I. Mikołajczyk, Wrocław 1991, s. 12, (ks. I,3).
87
M. T. Cicero, Pisma filozoficzne, t. 2, s. 212.
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doprowadzenie do uzyskania wysokiej kultury rolnej. Zatem człowiek pełni rolę cywilizacyjną, wprowadza postęp, a także ochronę przyrody. Bliższa analiza staropolskiego
piśmiennictwa ziemiańskiego pokazuje, że sięgając ad fontes autorzy korzystali z dorobku antyku w sposób twórczy, budowali świat swoich wartości nie tylko i nie przede
wszystkim na dziedzictwie antyku, ale co najmniej w równiej mierze na własnym doświadczeniu.
Jak widać problemy nurtujące twórców barokowych podejmowali już myśliciele starożytni. Uczeni artyści epok następnych starali się dorobek umysłowy stuleci kultury śródziemnomorskiej zebrać i uformować w jedną, spójną całość, następnie
go zasymilować, przetwarzać, dopełniać, przefiltrować przez naukę zawartą w Biblii i
sformułować podstawy światopoglądu klasycystycznego swoich czasów. Zasadniczym
budulcem poglądów na świat ludzi baroku była mądrość zawarta w dziełach greckich
i rzymskich, odnosząca się do różnych sfer życia intelektualnego: w sztuce, w etyce, w
życiu obywatelskim, w kształtowaniu ukochanej przez szlachtę polską idei życia ziemiańskiego, uprawy roli a nawet ochrony przyrody. Współczesna badaczka ocenia to
następująco: „Dla szlachty antyk rzymski był sposobem myślenia, a kultura staropolska nie tyle odwoływała się doń, ile w nim tkwiła”88. Bez wiedzy wypracowanej przez
intelektualistów antyku grecko-rzymskiego, i doświadczenia oraz erudycji uczonych
następnych wieków nie byłoby tak bogatego świata myśli ludzi baroku jak ten, prezentowany skrótowo w niniejszej rozprawie.

88

B. Milewska-Waźbińska, dz. cyt., s. 180.
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Resume
Maria Wichowa
Classicism as an element of Polish baroque writers’ outlook on life
According to the author, problems bothered baroque masters, had been pondered over
earlier by ancient thinkers. The following generations of artists made an effort to gather
and form the Mediterranean intellectual heritage of centuries into coherent, uniform,
harmonious whole, filtered through wisdom drown from the Bible. The next step was to
establish basis of a new outlook on life – classicism. The foundation of baroque culture
was formed by the ancient Greek and Roman oeuvre which concerned every sphere
of intellectual life in art; ethics; civic duties; manorial style of life, which was beloved
idea of Polish nobility; farming or even nature conservation. The rich world of baroque
thoughts would not have been feasible without the knowledge taken from antiquity,
experience and erudition of the next intellectual generations.
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Inspiracje

emblematyczne w dramacie pasyjnym z XVII wieku.
Utarczka krwawie wojującego Boga (1696)

O emblemacie staropolskim napisano już wiele prac a wydaje się, że temat ten
nadal trudno wyczerpać. Problematyką tego gatunku, z pogranicza sztuki słowa i sztuki plastycznej zajmowało się wielu badaczy, by wspomnieć prace, Janusza Pelca1, czy
obszerną bibliografię gatunku z roku 1981 Pauliny Buchwald-Pelcowej2. Opracowany
został dorobek emblematyczny z wieku XVI i XVII. Wciąż jednak na edycje krytyczne
czeka wiele zbiorów emblematycznych, zwłaszcza z dziedziny emblematu dewocyjnego. Ostatnio odkryte dwa cykle emblematyczne jezuity Mikołaja Mieleszki3 (w bibliotece Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu) zostały z pietyzmem wydane przez
Radosława Grześkowiaka i Jakuba Niedźwiedzia; emblematy Mieleszki z 1657 roku
inicjują w Rzeczypospolitej recepcję Pia desideria emblematis, elegiis et affectibus S[anctorum]Patrum illustrata (1624) Hermana Hugona i równie modną w Europie zachodniej
emblematykę kordialną, wyrastającą z kultu Najświętszego Serca Jezusa. Wiele innych
utworów emblematycznych z kręgu religijnego nadal czeka na swoją edycję krytyczną,
spora grupa autorów emblematów wymaga opracowań monograficznych; należy do
nich ojciec Sebastian a Matre Dei, karmelita lubelski, twórca emblematów maryjnych
1
J. Pelc, Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973; tenże, Słowo
i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.
2
P. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku, Wrocław 1981.
Z nowszych katalogów zob.: Emblematy w ossolińskich zbiorach druków i rękopisów XVI – XVIII w. Katalog wystawy,
oprac. D. Platt, Wrocław 1995; J. Liškevičienė, Mundus emblematum: XVII a. vilniaus spaudiniu iliustracijos, Wilno
2005, s. 241-273.
3
M. Mieleszko, Nabożne westchnienia Duszy poczynającej, postępującej, doskonałej służące. Od Hermana Hugona Societatis Jesu łacińskim wierszem, obrazami i naukami z doktorów świętych zebranemi wyrażone, a potym od jednego
tegoż zakonu kapłana, na same obrazy i podpisy ich z Pisma Świętego wyjęte wzgląd mającego, wierszem polskim opisane
Roku Pańskiego 1657, oraz Serce poświęcone kochającemu Jezusowi wydane [w] M. Mieleszko, Emblematy, wyd. i
oprac. R. Grześkowiak i J. Niedźwiedź, red. nauk. D. Chemperek, Warszawa 2010.
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(Firmamentum symbolicum Lublin 1652)4.
Niniejsza praca nie ma na celu ujęcia syntetycznego z uwagi na rozległość problematyki, jak i ogrom materiału badawczego. Głównym jej zadaniem jest analityczne
spojrzenie na temat: wskazanie w różnych płaszczyznach dzieła dramatycznego schematów emblematycznych.
Punkt wyjścia stanowi emblemat (przede wszystkim o charakterze religijnym) w
swej najpopularniejszej postaci, uformowanej w wieku XVI, a dobrze znanej chociażby
poetyce Jakuba Pontanusa (Poeticarum institutionum libri tres 1594). Jezuicki uczony ustalił kanoniczną budowę emblematu. Składać się on miał z inskrypcji, zwanej też mottem
lub lemmą, obrazu (icon, imago, pictura), subskrypcji, którą był zazwyczaj epigramat,
lub utwór elegijny; czasem z elementu czwartego: komentarza (commentarius). Tak pojmowany emblemat utrwalił się w przestrzeni literackiej XVII wieku, popularność swą
zawdzięczając „Emblematum Libellus” (Augsburg 1531) Andreasa Alciatusa, zwanego
Emblematum Pater et Princeps5.
Czym zatem był emblemat dla współczesnych i dlaczego cieszył się taką popularnością? Nie ma tu oczywiście miejsca na rozwinięcie tego tematu, konieczne jest
jednak przywołanie dwu cech tego gatunku, które zarazem mogą stanowić początek
odpowiedzi na powyższe pytanie.
Z jednej strony emblemat wpisywał się w tendencje epoki zmierzającej do syntezy sztuk, której efektem miał być wspólny kod kulturowy łączący język literatury i znaki sztuki plastycznej6. Z drugiej zaś popularność swą zawdzięczał wypełnianiu zadań,
jakie przed nim stawiano. Emblemat obarczony był bowiem funkcją dydaktyczno-moralną. Jego celem było „kształtowanie postaw etycznych (virtus) oraz interpretowanie
świata za pomocą zwizualizowanej alegorii, symbolu i analogii”7. Nie bez znaczenia dla
rozwoju emblematyki dewocyjnej powstałej w kręgu katolickim było również propagowanie idei kultu obrazów8.
Dwie płaszczyzny: słowo i plastyka dawały poznanie pełniejsze, głębsze; nie
wyrażając treści wprost, zmuszały do wszechstronnej aktywności zmysłów i stanowiły
klucz do skuteczniejszej perswazji. Ale emblemat nie ograniczał się do zapisu, czy druku słowa i ryciny. Już w pierwszej połowie XVII wieku stał się elementem kodu kulturowego, co widoczne było w myśleniu emblematycznym, czyli w myśleniu ustalonymi
symbolami, alegoriami. Wreszcie w całej kulturze baroku „mogły być one i bywały elementem dekoracji budynków, różnych przedmiotów, ogrodów, dekoracji związanych
z okolicznościowymi festynami, spektaklami teatralnymi”9.
Ten ostatni aspekt interesuje nas najbardziej. Od razu należy podkreślić, że nie
tylko teatralia czerpały z osiągnięć emblematyki, czy pokrewnej jej ikonologii. Janusz
4
Uwzględniony w bibliografii P.Buchwald-Pelcowej, na długi czas zapomniany a ostatnio przywołany
m.in. przy omówieniu recepcji utworu Stefana Jaworskiego (1658-1772). Zob. G. Brogi Bercoff, Niepublikowany
wiersz Stefana Jaworskiego?, Terminus, 4/2004.
5
Zob. J. Pelc, dz. cyt., s. 46.
6
Zob. m. in. tamże, wstęp, s. 240.
7
R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Wstęp [w] M. Mieleszko, dz. cyt., s. 11.
8
Tamże.
9
J. Pelc, dz. cyt., s. 287. Zob. też: R. Krzywy, Wstęp [w] A. Alciatus, Emblematum Libellus. Książeczka emblematów, przekł. i komentarz M. Mejor i in., wstęp i oprac. R. Krzywy, Warszawa 2002, s. XIV-XV.
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Pelc w cytowanej tu swojej monografii, podejmuje temat realizacji emblematu w dramacie. Zagadnienie to stało się tematem książki niemieckiego uczonego Albrechta Schöne10,
który wskazał na swoiste analogie strukturalne dramatu i emblematu na różnych poziomach dzieła dramatycznego i jego scenicznej realizacji. W myśl Schöne’go proweniencję
emblematyczną mogły mieć całe sceny dramatu (czasami nawet w druku poprzedzane
rycinami), wspomniane dekoracje sceny teatralnej, czy w końcu rekwizyt i kostium11.
Brak na gruncie polskim głębszej analizy zagadnienia, a kilka akapitów Pelca (ogranicza
się do przywołania dwu scen z późnobarokowej opery pasyjnej) jest raczej przyczynkiem, który sygnalizuje istnienie takiego przedmiotu badawczego. Uwagi uczonego
jednak inspirują do gruntowniejszego zbadania relacji między Utarczką krwawie wojującego Boga a emblematyką.
W Polsce końca XVII wieku – jak pisze Czesław Hernas –
ugruntowany był już gust barokowy, nawyki widowni, oczekującej ze sceny prowokacji oczu i wyobraźni. […] Teatr – jak i inne sztuki – nie musiał poszukiwać prawdy,
intelektualne ambicje teatru były zbędne, skoro prawda była znana. […]. W późnym
baroku dominuje więc w Polsce teatr malarski i muzyczny, odwołujący się do wrażliwości i wyobraźni spektatorów […]12.

W ten nurt dramatu, korzystający z osiągnięć zarówno sceny jezuickiej, jak i widowisk operowych sceny dworskiej13, wpisuje się Utarczka krwawie wojującego Boga i
Pana Zastępów za grzechy narodu ludzkiego na nieśmiertelną pamiątkę wielkopiątkowymi scenami i na zbudowanie audytora reprezentowana14.
Datowana na rok 1696 anonimowa Utarczka nastręcza sporo problemów genologicznych. Sztukę trudno opisać przy uwzględnieniu jednoznacznych kryteriów gatunkowych z uwagi na bogactwo form. Bezdyskusyjnie mamy do czynienia z udramatyzowanym dialogiem pasyjnym (akty I, II i V), dialogiem alegorycznym i moralitetem.
Niniejsze rozważania dotyczą związków tego dramatu z emblematyką religijną; uwidaczniają się one zwłaszcza w akcie III.
Treść dramatu nie była oczywiście niczym nowym dla widza. Stanowił ją opis
męki Chrystusa zgodny z ewangelicznym przekazem, czasami wzbogacony treściami
apokryficznymi15 oraz muzyką wokalną i instrumentalną. W pięciu scenach (nazwa akt
nie występuje) zamknął anonimowy autor wydarzenia od potajemnego spisku przeciwko Chrystusowi (I), poprzez konanie w Ogrójcu, pojmanie i sąd (II), ukrzyżowanie
(III), aż po zdjęcie z krzyża (V). Z tradycji apokryficznej zaś zostały zaczerpnięte wątki:
prowadzenie przez potok Cedron (II), czy spotkanie Jana z Marią (V). Niekiedy autor
dokonuje literackiego skrótu kosztem prawdy historycznej, jak w pierwszej scenie, gdy
A. Schöne, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barok, Munchen 1968.
Por. J. Pelc, dz. cyt., s. 291 passim.
12
Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2002, s. 570.
13
Tamże, s. 571.
14
Utarczka krwawie wojującego Boga dramo-opera, tekst z rkps. Bibl. Ossolineum opubl. J. Lewański, „Pamiętnik Teatr.” 1960, z. 3-4. Przedr. [w] Dramaty staropolskie. Antologia, t. 6, oprac. i wstęp J. Lewański, Warszawa 1963, s. 9-40.
15
O literackich ujęciach męki Pańskiej zob. D. Chemperek, Męka Pańska. VIII. W literaturze polskiej.1. Staropolska, hasło [w] Encyklopedia katolicka, t. XII, Lublin 2008, szp. 726-732.
10
11
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umieszcza Piłata między członkami Rady Żydowskiej, co zresztą ma swój głębszy sens.
Nas jednak interesują najbardziej te sceny, które pozostają niejako na uboczu głównego planu fabularnego, a raczej równolegle mu towarzyszą na prawach rzeczywistości
metafizycznej.
Sztukę rozpoczyna Antyprolog. Przy uwzględnieniu analogii strukturalnych pomiędzy budową emblematu, a przywoływaną sceną można w niej wyodrębnić ikon
- alegorię Miłości, którą Okrucieństwo przebija mieczem. Motto, jak i bogate użycie rekwizytu oraz symbolika kostiumu stanowią interpretacyjny punkt wyjścia dramatu, ale
są też rodzajem teologicznego wykładu, który ilustrację otrzyma w rozwinięciu sztuki.
I tak alegoria Miłości łączy się z postacią Jezusa, w myśl słów pieśni towarzyszącej scenie: „Miłość, Jezus, nieskończona”; Okrucieństwo zaś uosabia ludzkość; miecz, którym
Miłość zostanie przebita – złość i „dumę grzechu śmiertelnego” (s.9)16. Ważne są tu rekwizyty, jak i gesty i pozy sceniczne. Didaskalia informują, że Miłość siedzi „w krześle” (s.9), co mogłoby symbolizować jej dostojność, ale tez bezbronność, dobrowolne
poddanie się ciosom Okrucieństwa. Atrybutem jej jest „zapalone serce” (s.9) – symbolizujące natężenie uczucia; korona – symbol władzy królewskiej; krzyż przywołujący
bezpośrednie skojarzenia z Chrystusem, jak i jego męczeńską śmiercią. Okrucieństwo
natomiast ubrane zostało w zbroję i wyposażone w miecz – kostium właściwy rycerzowi gotowemu do walki, co koresponduje ze słowami pieśni:
Złość ludzka zaś zajuszona
Mieczem przebić usiłuje,
Miłości na zdrowie czuje.
(s. 9)

Podobne obrazy nie były obce odbiorcy dramatu. Symbolika kordialna była znana już od czasów średniowiecza, jednak w wieku XVII jej działanie uległo intensyfikacji.
Kult Serca Jezusa, który legł u podstaw pobożności serdecznej, należy wiązać z XVIIwieczną Francją. Już w roku 1609 o takiej koncepcji duchowości pisał św. Franciszek
Salezy (Introduction a la vie devote); w roku 1626 ukazał się cykl medytacyjny jezuity
Etienne Luzvica Le coer devot throsne royal de Jesus pacifique Salomon opatrzony rycinami
Antona Wierixa17, a który to stał się inspiracją dla Serca poświęconego kochającemu Jezusowi Mieleszki. We francuskim Paray-le-Monial kult serca Jezusa krzewiła wizytka, św.
Małgorzata Maria Alacoque (1673-1675), od której swój początek bierze zinstytucjonalizowany kult Najświętszego Serca Jezusa18. Idee te widoczne stały się nie tylko w duchowości poszczególnych wspólnot zakonnych (wizytki założone przez św. Franciszka
Salezego, francuscy lazaryści)19, czy duchowości popularnej, ale stały się także inspiracją sztuk plastycznych i literatury. Na gruncie polskim, zresztą na długo przed objawieniami w Paray-le-Monial, do kultu serca Jezusa zachęcał jezuita Kasper Drużbicki.
Podstawową wykładnię teologiczną symboliki kordialnej, w nawiązaniu do starotesta16
17
18
19

Za antologią Lewańskiego podane są wszystkie cytaty, ich lokalizacja w nawiasach okrągłych.
Zob. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Wstęp, [w] M. Mieleszko, dz. cyt., s. 16-18.
Tamże, s. 35.
Zob. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 210 i wszędzie.
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mentalnej Pieśni nad Pieśniami, zawarł w niewielkich rozmiarów dziele Meta cordium
Cor Jesu (wydane w Kaliszu 1683)20. Wpływ Drużbickiego na młodego nowicjusza Mikołaja Mieleszkę był zapewne znaczący, biorąc pod uwagę charyzmatycznego mistrza,
a odnaleźć go można w cyklu emblematów Serce poświęcone… . Obraz XVIII tego cyklu
przynosi symbolikę gorejącego serca.
Motyw przebicia serca, zranienia, obecny był również w innych zbiorach emblematycznych. Miłość Boża, to przecież znany w XVII wieku Amor Divinus, najczęściej
uskrzydlony chłopiec, bohater cyklu Ottona Vaeniusa (Amoris Divini emblemata studio et
aere Othonis Vaenii concinata, Antwerpia 1615), czy Hermana Hugona Pia desideria 21. Jak
dowodzi Jan Okoń Miłość Boża była nierzadkim bohaterem jezuickich przedstawień
szkolnych22. Wymowa teologiczna Antyprologu wspierana jest popularną symboliką
emblematyczną. Motyw zranienia obecny jest na przykład w poemacie alegorycznym
Łódź młodzi z nawałości do brzegu płynąca Kaspra Twardowskiego:
ach! (powiedzieć, czy zmilczeć?) na spodzie
ujźrzę w różowym Kupidyna chłodzie.
Włosy i pióra wszystkie krwią sklejone,
na ciele były rany niezliczone,
kołczan na stronie leżał haftowany,
miasto strzał z trzmielu tkwiał szpatel strugany.
Ozdoba jego wszytka, oszpecona,
Moc jego w niwecz była obrócona.23

U Mieleszki zaś motyw ten został odwrócony. W obrazie XVI, Ognistemi miłości
swojej Boskiej strzałami Pan Jezus Serce zrani, to serce ludzkie doznaje postrzału, by ogień
miłości bożej strawił „sprosną lubieżność” i choć serce doznaje śmiertelnego zranienia,
to tylko dlatego by naprawdę ożyć:
Choć wypuści strzały swoje,
Choć ugodzi w Serce moje,
Nie zabije, lecz ożywi.
Kto się tym strzałom nie zdziwi?!
(Obraz XVI, w. 21-24)24

Symbolika kordialna pojawi się raz jeszcze w Utarczce pod koniec III aktu, kiedy to Sprawiedliwość i Miłosierdzie będą toczyć spór o duszę Grzesznika. Naprzeciw
Sprawiedliwości, alegorii „bożej pomsty” (s. 30-31) wyposażonej w miecz (w pamięci
audytorium zapewne pobrzmiewały jeszcze pouczające słowa Chrystusa skierowane
do Piotra z II aktu o wojowaniu mieczem), wyjdzie Miłosierdzie z „zapalonym sercem”
(s.30), co przywodzi na myśl Miłość z Antyprologu. Ta sama Miłość, która przebita była
mieczem okrucieństwa, teraz uszlachetniona męką i cierpieniem zdobywa się na akt
obrony swojego oprawcy.
Zob. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (w. X-XVII), Lublin 1994, s. 226.
Zob. J. Pelc, dz. cyt., s. 192.
22
Zob. J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970, s. 179 i wszędzie.
23
K. Twardowski, Łódź młodzi z nawałości do brzegu płynąca, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1998, s. 48.
24
M. Mieleszko, Serce poświęcone kochającemu Jezusowi [w] tenże, dz. cyt., s. 203.
20
21
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Dla omawianej sztuki niezwykle charakterystyczny jest schemat emblematyczny. Obok Antyprologu odnaleźć go można jeszcze pięć razy. Trzy z nich to emblematy
stricte pasyjne, bowiem w bezpośredni sposób, bez wykorzystania alegorii, traktują o
męce Chrystusa. Te partie tekstu szczególnie zasługują na uwagę, gdyż charakteryzują
się „kanoniczną” budową – odnaleźć w nich można wszystkie trzy elementy składowe
emblematu. Ikon to kolejno sceny męki Chrystusa ukazywane nie bezpośrednio, ale
„przez umbry”, w praktyce scenicznej przez obrus. Widzowie stają się świadkami biczowania, koronowania cierniem i niesienia krzyża. Do ich wyobraźni przemawia jednak
sekwencja gestów i cienie postaci oglądane na prześcieradle lub obrusie zawieszonym
pomiędzy sceną a widownią. Efekt ten można było uzyskać poprzez wykorzystanie
światła jako źródła obrazu. Obraz przeznaczony dla oczu widzów ma w sztuce znaczącą rolę do spełnienia. Podporządkowany jest z jednej strony estetyce wstrząsających
efektów, z drugiej zaś służy do prowadzenia równolegle dwu ciągów opowieści: losów
Grzesznika i opowieści O Męce Pańskiej.
Rolę inskrypcji pełnią słowa krótkiej, czterowersowej, rymowanej parzyście pieśni. Subskrypcja w postaci repliki Anioła Stróża przynosi dydaktyczno-moralizatorskie
pouczenie skierowane do grzesznika. Można więc stwierdzić, że mamy do czynienia z
cyklem emblematycznym – rozwijającym się wraz z chronologią ewangelicznych wydarzeń. Po wersie 329 następuje scena biczowania, którą widzowie oglądają za pomocą
latarni magicznej. Słowa pieśni trzeciej stają się inskrypcją dla tej sceny:
Kazał Jezusa miłego
Bić u słupa kamiennego.
Bili go Żydowie sami
Biczmi, łańcuchy, miotłami.
(Cantus Tertius, s.25)

Analogiczna do roli subskrypcji replika Anioła to pouczające przełożenie sceny biczowania na poetycki język teologii. Na kwestię Anioła składają się dwa elementy.
Pięciowersowa strofa jest komentarzem obrazu i odniesieniem jej do życia Grzesznika;
umotywowaniem męki Zbawiciela; obarczeniem winą za tę mękę alegorię ludzkości,
moralitetowego „każdego” (ang. everyman):
Ach, ach, przebóg! Grzeszniku! Słuchaj głosu mego.
Widzisz, co Bóg u słupa dla zbawienia twego
Ponosi, chcąc cię zbawić? […]
(s.25)

Ale jest tu również wezwanie do pokuty. Anioł roztacza przed bohaterem czarną wizję
przyszłości, jeśli nie okaże on skruchy:
[…] Ty światowe włości
Poniechaj, za grzech żałuj poprzestawszy złości.
Jam Anioł Stróż twój. Mowy jeśli mojej miniesz
Z duszą, z ciałem w przepaści na wiek wieków zginiesz.
(s.25)
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Podobny schemat (scena ukazana przez umbry, pieśń i replika Anioła) będzie powtarzał
się w kolejnych emblematach pasyjnych. Ukoronowanie cierniem (od w. 336), opatrzone
mottem w postaci pieśni piątej, jest w mowie Anioła drogą prowadzącą do zbawienia:
Ej, Grzeszniku, obacz się, dla Miłości Boga!
Przez koronę Jezusa gotowa-ć jest droga
Do nieba; […]
(s.26)

Tu również pojawia się napomnienie i wezwanie do żalu za grzechy, lecz zamiast zapowiedzi kary mamy zapowiedź „wesela wieczności”:
Tylko żałuj za grzechy serdecznie,
Tak przydziesz do wesela wieczności beśpiecznie.
(s.26)

Grzesznik ponownie wzbrania się przed „odwodzeniem” go od Świata. Nie może już
rozpoznać prawdziwych wartości; nawet Anioł wydaje mu się sługą piekieł („Szatanie,
nie Aniele, idź precz”). Pojawia się jednak kolejna scena pasji Jezusa – niesienie krzyża:
Szedł z Krzyżem z miasta Pan szóstej godziny,
Żydowie z niego odzianie złożyli,
Potem go na Krzyż okrutnie przybili,
Octem poili.
(s.26)

I znów powtarza się wcześniejszy schemat. Replika Anioła jest stanowczym wezwaniem do „poprawy żywota” i żalu za grzechy; stanowcze, bo ubrane w postać rozkazu:
„popraw…”, „żałuj” (s.27)
Przywołując literaturę medytacyjną, ściślej ignacjański modus meditandi moglibyśmy nazwać sceny męki swoistym tematem medytacji, compositio loci, który miał ułatwiać koncentrację i nadawać medytacji kierunek. Następnie zaś, odwołaniem do intelektu byłyby pytania Anioła, zaś poruszające wolę: nawoływania do skruchy i pokuty.
Literatura medytacyjna baroku chętnie sięgała po motywy pasyjne. W roku 1631
w Lublinie wydał tom prozy religijnej Marcin Hińcza Król bolesny Jezus Chrystus. W tym
samym dziele, wydanym już w roku 1635 zamieszczony został miedzioryt Chrystusa
Frasobliwego autorstwa Hieronima Wierixa. Właśnie grafika niderlandzka, popularyzująca sceny pasyjne, kult ran i krwi Chrystusa, jego męki i krzyża stała się inspiracją
dla wielu rodzimych twórców emblematów. Ten sam prowincjał Societatis Iesu, Hińcza,
był autorem popularnego w XVII wieku zbioru emblematów z bogatą symboliką krzyża
Chrystusowego: Chwała z Krzyża, której i sobie i nam nabył Jezus ukrzyżowany. Przez W.X.
Marcina Hińczę Societatis Iesu opisana25, wydanego w Krakowie w roku 1641 i wzbogaconego ilustracjami opartymi na alegorycznych miedziorytach inspirowanych obrazami
Regia Via Crucis Benedykta van Haeften z roku 163526 .
25
26

Zob. J.Pelc, dz. cyt., s. 196.
Zob. R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź, Wstęp, dz. cyt., s. 53.
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Pasyjne sceny Utarczki i emblematy Hińczy, stosują podobną metodę - silną perswazję, która przy pomocy obrazu odwołuje się do emocji widza. Obraz ma poruszyć,
wstrząsnąć. W Utarczce w sposób dosłowny, sceniczną inscenizacją męki Chrystusa,
u Hińczy przez wykorzystanie symboliki pasyjnej, a więc dramatyzm i emocjonalizm
słowa i ryciny.
Proweniencję emblematyczną posiadałyby również dwie kolejne sceny w akcie
III Utarczki. Pierwsza z nich, spotkanie z Pielgrzymem, nie posiada subskrypcji, ale opatrzona została mottem. Ikonem jest alegoryczna postać Pielgrzyma, ubranego w czarny
płaszcz – symbol pokuty, ale i być może symbol śmierci dla świata na wzór mniszych
habitów; z kijem w ręku i kapeluszu – symbole podróżujących; w trzewikach – symbol
przywiązania do sfery ziemskiej. Strój pokutnika jest niezwykle znaczący. Zostaje on tu
kontrastowo zestawiony z bogato zdobionym strojem Grzesznika. Pątnicza szata przybysza „z Rzymu” wyraża tu obranie słusznej drogi pokuty prowadzącej do zbawienia:
Tać jest, Panie mój miły, do pokuty szata,
Przez którą-ć się nawróci do zbawienia strata.
(s.27)

Ostatni z teatralnych emblematów obecny jest w scenie tańca Grzesznika z
Fortuną. Taniec dwóch alegorycznych postaci służących wiernie Światu, błędne kręcenie się w koło, oznaczał uwikłanie, a może nawet zagubienie ludzkiej duszy w marnościach tego świata. Grzesznik, jeszcze do niedawna ubrany po chudopacholsku – nędznie i ubogo, teraz, dzięki dobroci Świata przystrojony jest bogato. Fortuna zaś, z kołem
w ręku i zawiązanymi oczami, symbolizuje ślepy los, jego niezmienność. Dydaktyczne
pouczenie przynosi kwestia kantora szóstego:
Zguby szuka, kto z Fortuną tańcuje,
Pierwej w tańcu niż na harcu szwankuje.
Kiedy Fortuna kołem chodzi,
Wtenczas w labirenta zawodzi,
Na zgubę godzi.
(Cantus sextus, s.29)

Zarówno postać pielgrzyma i motyw błędnych dróg świata (labirynt) odnaleźć
można w Nabożnych westchnieniach Mieleszki. Księgi wtórej obraz II ukazuje duszę jako
pielgrzyma przemierzającego świat, podróżującego „do wiecznej ojczyzny”. Dusza pielgrzym „prosi Boga, aby jej chciał być przewodnikiem”:
Zaczęłam drogę do miłej ojczyzny,
Gdzie w dobra wszelkie kraj obficie żyzny,
Lecz mnie to barzo frasuje w tej drodze,
Że Ścieszki widzę powikłane srodze.
Pewniem, gościńca chybiwszy bitego,
Do labiryntu trafiła krętego.
(w. 1-6)27
27

M. Mieleszko, Serce poświęcone [w] tenże, dz. cyt., s. 111.
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Galerię postaci alegorycznych uzupełnia Świat, który – jak informują didaskalia –
„jak najozdobniej powinien być”. Świat w „kitajki bogate ubrany, ze sceptrum w ręku”
(s.21) jest alternatywą dla Grzesznika. Korona na jego głowie koresponduje tu z koroną
alegorii Miłości z Antyprologu. Tym samym Świat staje się rywalem Boga. Dobra, które
oferuje to niestałe, ulotne wartości. Symbolizują je pokusy w dłoniach alegorii: mitra,
korona i infuła.
W sferze metafizycznej jest również miejsce na alegorię Śmierci - Libityny, która
tutaj została nazwana zgodnie z tradycją antyku rzymskiego i przedstawiona jako kobieta. Widzialną powłoką abstrakcyjnej przecież Śmierci jest kostium przypominający
ludzki szkielet, jej atrybuty zaś to kosa – narzędzie uśmiercania i „klocki bernardyńskie”
(s.29) na nogach jako symbol jej związku z życiem ziemskim. Śmierć jest więc właściwa
ludziom; władzy jej nie podlega sfera metafizyczna wszechświata.
Pochód bohaterów alegorycznych zamyka starzec – Czas, do którego należy
ostatnie słowo w tym akcie. „Śmierć ostatecznym przeznaczeniem człowieka” (s. 32) –
z takimi słowami na ustach Mors wybije ostatnią godzinę dla Grzesznika. Czas w postaci siwobrodego starca – Chronos – zdaje się symbolizować odwieczne reguły rządzące
życiem człowieka. Zegar w jego ręku zaś to dowód ograniczenia ludzkiego życia, jego
ulotności.
Trzy ostanie postaci dobrze znane były literaturze, nie tylko z tradycji, ale i zdobywającej popularność w wieku XVII ikonologii. Młodsza siostra emblematyki, zrodzona z potrzeby wizualizacji pojęć abstrakcyjnych stworzona została przez Cesarego Ripę
z roku 1603 (wydanie z rycinami). Czas u Ripy to:
Uskrzydlony starzec z obręczą w dłoni […] Obręcz wskazuje, że czas bez przerwy się
obraca, nie mając z natury ani początku, ani końca, będąc tylko wyłącznym początkiem i końcem dla rzeczy ziemskich i dla żywiołów, które są kuliste28.

Podobnie alegoryczny, a więc łatwo rozpoznawalny przez odbiorców sztuki wygląd mają inne postacie. Warto w tym miejscu dokonać przeglądu ich kostiumów:
Miłość – w kitajkach (zwiewnej szacie jedwabnej), w pończochach na nogach, w peruce.
Okrucieństwo – w zbroi; na rękach „karwasze” (element średniowiecznej zbroi), na
nogach pończochy.
Grzesznik – ubogo ubrany, w burce, z kańczugiem; na nogach trzewiki.
Świat - w „kitajki bogate ubrany”, pończochy na nogach, peruka, różnorodna biżuteria, na głowie korona.
Fortuna – w białej szacie, „po białogłowsku”; peruka na głowie, pończochy na nogach,
skrzydła u ramion.
Pielgrzym – w czarnym płaszczu, kapelusz, kij w ręku, obraz na sobie, trzewiki na
nogach.
Śmierć – przedstawia kobietę; biała papierowa szata, na niej malowany ludzki szkielet, na nogach „klocki bernardyńskie”.
Sprawiedliwość – w zbroi, pończochy na nogach.
Miłosierdzie – biała szata ( „po anielsku”), w peruce, pończochy na nogach.
28

C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2010, s. 238.
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Czas – ucharakteryzowany na starca – z siwą brodą, w zwiewnej szacie, ze skrzydłami, w peruce „wielkiej”.

Kostium i rekwizyt charakteryzują również postaci niebędące alegoriami. Chrystus w scenie Ogrójca ubrany jest w „żupan krwawy” (s. 14), co koresponduje z wymową tej sceny jak i z finałem utworu. Dostojnicy Rady Żydowskiej wystylizowani są na
sędziwych starców. Zostaje też podkreślony status społeczny spiskowców i wyrażone
funkcje, które piastują: Rada Żydowska – Annasz, Kajfasz, Herod, Piłat „w koronach,
infułach, w kapach” – przypis na początku „sceny pierwszej”. Matka Chrystusa w scenie pogrzebu syna ubrana jest w kir stosowny do chwili i nastroju.
Mamy też w omawianym dialogu alegorycznym przykład „zmiany kostiumu”29,
właściwy w tej sztuce postaci Grzesznika. Wyraża ona tutaj przemianę bohatera – nie
tylko tę wewnętrzną, ale symbolizuje też jego zmieniającą się kondycję życiową i status.
I tak na początku aktu III Grzesznik staje przed audytorium jako nędzarz ubrany „po
chudopacholsku, w trzewikach, w burce” (s. 20). Ale już po chwili widzowie zobaczą
go „bogato” (s. 24) ubranego i siedzącego w krześle. Bohater, porzucając tułaczą drogę
życia, oddaje się na usługi Światu, który nagradza go pozorną stabilizacją i niestałymi
dobrami. Akt IV przyniesie jednak kolejną zmianę. Oto Grzesznik siedząc na progu otchłani odziany jest w białą szatę i chustę na głowie. Biała, prosta suknia mogłaby oznaczać tu w sposób symboliczny nagość, lub, – co bardziej prawdopodobne – kazałaby
widzom wierzyć, że oto przed ich oczami stoi dusza Grzesznika.
Mowa rekwizytu nie tylko dopełnia kreację bohaterów (Piotr na przykład wyposażony zostanie w miecz, co podkreśla jego butę i popędliwość wyrażone zranieniem
sługi kapłańskiego), ale zdolny jest też budować odpowiedni nastrój scen. Pierwszy akt
dramatu rozpoczyna się wspomnianą już sceną Rady Żydowskiej. Aurę spiskowania
budują tu świece dające specyficzne światło wyłaniające się jakby z mroku, oszczędne
i wystarczające zarazem. Świeca jest też rekwizytem pogrzebu; elementem właściwym
dla ceremonii funeralnych. „Donica ognia” (s. 33) przed twarzą Grzesznika i zielonkawe światło wydobywające się z niej (chemiczna sztuczka z płonącym roztworem soli i
alkoholu) tworzyć zaś będą w akcie IV mroczny klimat piekła.
Gdy mowa o aspektach inscenizacyjnych nie można nie wspomnieć o rodzaju
sceny, na którą przeznaczony był utwór. Scena symultanna misteriów, czy nawet późniejsza, sukcesywna, mogła zadowolić się placem przykościelnym, samym gmachem
świątyni, czy szkolną aulą. Inscenizacja Utarczki wymagałaby raczej regularnej sceny teatralnej, a jeśli nie takiej, to przynajmniej sceny specjalnie do tego przygotowanej30. Tekst
poboczny wyraźnie wskazuje na potrzebę zastosowania kurtyny, a przede wszystkim
świadczy o samej świadomości jej używania, co dowodzą liczne „odsuną” lub „zasuną
firanki”. Mamy też w tekście dowody na zastosowanie wymiennych dekoracji. W czasie
jednego z antraktów, kiedy opadnie kurtyna i „przegrywać będą o Męce Pańskiej tunc
temporis nagotują stół nakryty, świece, szkatuły, korony, infuły, nitry” (przypis po w.
310).
29
30

Motyw „przebieranki” w dramatach o proweniencji moralitetowej, por. J. Okoń, dz. cyt., s. 265.
Zob. Cz. Hernas, dz. cyt., s. 573.
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Na końcu warto jeszcze by omówić budowę sceny. Wiedzę na ten temat czerpiemy z didaskaliów. W przypisie do „sceny czwartej” czytamy:
Grzesznik będzie […] siedział na stołku nad Piekłem”, po czym „przepadną z Grzesznikiem do Piekła”. (przypis po w. 472, s. 33)

Sam potępiony zaś chwilę później „woła w Piekle”.
Nasuwa się wniosek, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju konstrukcją piętrową. Scena główna posiada pułap, ale ukryty przed oczami widzów. Ukrytym miejscem byłoby tu piekło, z którego później będzie wołał niewidoczny już Grzesznik. W
akcie V natomiast, w trakcie sceny spotkania Marii z Janem zostaną odsunięte „firanki
wszytkie, także i górne do skały” (s. 36). Okazuje się więc, że konstrukcja sceny posiada
jeszcze jedno piętro, wzniesione nad sceną główną, a na której umocowana została skała
i „pasyja” (krzyż). Kształt sceny otrzymuje zatem formę wertykalnego układu wszechświata. Na dole zlokalizowane zostaje niewidoczne piekło, na górze – w logicznej konsekwencji – niebo, choć zapewne jest to również dosłowne wyobrażenie Golgoty jako
góry (stąd skała, na której znajduje się krzyż). Po środku zaś znajduje się scena główna,
na której rozgrywa się większość wydarzeń. Pojawia się jednak pytanie, gdzie zatem
byłby zlokalizowany obrus służący do przedstawiania scen męki. Wydaje się więc, że
pomiędzy sceną główną a pasją znajdowałoby się jeszcze jedno piętro (świadczy o tym
być może zwrot „odsuną firanki wszytkie, także i górne do skały” – wyróżnienie P.
M.)31. W podobnej sztuce, zgoła trzydzieści lat wcześniejszej od Utarczki, odnaleźć można antecedencje inscenizatorskie omawianej sztuki. W Dialogu na Wielki Piątek. Dialogus
Pro Feria Sexta Quadragesima (ok. roku 1663) w przypisie do sceny piątej, czytamy:
Powinna być gotowa skała z płótna i na krzyżu Pasja stojąca na tejże skale, żeby ręce,
głowa i nogi [się] ruszały ad similitudinem żywej przy zdymowaniu. I będzie stałą
Maryja Panna pod krzyżem z Janem Świętym smutne gesta dając i 2 Anieli także być
powinni, świece, lampy okoł Pasyji, grać będą, a wtem odsuną [firanki] […]32

Takie rozwiązanie kompozycyjne sceny przemawia ściślej za jezuitami jako kręgiem wystawców tej sztuki. Aule kolegiów jezuickich umożliwiały swobodne rozbudowywanie scen, co zresztą udowadniano w częstych konstrukcjach emblematycznych
bram i łuków przy okazji okolicznościowych inscenizacji. Hiszpańskie korzenie Towarzystwa Jezusowego, jak i międzynarodowy charakter tego zgromadzenia, wpływał na
różnorodność i bogactwo myśli i działalności twórczej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że teatr hiszpański, a także włoski, już na przełomie wieku XVI i XVII znał podobne rozwiązania architektoniczne. Madryckie corrales wykorzystywały galerie nad
sceną dla zwiększenia przestrzeni gry, czy efektów specjalnych33.
Mamy zatem w Utarczce emblemat zamknięty w całych scenach; alegorię, jego
31
Gdyby sceny męki ukazywane „przez umbry” miały być tłem wydarzeń dla scen alegorycznych III
aktu, efekt tych pierwszych mógłby zostać znacząco zamazany; nie byłyby widoczne w stopniu wystarczającym.
32
Dialog na Wielki Piątek. Dialogus Pro Feria Sexta Quadragesima [w] Dramaty staropolskie. Antologia…, s. 50.
33
Zob. J. R. Brown, Historia teatru, przekł. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 2007, s. 146.
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składową, widoczną w równoległym planie fabularnym, w postaciach, w końcu w bogatych teatraliach. Odwołując się więc do analogii strukturalnych Schöne’go i reasumując
powyższe rozważania należy wyodrębnić trzy sfery emblematyczne omawianej sztuki. Pierwsza, najogólniejsza, to budowa dramatu: Antyprolog, stanowiący inskrypcję i
poprzedzający literacki ikon w postaci pięciu kolejnych scen dramatu, zaś subskrypcję
stanowiłby tu Epilog. Kolejna sfera to tekst i jego sceniczna realizacja, w których obserwujemy przeniesiony na teren dramatu trzyelementowy schemat emblematu. W końcu
zaś dekoracje (budowa teatralnej sceny: piętrowa konstrukcja zwieńczona pasją, w której rozgrywają się poszczególne etapy akcji, w, tym sceny odgrywane przez „umbry”),
kostiumy i rekwizyty.
Utarczka krwawie wojującego Boga jest dziełem wybitnym, lecz nie oderwanym od
ówczesnej praktyki teatralnej. Wpisuje się bowiem w praktykę szkolnego dramatu jezuickiego, który wykorzystywał podobne środki artystyczne34. Związek omawianej sztuki
ze sceną i warsztatem kolegiów zakonnych jest widoczny nie tylko we wspomnianym
wyżej aspekcie inscenizacyjnym, czy w budowie dzieła, jak np. zamieszczenie swoistej
przedakcji w postaci Antyprologu; w postaciach i ich moralitetowej proweniencji, alegoryzacji pojęć dogmatycznych, lecz również w aspekcie ideowym. Szczególnie charakterystyczny jest dla niej pesymistyczne myślenie na temat kondycji ludzkiej i niewiara
w człowieka. Utarczka mówi o uwikłaniu i zawieszeniu człowieka pomiędzy niebem a
ziemią; o dramacie ludzkiej wolnej woli; o antynomii pomiędzy światem i jego marnościami, a tym co Boże i co wieczne zarazem.
Duchowość ignacjańska starała się pogodzić rozum i zmysły35, a wcielała ten postulat w koncepcji Ćwiczeń duchownych opartych na medytacji. Jak podkreśla Krzysztof
Mrowcewicz:
Jezuici w szczególny sposób podkreślali potrzebę autoanalizy. Medytacja wiązała się
ściśle z „pokornym poznaniem samego siebie”36.

W takim rozumieniu również widowisko teatralne stawało się formą „ćwiczeń” angażujących zarówno rozum jak i zmysły; popularną formą medytacji. Oto bowiem człowiek - dzięki fenomenowi teatru – stawał twarzą w twarz z własnym wyobrażeniem, w
którym widział również własne słabości.
Jednym z etapów drogi medytacji było „ustalenie miejsca”37, czyli przeniesienie
się siłą wyobraźni w odpowiednie miejsce wydarzeń, które medytacji są poddawane.
Św. Franciszek Salezy porównywał to zamknięcie umysłu w obrębie medytowanej tajemnicy do zamknięcia ptaszka w klatce, by umysł „nie błąkał się tu i ówdzie”38. Sala
teatralna mogła stwarzać dogodne warunki do rozważania Męki Pańskiej. Stawała się
przecież swoistym „tu i teraz”, określoną czasoprzestrzenią zbawczych wydarzeń, choć
rozciągniętą pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.
Zob. J. Okoń, dz. cyt., s. 179 i wszędzie.
Zob. m. in. K. Mrowcewicz, Wstęp [w] „Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany”. Antologia polskiej
poezji metafizycznej epoki baroku, oprac. tenże, Warszawa 1993, s. 18.
36
Tamże, s. 27.
37
Tamże, s. 22.
38
Tamże, s. 23.
34
35
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Tradycyjne formy przekazu, takie jak dialogi wielkopiątkowe, traciły na swojej
atrakcyjności dla widza schyłku XVII wieku. Jak stwierdza Okoń:
Dialogi na Wielki Piątek zatraciły, jak się wydaje, na przestrzeni XVII wieku swoją
atrakcyjność. Miejsce ich zajął dramat alegoryczny, wykorzystujący inscenizacyjne
doświadczenia zarówno moralitetu i emblematyki barokowej […]39.

Zatem o uatrakcyjnienie widowiska i przyciągnięcie widza rozgrywała się batalia. Stąd włączenie obrazu w tok akcji, który ją z jednej strony ożywiał, z drugiej uzupełniał zastępując relację słowną40. Należało jeszcze znaleźć odpowiednią płaszczyznę
porozumienia i kod, który mógłby trafić do widza. Taką płaszczyzną, odwołaniem do
wiedzy spektatora stał się emblemat. Miłość Boża, Miłosierdzie, Świat, Okrucieństwo to
alegoryczne postacie znane przecież współczesnym, ale dzięki włączeniu ich w formę
inscenizowanego emblematu zyskiwały nowy wyraz. Słowo i obraz otrzymały na scenie ruch, grę świateł i muzykę. Dzięki temu z dwupłaszczyznowości przeszedł emblemat w trójwymiar sceniczny.
Utarczka to zapewne jeden z wielu przykładów utworów dramatycznych, dla
których schemat emblematyczny jest charakterystyczny. Wiele sztuk, także te z kręgu
jezuickiego czeka jeszcze na swoje opracowania. W bibliografii Pauliny Buchwald–Pelcowej omawiana opera pasyjna nie znalazła swojego miejsca. Potwierdza to jednak,
jakim niezbadanym obszarem literatury staropolskiej jest dramaturgia XVII-wieczna,
czekająca na nowe odczytanie przez pryzmat emblematyki.

39
40

J. Okoń, dz. cyt., s. 191.
Tamże, s. 265.
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Resume
Piotr Makolągwa
Emblematic inspirations in the passion play from the 17th century - Utarczka krwawie
wojującego Boga (1696)
The main purpose of the article is an analytical look at emblematic patterns in different
planes of drama. An emblem (especially the religious one), formed in the 16th century
in its most common shape, which was well-known from the Jakob Pontanus’s poetics
(Poeticarum institutionum libri tres, 1594), is a stepping stone in herein discussion. Jesuit
scholar established the canonic structure of an emblem, which consisted of the inscription (called motto or lemma), the picture (icon, imago, pictura), the subscription (usually
epigram or elegy) and sometimes of the forth element – commentary (commentarius).
The emblem understood in that way retained in literature in the 17th century and expressed tendencies to synthesize the arts as to create common culture code connecting
literature with the signs of the fine arts, not restricted to the written or printed word or
relief only. Popularity of the emblem was also the result of its didactic and ethical functions. Researches devoted to relations between Utarczka krwawie wojującego Boga and
emblematic art are the expression of the author’s interests in emblems usage as a decoration of occasional celebrations and theatre performances. Utarczka is certainly one of
the dramas in which emblematic pattern played a distinctive role. A number of artistic
works, also from Jesuits circle, are still waiting for its monographs.
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Ceremoniał i polityka.
Intrady posłów polskich w Jassach w XVII wieku.
Zarys problematyki
Jak stwierdził William Roosen, temat ceremoniału dyplomatycznego epoki nowożytnej wydaje się niezwykle nudny.1 I jest tak w rzeczywistości – o ile traktować
będziemy ceremoniał jako statyczny zbiór czynności pozbawionych ukrytych znaczeń.
Jeśli jednak spojrzymy na zasady protokołu nie jak na puste gesty, lecz jako na element
gry dyplomatycznej, rezultaty mogą być zaskakujące.
Dyplomacja epoki nowożytnej, podobnie jak średniowieczna, różniła się znacząco od współczesnych koncepcji polityki międzynarodowej. Podstawową różnicą był
fakt, iż nie toczyła się ona między suwerennymi, równymi sobie państwami, lecz między monarchami, uwikłanymi w hierarchiczną i zagmatwaną sieć wzajemnych relacji.2
Dlatego też kluczowym czynnikiem w rozgrywkach dyplomatycznych był prestiż, jakim cieszył się dany monarcha na arenie międzynarodowej; prestiż ten był wyrażany i
utwierdzany za pomocą ceremoniału.
Myliłby się jednak ten, kto by uważał że monarchowie i władcy z dołu tej skomplikowanej hierarchii dyplomatycznej akceptowali bez walki istniejący stan rzeczy i
swoją podrzędną pozycję. Wręcz przeciwnie – drobny, nieznaczący na arenie międzynarodowej władca starał się różnymi sposobami dodać sobie prestiżu, próbując uzyskać
uznanie na arenie międzynarodowej.3 Nie mogąc mierzyć się z silniejszymi, starał się
1
W. Roosen, Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach, „The Journal of Modern History”
52, 1980, nr 3, s. 452.
2
Tamże, s. 459.
3
Dobrze ilustruje to przypadek Zjednoczonych Prowincji, które jako republika i państwo bardzo młode
znalazły się na dole hierarchii, jednak w związku ze swoją potęgą ekonomiczną szybko zaczęły piąć się w górę.
Por. Tamże, s. 461.
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wykorzystywać nadarzające się okazje.
Taka okazja była zawarta w samej formule dyplomacji nowożytnej; bezpośrednie
spotkania władców należały do rzadkości, zazwyczaj jedna ze stron była reprezentowana przez posła, który niejako „uobecniał” swojego monarchę w czasie uroczystości. Jak
jednak zauważył Roosen, prowadziło to do sprzeczności: poseł reprezentował władcę
stojącego wyżej w hierarchii międzynarodowej niż monarcha, z którym uczestniczył w
uroczystościach (powinien był zatem zajmować w czasie ceremonii pozycję uprzywilejowaną), lecz równocześnie sam fakt bycia zaledwie przedstawicielem degradował go w
hierarchii do roli podrzędnej.4 Ta sprzeczność otwierała dla obu stron pole do działania;
ceremoniał stawał się subtelną grą, w której każda ze stron walczyła o uprzywilejowaną
pozycję w czasie uroczystości, a co za tym idzie o prestiż.
Taka sytuacja miała miejsce w przypadku stosunków polsko-mołdawskich w
XVII wieku. Dla hospodarów w Jassach, podporządkowanych Imperium Osmańskiemu, znajdujących się na uboczu wielkiej polityki, wielkie poselstwa Rzeczypospolitej
stanowiły jedną z nielicznych okazji do włączenia się w wir polityki europejskiej, choćby tylko w wymiarze prestiżowym. Stąd też ceremonie towarzyszące pobytowi posłów
w Jassach stanowiły niezwykle ważne wydarzeniew życiu politycznym Mołdawii; hospodarowie starali się budować swój prestiż zarówno na scenie międzynarodowej (wobec posłów) jak też i wewnętrznej (wobec poddanych). Stąd też zaciekła, choć dyskretna
rywalizacja z wysłannikami Rzeczypospolitej.
Spośród wszystkich uroczystości, które miały miejsce w czasie pobytu posłów
Rzeczypospolitej w Jassach, zdecydowałem się skupić na ceremoniach powitalnych
i wydarzeniach, które odbywały się w dniu przybycia poselstwa. Wynika to przede
wszystkim z faktu, iż wydarzenia te zostały najobszerniej opisane we wszystkich źródłach, a jednocześnie niosły ze sobą najsilniejszy ładunek symboliczny i prestiżowy.
Wypadkowa dążeń strony polskiej i mołdawskiej składała się na uroczystość, która nie
wychodząc z określonych ram ulegała każdorazowo pewnym modyfikacjom.
Ogólny opis przyjmowania posłów przynosi najpełniejsze dzieło dotyczące ceremoniału na dworze w Jassach – pochodząca z 1762 Condica lui Gheorgachi. Księga ta,
spisana na polecenie hospodara Grzegorza Callimachi, stanowi niewątpliwie najważniejsze rumuńskie źródło do dziejów protokołu w czasie publicznych uroczystości w
państwie mołdawskim. Z punktu widzenia tematu artykułu kluczowy jest ustęp odnoszący się do protokołu, kiedy zdarzy się, że przybędą posłowie moskiewscy lub polscy, którzy
przechodzić będą przez Jassy w drodze do Carogrodu.5
W opisie sposobu powitania wysłanników Rzeczypospolitej autor wskazuje na
rolę hetmana mołdawskiego, który miał wyjechać na odległość około 3-4 godzin i pozdrowić posła w imieniu hospodara. Pozostali urzędnicy mieli oczekiwać posła wraz
z orszakiem na granicy Jass. Na orszak oprócz agi i żołnierzy składać się mieli członkowie dywanu hospodarskiego. Z kolei naprzeciw posłowi wyjechać miał także wielki
postelnik (marszałek dworu hospodarskiego), pozdrawiając go w imieniu hospodara,
Tamże, s. 455.
Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi (1762), wyd. D. Simonescu, Bukareszt 1939, s.
305-306.
4
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następnie zaś odprowadzając go na kwatery. Wszystkiemu zaś od granic miasta towarzyszyć miała muzyka „janczarska”. Kiedy poseł odprowadzany był wraz z orszakiem
przez postelnika na miejsce noclegu, na jego cześć oddawana była salwa ze wszystkich
dział na zamku, jako oznaka powitania (un chip de bun venit).

Powitanie posła wielkiego
Condica lui Gheorgachi przewiduje także inną sytuację dyplomatyczno-protokolarną – kiedy zdarzy się poseł większy, jak wtedy gdy przybył wojewoda polski.6 W tym przypadku autor wskazuje jednocześnie na konkretny przykład, mówi bowiem o tym jak w
czasie panowania wojewody Mikołaja Mavrocordata szedł poseł wielki, wojewoda mazowiecki,
do Carogrodu.7 Mowa jest o poselstwie wielkim wojewody mazowieckiego Stanisława
Chomętowskiego, który sprawował tę funkcję w latach 1713-1714.8 Opis tych ceremonii
stanowić będzie punkt wyjścia do dla dalszych rozważań.
Poseł wielki, w przeciwieństwie do posłów mniejszych, witany był już nie przez
hetmana i postelnika, ale sam hospodar wyjeżdża[ł] konno naprzeciw posłowi z całym orszakiem, aby spotkać go na przedpolu miasta. Następnie dochodzi do witania posła przez hospodara, po którym cały orszak odprowadzany był na kwatery. Wojewoda towarzyszył
posłowi przez całą drogę. Gheorgachi wskazuje, że władca powinien jechać po prawej,
wysłannik Rzeczypospolitej zaś po lewej stronie.
Opisane powyżej ramy ceremoniału są wprawdzie dość generalne, można jednak pokusić się o kilka wstępnych wniosków. Co najważniejsze, w Mołdawii zachowane było rozróżnienie na posłów mniejszych oraz na posłów wielkich, co odpowiada
praktyce Rzeczypospolitej w relacjach z Imperium Osmańskim i Moskwą. Poselstwo
wielkie witane było ze znacznie większym przepychem i w sposób bardziej uroczysty.
To właśnie w czasie tych poselstw, jak wykażę poniżej, dochodziło do konfliktów na tle
ceremoniału między posłami a Mołdawianami.9
Nakreślony na podstawie opisu Gheorgachiego ogólny obraz ceremoniału przyjmowania posłów, należy uzupełnić kluczowymi detalami, odwołując się do relacji
członków poselstw Rzeczypospolitej, którzy uczestniczyli we wzmiankowanych ceremoniach.
Diariusze z poselstw
Pod uwagę zdecydowałem się wziąć diariusze poselstw J. Kruszyńskiego (1636),
Wojciecha Miaskowskiego (1640), Hieronima Radziejowskiego (1667) Jana Gnińskiego (1677-1678), Rafała Leszczyńskiego (1700), a także Przeważną legacyję… Samuela ze

Cându s’au întâmplatú sol mai Mare, ca să vie vreun voevod leșăscu; Condica lui Gheorgachi, s. 306.
Iar cându s’au întâmplatu sol mai mare, ca să vie vreun voevod leșăscu (după cum la domniia lui Neculae Voevod
Mavrocrdat), au mersu sol mare Ţarigradu, Voevoda Mazoveţkie, tamże.
8
Historia dyplomacji polskiej, t. II, 1572-1795, pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982, s. 365.
9
Żadnych informacji o konfliktach związanych z ceremoniałem nie znajdujemy w relacjach z poselstw
mniejszych, por.: I. Czamańska, Czy wojna z Turcją w 1672 była nieunikniona? Poselstwo Franciszka Kazimierza Wysockiego do Turcji w latach 1670-1672, „Kwartalnik Historyczny” XCII, 1985, nr 4, s. 774; A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego do Turcji w 1699 roku, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” XIII, 2003, s. 107.
6
7
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Skrzypny Twardowskiego opisującą poselstwo Krzysztofa Zbaraskiego (1622-1623).
Dają one obszerny i szczegółowy opis elementów, które stanowiły o kształcie ceremoniału przyjmowania posłów przez hospodarów mołdawskich.
Pierwszym elementem ceremoniału było witanie posła przez jednego z członków
dywanu hospodarskiego, zazwyczaj na około milę wielką (ok. 7,5 km) przed miastem.10
Najczęściej urzędnikiem tym był logofet, jak w przypadku poselstw Gnińskiego11 i Leszczyńskiego12. Od zasady tej zdarzały się wyjątki, np. posła Mikołaja Bieganowskiego
witał w imieniu hospodara wisternik (odpowiednik polskiego podskarbiego).13 Zazwyczaj dygnitarzowi towarzyszył niewielki orszak bojarów, liczący około 10 osób. Wygląd
bojarów towarzyszących logofetowi Mikołajowi Donici w 1700 roku nie wywarł większego wrażenia na członkach legacji polskiej, a jeden z uczestników zanotował, że byli
na mizernych chłopskich koniach (bo swych nie mają).14
Przy witaniu logofet zazwyczaj o kilkanaście kroków od Jegomości Pana posła z konia
zsiadł, z submisyją Jegomości Pana posła powitał wyrażając jako się wszyscy z szczęśliwego
cieszą przyjazdu.15 Po krótkiej wymianie uprzejmości, ruszano w dalszą drogę. Logofet
jechał na przedzie, prowadząc cały orszak na spotkanie z hospodarem.
Witanie przez hospodara
Według relacji Samuela Twardowskiego, hospodar Stefan Tomşa II wyjechał na
spotkanie posłowi sam w poczesnej szacie / przystarszy, na smailskim krzepi się bachmacie.16
Gniński z kolei opisywał hospodara Antoniego Ruseta jako zaniedbanego, raczej umkniętego.17
Dalej następowało właściwe witanie posła;, podawano mu dłoń i wygłaszano
krótką formułę powitalną. Podanie ręki jest dobrze udokumentowane w źródłach,
wspominają o nim bowiem zarówno Twardowski18, jak i Gniński.19 Według większości,
wszystkie te elementy odbywały się bez zsiadania z koni.20 Jednocześnie, jak wskazują
źródła poseł tylko trochę ruszył czapki i nie zdejmując plene z głowy i w czapce słuchał (bo też
tak i hospodar czynił iuxta morem suae vel potius Turcicae gentii).21
Orszak hospodarski był znaczny – Jan Gniński ocenia go na kilka tysięcy ludzi.22
10
Dyplomaci polscy w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI-XVIII stulecia, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Kraków 1959, s. 320.
11
Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego wojewody Chełmińskiego do Turcyi w latach 1677-1678, wyd. K. Pułaski,
Warszawa 1907, [dalej jako: Poselstwo Jana Glińskiego], s. 9.
12
Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku. Diariusze i inne materiały, wyd. I. Czamańska przy
współpracy D. Zydorek, Leszno 1998, s. 142.
13
Călători străini privind ţările române, vol. V, ed. M. Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, Bukareszt 1973, s. 192.
14
Poslestwo Rafała Leszczyńskiego..., s. 143.
15
Tamże, s. 142.
16
S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy, wyd. R.
Krzywy, Warszawa 2000, [dalej jako: Przeważna legacyja], s. 63.
17
Poselstwo Jana Gnińskiego..., s. 9.
18
Przeważna legacyja..., s. 63.
19
Poselstwo Jana Gnińskiego..., s. 9.
20
Tamże, s. 123; Przeważna legacyja, s. 63; Poselstwo Jana Gnińskiego, s. 9.
21
Poselstwo Rafała Leszczyńskiego, s. 123.
22
Poselstwo Jana Gnińskiego..., s. 9.
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Samuel Twardowski z kolei pisał, że szarańczej Wołochów dwa przedniejsze połki/ w dery
przystroiwszy się i podłe jamołki, / w sprawie stoją.23 Wysocki z kolei mówi o 3000 z urzędnikami przedniejszymi, krewnymi i dworem wszystkim, jednakże bez hospodara.24 Większość
relacji podkreśla obecność kapeli wojskowej25, która jednak wyraźnie nie przypadła ich
autorom do gustu; w diariuszu z 1700 znajdujemy opinię, że semenska muzyka i trębacze
wołoscy sed ineptissime, gorzej niż na psy trąbiący.26 Oprócz trąbek autorzy relacji zwracali także uwagę na dudy.27 Jednocześnie Twardowski wskazuje na występowanie przez
hospodara pod dwiema chorągwiami: nad nim carska chorągiew wiesza się zielona/ z otomańskim miesiącem i druga czerwona / ziem i krajów wołoskich, ogniem pryska po niéj żubrzy
łeb.28 Z kolei w 1700 wzmiankowane są także dwa buńczuki29, które oddawały pozycję
hospodara w hierarchii osmańskiej.
Osobną kwestią było bicie w dzwony i salwy na wiwat z okazji przybycia posła,
praktyka bowiem często się zmieniała, a jednocześnie kwestie te były przyczyną sporów między stroną polską a mołdawską.
Zachowały się jedynie nieliczne informacje dotyczące bicia w dzwony na powitanie posłów. W dzwony bito przy wjeździe poselstwa Leszczyńskiego, w czasie całego
jego przemarszu przez miasto.30 Podobnie było też w czasie poprzedniego poselstwa,
sprawowanego przez Jana Gnińskiego.31 Inne relacje nie zawierają niestety analogicznych informacji, chociaż nie można wykluczyć, że ten element ceremoniału był zachowany.
Salwy armatnie towarzyszyły jednak nie tylko samemu wjazdowi posła do Jass,
ale także uświetniały ucztę, którą wyprawiał na cześć posła hospodar. Tak było m.in.
w roku 1700, kiedy, na początku bankietu z dział uderzono […] pili przy wzajemnym armat i
strzelby ogłosie.32 Podobnie było także w momencie wyjazdu poselstwa w dalszą drogę,
kiedy także dawano ognia z dział, życząc szerokiej drogi.
W czasie pochodu na kwatery, poseł zazwyczaj pozostawał po lewej stronie, co
podkreślało jego niższą pozycję wobec władcy mołdawskiego, choć czasem odstępowano od tej reguły.33 Na czele pochodu jechał alai czausz, […] mający tułąbasik przy kulbace,
w który był kauczukiem, gdy mu się podobało wrzeszcząc alias na kształt błazna.34
Miejsca przeznaczone na nocleg dla członków poselstwa w Jassach były różne i
każdorazowo improwizowane. Relacja Franciszka Kazimierza Wysockiego, sekretarza
poselstwa Hieronima Radziejowskiego w 1667 mówi o dworach wczesnych bojarskich, któ-

Przeważna legacyja…, s. 63.
Dyplomaci polscy..., s. 322.
Poselstwo Jana Gnińskiego..., s. 10.
26
Poselstwo Rafała Leszczyńskiego..., s. 124.
27
Tamże, s. 124; Dyplomaci polscy..., s. 323.
28
Przeważna legacyja…, s. 64. Kontrowersje występowały w przypadku chorągwi sułtańskiej, bowiem jak
wskazuje Gniński, z emiru seraskiera temperamento, że przecięż chorągwi tureckiej w pole nie wynoszono; Poselstwo
Jana Gnińskiego, s. 10.
29
Poselstwo Rafała Leszczyńskiego..., s. 143.
30
Tamże, s. 143; tamże, s. 215.
31
Poselstwo Jana Gnińskiego..., s. 10.
32
Poselstwo Rafała Leszczyńskiego..., s. 145.
33
Tamże, s. 123.
34
Tamże, s. 123.
23
24
25
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re czekały ozdobione z dostatkami do wygody wszelakiej.35 W innych przypadkach mowa jest
o terenie w obrębie murów monasteru Cetă uia36, gospodzie lub dworze logofeta.
Ostatnim interesującym nas elementem był moment wprowadzenia posła na
kwatery. Dokonywał tego sam hospodar lub jeden z wyższych urzędników (zazwyczaj
logofeta lub hetmana37). Według relacji diariusza poselstwa Leszczyńskiego poseł i wojewoda zsiadali z koni, następnie zaś wojewoda wprowadzał gościa
do stancyi, którego naprzód idącego podźwignął ręką i przyszedłszy do pokoju z nim
dla wczasu z podróży pożegnawszy hospodar odszedł, którego Pan poseł aż do konia
sprowadził, lubo go gospodarz zaraz w drugim pokoju prosił, żeby go nie wyprowadzał.38

Powrót hospodara do pałacu stanowił koniec uroczystości powitalnych w Jassach – następne dni poświęcone były zazwyczaj na uczty i audiencje u hospodara, a
także na zwyczajową wymianę podarunków; te elementy protokołu dyplomatycznego
wykraczają jednak poza ramy tego artykułu.
O ile ogólne ramy ceremoniału witania posłów zostały opisane powyżej, to jednak – jak zaznaczałem – poszczególne elementy protokołu czasem ulegały pewnym
zmianom. Dzięki relacjom poselskim możemy pokusić się o wskazanie przyczyn tego
stanu rzeczy, pokazując przebieg uroczystości powitania niejako „od kuchni”.
Źródła ukazują zaciętą walkę dyplomatyczną, jaka toczyła się wokół ceremoniału powitania wysłanników Rzeczypospolitej w mołdawskiej stolicy. W rywalizacji tej
każda ze stron starała się przeforsować swój scenariusz uroczystości, w związku z czym
przedmiotem długiej debaty stawał się każdy szczegół.
Najpełniejszym źródłem przedstawiającym stanowisko polskie są diariusz i
instrukcja poselstwa Rafała Leszczyńskiego z 1700 roku. Poseł, posiadając ogólne wytyczne dotyczące protokołu zawarte w instrukcji i opierając się na diariuszu Jana Gnińskiego, uzupełnił je o parę szczegółów. Żądania wojewody łęczyckiego, przekazane
hospodarowi obejmowały: witanie poselstwa przez logofeta wielkiego na milę wielką
od miasta, następnie witanie przez samego hospodara z całym orszakiem w odległości
pół mili, salwy armatnie i bicie w dzwony na cześć posła, wspólny wjazd do miasta (z
zastrzeżeniem, że Leszczyński miał jechać po prawej, hospodar natomiast po lewej),
następnie osobiste wprowadzenie przez wojewodę przedstawiciela Rzeczpospolitej na
kwatery.39
Dzięki tej relacji pokusić się można o wskazanie głównych obszarów spornych.
W odpowiedzi hospodar protestował przeciwko zbyt daleko idącym – jego zdaniem –
żądaniom strony polskiej. Według Kantemira
tego żaden poseł nie miał, osobliwie w tych trzech punktach: aby tak daleko hospodar
wyjeżdżał, aby z dział bito i aby z konia zsiadł i do samej rezydencyjej odprowadził,
czego i samego nie powinien wezyrowi.40
35
36
37
38
39
40

Dyplomaci polscy..., s. 322.
Poselstwo Jana Gnińskiego..., s. 10.
Dyplomaci polscy..., s. 323.
Poselstwo Rafała Leszczyńskiego..., s. 143.
Tamże, s. 141.
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Ostatecznie w toku negocjacji udało się Leszczyńskiemu osiągnąć sukces: hospodar wyjechał na wzmiankowaną odległość od Jass, odprowadził posła na kwatery, a w
kwestii salw na cześć posła znaleziono kompromis – w czasie ceremonii i przemarszu
przez miasto strzelano na wiwat, ale nie z armat, a z ręcznej strzelby incessater ognia
dawano.41
W czasie trwania ceremonii każda ze stron starała się w miarę możliwości uniknąć jakiejkolwiek sytuacji, która mogła sugerowałaby jej niższą pozycję w hierarchii
względem adwersarza. Dotyczyło to praktycznie każdego aspektu ceremonii, jak np.
wzmiankowane już położenie względem siebie hospodara i posła w czasie wjazdu do
miasta. Kolejną taką sytuacją było zdejmowanie nakrycia głowy w czasie powitania; jak
pokazuje diariusz z poselstwa Leszczyńskiego, poseł nie zdejmował czapki, bowiem nie
uczynił tego uprzednio hospodar.
Czasem taka cicha rywalizacja doprowadzała do scen niemal komicznych. Samuel ze Skrzypny Twardowski opisuje scenę witania Krzysztofa Zbaraskiego przez Stefana Tomșę, zauważając że
jako się zjadą z sobą, hospodar po oku
na Książęcia pogląda, wsparłszy hardzie boku
ma li się wprzód do ręki, ale i ten w swojej
ostrożny dostojności też powagę stroi.42

Na marginesie poeta notuje, że Wołosza potym powiedziała, że konia miał mieć twardoustego hospodar, ale probabilius pychą jego, którą jednak, gdy Książęcia widział immotum i
stojąc w kroku, aegre złożyć przyszło. Widać więc wyraźnie, że nawet podanie ręki mogło
stanowić okazję by dać tyk hospodarowi.
Najbardziej drażliwą i uchodzącą za największy afront względem posłów wielkich sytuacją było niewyjechanie hospodara na spotkanie poselstwa. Sytuacja taka
zdarzyła się w XVII wieku trzykrotnie, w przypadku legacji Krauszyńskiego (1636),
Miaskowskiego (1640) i Radziejowskiego (1667). Każdy z tych przypadków kończył się
– lub mógł się skończyć – ciężkim kryzysem dyplomatycznym i znaczącym ochłodzeniem stosunków między Rzeczpospolitą a Mołdawią.
Odmowa przywitania posła przez hospodara kwestionowało zdaniem strony
polskiej status posła wielkiego, a także stanowiło naruszenie obowiązków hospodara,
który nie witał przedstawiciela króla i Rzeczypospolitej jako był według dawnych zwyczajów powinien.43 W takich sytuacjach próbowano wymusić na hospodarze i jego urzędników ustępstwa w sferze protokolarnej, a w przypadku niepowodzenia starano się
wyrazić swój sprzeciw poprzez okazywanie lekceważenia hospodarowi.
Trzeba pamiętać, że nie wynikało to (a przynajmniej nie jedynie) z urażonego ego
posłów, ale z charakteru sprawowanej przez nich funkcji. Stanowili oni – wedle słów

Tamże, s. 143.
Przeważna legacyja…, s. 63.
43
Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 roku, oprac. A. Przyboś, Kraków 1985, s. 47; por.
Călători străini..., V, s. 114.
41
42
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Roosena – dyplomatyczny stand-in44, a w ich osobach zawierał się prestiż i godność króla oraz całej Rzeczypospolitej.45 Podobnie wypowiada się autor swoistego podręcznika
siedemnastowiecznej służby dyplomatycznej Ławryn Piaseczyński: wiedząc siebie być posłem w osobie królia, pana swego dostojności i sławy jego strzec, a ujmy warować się powinien.46
Stąd też posłowie czuli się w obowiązku reagować na naruszenia ceremoniału im należnego, nie cofając się często przed wywoływaniem zaognianiem konfliktu.
Najczęstszą reakcją na nieprzywitanie posła przez władcę mołdawskiego była
odmowa posła stawienia się na audiencji.47 W imieniu posła listy królewskie i hetmańskie przekazywane były hospodarowi za pośrednictwem poślednich członków orszaku,
co powodowało często dalsze zaognienie sytuacji pomiędzy stronami. Najbarwniejszy
i jednocześnie najpełniejszy opis takiej sytuacji daje diariusz poselstwa Miaskowskiego.
Bazyli Lupu odmówił przyjęcia listów królewskich od towarzyszy z orszaku poselskiego, stwierdzając, że nie waszmości Król Jego Mość, ale jegomości panu posłowi list oddał;
nie od waszmości też go będę przyjmował, ale od pana posła.48 Diariusz poselstwa wskazuje, że hospodar próbował później załagodzić, oferując posłowi gratyfikacje finansową
(jak twierdzi Taszycki), poseł jednak miał ją odrzucić, co doprowadziło do otwartego
konfliktu i represji wobec poselstwa, któremu odmawiano prowiantu w ciągu całego
marszu przez Mołdawię.49 Sytuacja ta frustrowała członków poselstwa, którzy życzyli
Mołdawianom haniebnej i bolesnej śmierci.50
Najdalej w groźbach posunął się w 1667 Hieronim Radziejowski wobec Ilie Aleksandra i jego otoczenia. Jak notował sekretarz poselstwa, Franciszek Kazimierz Wysocki, poseł minąć nie mogąc Jass, przejechać chce i w polu stanąć.51 Groźba ta, połączona także
z wiadomością, że wdzięcznie i mile przyjąć chce i wygląda posła Waszej Królewskiej Mości
Porta, wpłynęła moderująco na hospodara, który wprawdzie nie zdecydował się na osobiste powitanie posła, jednakże spełnił wszystkie pozostałe żądania strony polskiej. Jednocześnie jednak widoczne jest, że starano się za wszelką cenę podkreślić nadrzędność
hospodara wobec wysłannika Korony.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, musimy zauważyć, że ceremoniał
witania posła Rzeczypospolitej w Jassach nie był statycznym, zrutynizowanym mechanizmem, lecz polem walki, na którym obie strony walczyły o prestiż. Jego przemiany, ewolucja i fluktuacje wskazują, że nie był on sztywną ramą, lecz przede wszystkim
efektem subtelnej gry i negocjacji. Nawet najmniejsze detale ceremoniału, jak podanie
ręki czy zdjęcie czapki, zawierały w sobie liczne podteksty, które przyczyniały się do
wzmocnienia lub osłabienia pozycji względem adwersarza.
44
W. Roosen, Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach, „The Journal of Modern History”
52, 1980, nr 3, s. 455.
45
Analogicznych słów używali członkowie poselstwa Wojciecha Miaskowskiego w czasie audiencji u Bazylego Lupu tłumacząc niestawienie się posła na dwór hospodarski: Miłościwy hospodaru, Jegomość pan poseł pyta
causa, czemu nie wyjechał waszmość ku jegomości, gdyż on na sobie regiam personam sustinet; Wielka legacja..., s. 111.
46
Dyplomaci polscy..., s. 166.
47
Tamże, s. 115; Dyplomaci polscy..., s. 322; Wielka legacja..., s. 47.
48
Tamże, s. 110.
49
Tamże.
50
Tamże, s. 115.
51
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Z jednej strony stali posłowie, którzy czując na sobie ciężar reprezentowania i
bronienia godności Rzeczypospolitej, starali się podkreślić nadrzędność królów Polski
jako monarchów cieszących się większym prestiżem od skromnych hospodarów mołdawskich; z drugiej zaś wojewodowie mołdawscy pragnęli wykorzystać każdą okazję
do wzmocnienia swojej pozycji zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej (przed swoimi
poddanymi), jak i międzynarodowej (wobec posłów polskich). Te sprzeczne dążenia
doprowadzały do konfliktów na tle ceremonialnym, które czasem jednak „rozlewały
się” na szerzej rozumiane relacje o charakterze politycznym, wpływając negatywnie na
stosunki mołdawsko-polskie.
Zagadnieniu, które opisałem powyżej daleko do wyczerpania; artykuł ten stanowi raczej zaproszenie do badań nad rolą ceremoniału w stosunkach polsko-mołdawskich. Wiele kluczowych kwestii, m.in. rola ceremoniału w kryzysie „protokolarno-dyplomatycznym” w latach 1636-1667, kiedy ani Bazyli Lupu ani Ilie Aleksander nie wychodzili naprzeciw posłom polskim, nie doczekało się dotychczas satysfakcjonującego
wyjaśnienia. Stanowią one jednak ważne pole badawcze w stosunkach między Rzeczpospolitą a jej nieco zapomnianym sąsiadem.
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Resume
Michał Wasiucionek
Ceremonial and politics. Inauguration Polish deputies in Jassy in the seventeenth
century.
The scope of this article is to present a new field of study in the early modern diplomatic
relations between the Polish-Lithuanian Commonwealth and Moldavia during the 17th
century. It aims to present the diplomatic ceremonial as the mean for conducting international politics and gaining prestige. Assuming that the diplomatic protocol was
the system of symbolic communication, its study can significantly to our knowledge of
seventeenth-century politics.
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Michał Kazimierz Ogiński
w świetle piśmiennictwa XVIII wieku
Jeden z najwybitniejszych znawców procesów dziejowych i politycznych XVIII
wieku, Jerzy Michalski, przystępując do analizy mentalności politycznej konfederatów
barskich1 poświęcił obszerne wprowadzenie na ustosunkowanie się do prac swoich poprzedników. Głównie zaś chodziło o olbrzymie, trudne i dziś do przecenienia, dzieło
Władysława Konopczyńskiego2. Wskazując mnogość zalet jego pracy, wskazał jednocześnie Michalski na pewien charakterystyczny dla monografii fakt. Otóż „na ujęciach
Konopczyńskiego zaciążyła jednak silna tendencja modernizacyjna [...], ujmowanie
ludzi połowy XVIII wieku w kategoriach wieku XIX”3. Dodatkowo zaś, nie zdołał się
autor uwolnić od przemycania własnych sympatii i antypatii, co zaważyło na ocenie
poszczególnych postaci (słusznie Michalski przywołuje tu jako najjaskrawsze przykłady portretowanie Adama Krasińskiego i Teodora Wessla). Michalski wskazał tu więc
na znamienną dla wieku XIX groźną broń jaką były w pracach badawczych zbyt mocno
ujawniające się emocje autorów pozwalające zbyt łatwo dokonywać oceny (patrz choćby monografia Chrzanowskiego4). Ocena taka wskutek wielu zawirowań dziejowych,
godzących w suwerenność i państwa, i nauki potrafiła być niemal obowiązującą przez
wiele następnych dziesięcioleci. To właśnie wiek XIX uczynił z jezuity ks. Józefa Baki
niegroźnego wariata skazanego na margines myślenia o literaturze. „Obraz tego wierszopisa był ustalony, zakrzepły, stał się mitem”5. Sytuacja taka trwała do czasu ukaza* Tekst niniejszy jest fragmentem pisanej pod kierunkiem prof. Antoniego Czyża pracy Między piórem a
buławą. Michał Kazimierz Ogiński jako twórca i mecenas kultury.
1
J. Michalski, Mentalność polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki, [w] Przemiany tradycji barskiej. Studia, red. Z. Stefanowska, Kraków 1972, s. 7-9.
2
W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. I i II, Warszawa 1936-1938.
3
J. Michalski, dz. cyt., s. 8.
4
I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski, Warszawa 1906.
5
A. Nawarecki, Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej księdza Baki – poetyka tekstu i paradoksy recepcji,
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nia się pamiętnego studium Wacława Borowego O poezji polskiej w wieku XVIII (Kraków
1948).
Podobnie rzecz ma się z Michałem Kazimierzem Ogińskim. Mnogość negatywnych sądów ferowanych przez współczesnych autorowi Bajek i nie bajek, wynikała nie
tylko z powodów rzeczywistych, ale i z poetyki ówczesnej debaty i literatury okolicznościowej, zwłaszcza tej towarzyszącej wydarzeniom politycznym. Ogiński miotany
żywiołami swoich pasji: literatury, muzyki, teatru, ale i spraw państwowych, w tym
wojska – nie umiał osiągnąć szczytów w realizacji któregoś z nich. W każdym jednak
miał niemałe osiągnięcia, miewał też i porażki. Na całości jego obrazu zaważył najbardziej urząd hetmański, za sprawą którego Michał Kazimierz był w centrum zainteresowań. Mimo – powiedzmy patetycznie, acz sprawiedliwie – patriotycznego entuzjazmu,
nie zrealizował się on w tym zakresie. Niemniej ocena jednego pola działalności nie
powinna rzutować na drugie. Nie do końca rozróżniali to XVIII-wieczni pamiętnikarze i naoczni świadkowie wydarzeń, którzy w nie zawsze udolnym hetmanie mogli
widzieć tylko równie nieudolnego artystę. Rzeczywistość wymyka się jednak takiemu
prostolinijnemu następstwu ferowania sądów. Choć to właśnie ono mogło zaważyć na
uporczywym niedostrzeganiu Ogińskiego w procesie historycznoliterackim i jednoznacznie negatywnym ocenianiu w historycznym.
Prześledzenie kluczowych momentów jego życia i obrazu, jaki im nadaje piśmiennictwo epoki jest czynnością nader konieczną, wręcz – niezbędną, podobnie jak
relektura jego dzieła (tomy literackie pokazują poetę zapoznanego a jednak ważnego).
By wszakże nie dokonywać często ostatnio spotykanego streszczania, czy wręcz „opowiadania źródeł”, przyjęto zasadę jak najobszerniejszego ich cytowania. W niektórych
przypadkach ograniczono się do fragmentów, w niektórych zaś (ze względu na ich unikatowość i nie dość wystarczającą do tej pory eksploatację badawczą) podano do druku
całość. „Opowiadanie” pominięto ograniczając się do analizy, interpretacji oraz krytyki
danego tekstu.
1. Ogińskiego życie i sprawy
Michał Kazimierz Ogiński urodził się w 1730 roku, jako syn wojewody trockiego
Józefa Ogińskiego i Anny z Wiśniowieckich. Po przedwczesnej śmierci ojca, Michał mając siedem lat znalazł się pod opieką dziadka Michała Serwacego Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego litewskiego. Po jego śmierci, w roku 1744 doszło do różnych zatargów
i przepychanek wewnątrzrodzinnych na tle objęcia kurateli nad 14 letnim chłopcem.
Głównym powodem sporów było trzymanie pieczy nie tyle nad nim, co nad niemałym
majątkiem. Ostatecznie, wychowaniem i opieką Michała Kazimierza zajął się podkanclerzy litewski Michał Fryderyk Czartoryski. Ten wpływowy już wówczas polityk dopilnował by młody podopieczny otrzymał odpowiednią edukację a potem i godne swego
rodu stanowiska.
Wychowując się na dworze Czartoryskiego, jako równolatek jego córki Aleksandry, zapewne tak jak i ona, Michał Kazimierz miał możność bywania w salonie Izabeli
Wrocław 1991, s. 10; por. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych, Warszawa 1995, s.
247 i n.
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z Morsztynów (matki Michała Fryderyka a córki Jana Andrzeja Morsztyna), zażywania
tych samych przyjemności intelektualnych oraz obcowania z tymi samymi postaciami
związanymi z kulturą piśmienniczą, którzy przewijali się przez dom hojnego dla artystów mecenasa. Jednak poza dobrem młodzieńca, Czartoryski widział w nim także
potencjalnego poplecznika tworzonego przez siebie stronnictwa politycznego, który
pochodząc ze znanego rodu, mógł liczyć na objęcie intratnych godności i stanowisk.
Pierwsze z nich uzyskał zresztą, za sprawą swego protektora, już w 1744 roku, kiedy
został cześnikiem litewskim i otrzymał komendę regimentu konnego. W wieku lat 18
wyniesiono go do godności pisarza polnego litewskiego i starosty czerskiego. W tym
samym 1748 roku otrzymał patent generał-majora w wojsku litewskim6. Jakiś czas później (1753) wyjechał na swe pierwsze w życiu, ale już jakże burzliwe wojaże po Europie, zaczynając oczywiście od miejsca, które stanowiło swoistą mekkę XVIII-wiecznych
podróżników, czyli Drezna7. Potem siedmioletni pobyt w Paryżu, następnie na dworze
Stanisława Leszczyńskiego – teścia Ludwika XV – w Luneville (1757) i znowu w Paryżu
u boku Księcia Orleańskiego. Wszystkie te miejsca tętniły życiem towarzyskim. W wolnych chwilach pobierał więc Ogiński lekcje u sławnego Giovanniego Battisty Viottiego.
„Pamiętnikarze francuscy stwierdzają ze zdumieniem – jak pisze Ewa Rzadkowska – że
Ogiński w razie potrzeby sam jeden umie zastąpić orkiestrę”, a na jego koncerty smyczkowe schodził się cały Paryż8. Pod dużym wrażeniem młodego Polaka pozostawał m.in.
Denis Diderot, z którym Ogiński miał możliwość dyskusji w salonie Marii Teresy Geofrin m.in. na temat instrumentów muzycznych i wprowadzanych przez siebie innowacji. Głównie chodziło o wprowadzenie do harfy pedałów, dzięki którym można by, odciążając ręce, wydobywać szczególnie głębokie tony. Nic więc dziwnego, że francuski
myśliciel zaproponował polskiemu muzykowi opisanie tegoż instrumentu, jako hasła
do redagowanej przez siebie Encyklopedii9. Czyniąc to, Ogiński dał świadectwo swych
talentów pisarskich umiejętnie przystosowując się zarówno do tonu encyklopedystów,
jak też i do dość specyficznego charakteru preferowanej przez nich narracji i „nowoczesnego sposobu obserwacji zjawisk”, w czym stał się poniekąd – jak to podkreśla Rzadkowska – uczniem Diderota10. Jego sukcesy w zakresie prac nad ulepszeniem mechaniki
harfy zaś wykorzystał znany producent tego instrumentu Sebastian Erard.
Wszystko to powodowało, że jego sława docierała i do kraju. Tu postrzegano go,
jako idealnego kandydata do zamążpójścia dla przedstawicielek żeńskich linii największych rodów magnackich. Zakusy takie czynili m.in. Sapiehowie, którzy chcieli wydać
za Michała Kazimierza Annę z Sapiehów, późniejszą Jabłonowską, panią na Kocku i
Siemiatyczach, bratanicę pierwszego męża księżnej Aleksandry z Czartoryskich11.
Ogiński pozostawał jednak nieustannie pod dużym wpływem Michała FrydeZob. S. Leśniewski, Poczet hetmanów polskich i litewskich. Wiek XVIII, Warszawa 1992, s. 162.
Zob. o tym J. Staszewski, Polacy w osiemnastowiecznym Dreźnie, Wrocław 1986.
8
E. Rzadkowska, Encyklopedia i Diderot w polskim oświeceniu, Wrocław 1955, s. 21. W książce tej uczona
formułuje wiele ciekawych uwag na temat Ogińskiego i jego związków z kołem encyklopedystów.
9
Harpe, [w] Encyclopédie, t. VIII, Neufchâtel 1765 (hasło zostało jednak podpisane „comte de Hoghenski”).
10
E. Rzadkowska, dz. cyt., s. 23.
11
Zob. H. Mierzwiński, Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800). Szkic do biografii, [w] Księżna Anna
z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800), red. A. Wołek i Z. J. Wójcik, Siemiatycze 2001, s. 13.
6
7
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ryka, gdy więc ten nakazał mu powrót do kraju w roku 1761, w rok po śmierci swego
zięcia Michała Antoniego Sapiehy, Michał Kazimierz uczynił to niemal natychmiast.
Celem był zaplanowany przez Czartoryskiego mariaż jego córki, wdowy Sapieżyny z
Michałem Kazimierzem właśnie. Gdy jednak Ogiński wrócił by wykonać wolę swego
opiekuna, okazało się, że Aleksandra jest już zaręczona z Józefem Paulinem Sanguszką.
Czartoryski, a do niego należała ostateczna decyzja, wolał jednak Ogińskiego, jako że
był on w dobrych stosunkach ze Stanisławem Leszczyńskim. Tę dość skomplikowaną sytuację swoistej rozgrywki, między dwoma konkurentami ze swadą opisał Marcin
Matuszewicz w swym diariuszu, dając tym samym kapitalny przyczynek do portretu
bohatera:
Był naówczas pisarz polny12 w Paryżu i tak prędko nie myślał do Polski powracać, ale
książę kanclerz13 tak gorące i obligujące do niego listy pisał, że się rezolwował powrócić i żenić się z córką jego Sapieżyną, podkanclerzyną lit. Jakoż gdy powrócił, pojechał
zaraz do Słoniami do podkanclerzyny lit. i zastał tam księcia Sanguszkę, starostę krzemienieckiego, w dobrych nadziejach będącego. Barzo był z początku ozięble przyjęty
od podkanclerzyny. Pan to piękny, wzrostu wysokiego, hoży, słuszniejszy od księcia
Sanguszka, ale jako i w cudzych krajach wiele amorów u najpierwszej dystynkcji dam
praktykował, tak w tej sztuce barzo jest wyćwiczony. Uczynił się zatem, lubo z wielką
grzecznością postępujący, ale mniej niby dbający o kochanie podkanclerzynej. A tym
czasem jak barzo doskonale na różnych instrumentach umie grać i sam jest kompozytorem, tak prosił o pozwolenie, aby mu podkanclerzyna pozwoliła grać przed sobą.
Gdy zatem zaczął grać, podkanclerzyna coraz łaskawiej na niego patrzeć poczęła, a
nazajutrz już Ogiński, pisarz polny lit., w równym począł być jak książę Sanguszko,
starosta krzemieniecki, afekcie. Zaczął się gniewać książę Sanguszko i odkazywać na
Ogińskiego, że na jego zasługi następuje, ale Ogiński, wziąwszy go na konferencją,
powiedział mu, iż nie ma się o co gniewać, nikt cudzej żony nie weźmie, jeżeli jemu
destynowana jest ta dama, nie będzie się o to gniewał, wzajemnie też księcia Sanguszka obligował, ażeby się na niego, jeżeli jest jemu destynowana, daremnie nie gniewał.
Potem Sanguszko widząc, że coraz bardziej Ogiński nad niego jest preferowany, z
umartwieniem odjechał ze Słoniami, a Ogiński, pisarz polny lit., został się w Słonimie14.

Ślub odbył się w Wołczynie rankiem 19 XI 1761 r. i otoczony był tajemnicą nawet
przed gośćmi zgromadzonymi w tej samej rezydencji na uroczystości zaślubin Izabeli
Fleminżanki (siostrzenicy Aleksandry) i Adama Kazimierza Czartoryskiego (stryjecznego brata Aleksandry). Owa dyskrecja podyktowana była chęcią ustrzeżenia się od
skandalu, na jaki zanosiło się za sprawą urażonego Sanguszki, wspieranego w gniewie
przez rodzinę.
Opisany przez Matuszewicza fortel, jakim posłużył się Ogiński by pozyskać
względy swej późniejszej żony, doskonale oddaje obraz jego osoby. Poza wszystkimi
posiadanymi talentami był bowiem Michał Kazimierz znakomitym przykładem oświe-

Michał Kazimierz Ogiński.
Michał Fryderyk Czartoryski, ojciec Aleksandry.
14
Zob. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, wstęp i oprac. B. Królikowski i Z. Zielińska, t. II: 1758-1764,
Warszawa 1986, s. 170.
12
13
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ceniowego światowca15.
Małżeństwo z Aleksandrą jest znaczącą cezurą w biografii Michała Kazimierza.
Wkroczył on wtedy oficjalnie w szeregi rodzinne Czartoryskich; a z drugiej strony stał
się depozytariuszem i zarządcą ogromnej fortuny, co spowodowało szybkie poczucie
samodzielności i jednak niezależności od wpływowego – niegdyś protektora, a teraz –
teścia. Od początku też wspierała go w tym Aleksandra, osoba stanowcza, zdecydowana, od najmłodszych lat sprawnie poruszająca się po salonach europejskiej polityki.
Poza aktywną działalnością polityczną Ogiński, tak jak zagranicą tak i w kraju oddał się pasji twórczej; publikował swe mowy sejmowe16 i okolicznościowe17, ale
przede wszystkim utwory literackie (w tym i libretta operowe) zgrupowane w ośmiu
tomach18. To właśnie m.in. owa twórczość pisarska powodowała, iż szybko rozwijająca
się kariera państwowa i potem wojskowa nie były jednak ostatecznym i jedynym celem
Ogińskiego. Aktywność twórcza stała się też podstawą wielu szykan, jakie kierowane
były pod adresem hetmana. Nader kąśliwie opisał to Karol Zbyszewski w swej książce
o Niemcewiczu (1939):
Mały, chuderlawy hetman nazywał Rousseau kolegą, bo tylko oni dwaj na świecie
układali muzykę i słowa do oper, smarował palcem okropne pastelowe bohomazy,
wymyślił harfę z pedałami, budował kanały, pisał sztuki, wytykał bulwary, reżyserował przedstawienia, grał na cytrze – wszystkim się interesował z wyjątkiem wojska19.

Dla przeciwwagi postawmy słowa Ernesta Łunińskiego z jego monografii księżnej Tarakanowej (1907):
Posiadał [Ogiński – A.Z.] rozległe wiadomości z dziedziny sztuk wyzwolonych i mechaniki. Z ogromnym zamiłowaniem poświęcał się muzyce i na wszystkich instrumentach wygrywał własne kompozycje. Rysował krajobrazy, kwiaty, owoce, ptaki
z łatwością, elegancją, poprawnością. Nic w jego manierach i sposobie zachowania
się nie było dla pokazu. Rządny i oszczędny – sam administrował i gospodarował w
dobrach swoich20.

Te same właściwie treści podane tu zostały innemu stylowi narracji, radykalnie zmieniając wydźwięk semantyczny. Mimo retorycznej błyskotliwości opisu i konkluzji Zby-

15
Terminu „oświeceniowy światowiec” używam za Januszem Rybą, jako określenie swoistej postawy
społecznej i mentalnej. Zob. J. Ryba, Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska, Katowice 1998; tenże, Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe, t. I i II, Katowice 1994, 2002.
16
Znane są publikacje jego mów z dn.: 23 IX 1776, 30 X 1788, 16 XII 1788, 30 VII 1789, 13 I 1792 i 15 V
1792.
17
Przywitanie J. W. Imci Pana Branickiego [...] oraz J. W. Komisarzy Wojskowych przy rozpoczęciu się Komisji
Wojskowych [...] 27 decembra 1788.
18
Zob. Pieśni przez J.W.I.Mci pana Michała Kazimierza hrabię Ogińskiego hetmana w. W. Księstwa Lit. złożone,
Słonim 1770 (rkps); Filozof zmieniony. Opera w muzyce, Wilno 1779; Opera Telemaka. Grana roku 1780 w Słonimie,
b.m.r.; Kondycje stanów. Opera we dwóch aktach, Warszawa 1781; Książka in ocvtavo majori, Lwów 1781; Powieści
historyczne i moralne napisane przez obywatela słonimskiego, Warszawa 1782; Bajki i nie bajki przez obywatela słonimskiego napisane, cz. I i II, Warszawa 1788.
19
K. Zbyszewski, Niemcewicz od przodu i tyłu, Warszawa 1999, s. 39 (pierwodruk 1939).
20
E. Łuniński, Księżna Tarakanowa, Lwów 1907, s. 56.
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szewskiego, mało trafnej, ironicznej a charakterystycznej dla badaczy wieku XX (osądem,
nie poetyką), trzeba pamiętać, iż jego bohater był jednak również i autorem książeczki
Myśli o rzeczy wojennej (Warszawa 1789), ciekawego i nowoczesnego projektu modernizacji wojska skupionego na częściowej wymianie dotychczasowego ekwipażu piechoty i reorganizacji struktur biurokratycznych21. To on też był autorem najważniejszych
projektów dotyczących armii, które to zasłużyły na miano jednych z najistotniejszych
w czasie Sejmu Czteroletniego. Diariusze sejmowe pokazują natomiast, iż był z jednej
strony autorem ustaw, członkiem – z inicjatywy Stanisława Augusta – komisji ustawo- i
prawodawczych, z drugiej zaś autorytetem, na który niejednokrotnie się powoływano by wzmocnić swoją wypowiedź22. Niejednokrotnie też, zwłaszcza w pierwszej fazie
obrad sejmu, gdy dyskutowane były sprawy wojskowe, był Ogiński przedstawiany z
powagą, godnością i szacunkiem dla dotychczasowej postawy. Mówili o nim m.in.:
Ignacy Potocki Marszałek Nadworny Litewski:
Hetman Ogiński już stanął przy cnocie swojej, a ciągłym życiem dowiódł, że jeżeli nie
zawsze szczęśliwym, zawsze dobrego losu był godnym.

Adam Kazimierz Czartoryski poseł lubelski:
Ciągłe całego życia postępki J. W. Ogińskiego Hetmana Wielkiego W. X. Lit. są zaręką dostateczną nieskażonych w każdym czasie intencji jego względem kraju swego;
krzywdę raczej, jak przysługę czyniłbym temu mężowi, gdybym się w tej materii rozwodzić usiłował.

[Benedykt lub Stanisław] Hulewicz Poseł Wołyński:

[Ogiński], którego żądzy, iż pomyślność nie odpowiedziała ojczyzny, łzy szlachetne
jego skrapiając lice w tym wyrobione Zgromadzeniu, aż nadto nas przeniknionych, o
tym żalu jego przeświadczyły23.

Inni w podobnym tonie analizowali zaś i wspierali jego ustawy. Zbyszewski, jak i spora
część innych historyków, zdają się w większości o tym nie pamiętać, a czasem nie mieć
nawet mglistego pojęcia.
2. W oczach współczesnych
W pamiętnikach z epoki utrwalił się jednak głównie jako amant i miłośnik zabawy we wszelkich jej możliwych odmianach. Raz (pomijając swe faktyczne zamiłowania
muzyczne) dla zabawienia towarzystwa przygrywał na klarnecie z nieumiejącym grać
Radziwiłłem, drugim razem, w Paryżu, dla uatrakcyjnienia swego przyjęcia prosił o
21
Zob. A. Ziontek, Michała Kazimierz Ogińskiego „Myśli o rzeczy wojennej”, [w] Dzieje, wojsko, edukacja. Księga jubileuszowa prof. Henryka Hermanna, red. M. Bednarzak-Libera, J. Gmitruk, Warszawa 2010 (tam też pełna
edycja tekstu).
22
Zob. Diariusz Sejmu Czteroletniego z drukowanego wydania J. P. Łuszczewskiego, Dyaryusz seymu ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney oboyga narodow w Warszawie rozpoczętego roku 1788, Warszawa
1790, Kórnik 2005 (edycja elektroniczna).
23
Cyt. za: tamże, sesje 1-20.
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przysługę Józefa Boruwłaskiego, którego „zechciał uczyć [...] pierwszych zasad muzyki,
sztuki, w której sam poczynił postępy w i e l c e z a d z i w i a j ą c e [podkr. – A.Z]
u człowieka jego pozycji”. Boruwłaski, lepiej znany jako Joujou, „szlachcic polski” – jak
sam siebie zwykł nazywać – był karłem, którym w pewnym czasie zafascynowała się
Europa24. Zdolności muzyczne, duży zasób wiedzy, często podkreślane: wdzięk i uroda, umiejętność podjęcia konwersacji i błyskotliwa riposta – sprawiły, iż był on nie lada
atrakcją na europejskich dworach. Prośba Ogińskiego kierowana jednak była innymi
pobudkami. W swych pamiętnikach Boruwłaski notował:
Temu wielkiemu panu sprawiało przyjemność mieć mnie przy sobie. Przypominam
sobie, że wydając pewnego dnia wielką ucztę dla licznych najszlachetniejszych dam,
umieścił mnie w wazie postawionej pośrodku stołu. Zaostrzył ciekawość zgromadzonych, mówiąc, że chce uraczyć je niezwykłą potrawą, i wzbraniając się przez jakiś czas
otworzyć wazę, z którą obchodził się tak, jakby zawierała coś ogromnie cennego. Ukazując się z nagła, spowodowałem niesłychane zamieszanie, jako że damy z początku
mnie nie poznały25.

Podobnie zabawiał swe towarzystwo ponad sto lat wcześniej książę Buckingham, który podał karła Jeffreya Hudsona na stół w zimnym cieście. Jednak z powyższego opisu wynika jeszcze ważna obserwacja potwierdzająca obiegowe sądy o Ogińskim. Mianowicie, jego niesłabnącą pasję kobietami (wszak przyjęcie było „dla licznych
najszlachetniejszych dam”, zresztą samego Joujou poznał Ogiński „odwiedzając” jego
opiekunkę) i co się z tym wiązało – romanse, z których najgłośniejszym, był związany
z księżną Tarakanową26.
Mimo to, żona Ogińskiego była ze wszech miar zachwycona mężem, choć sama
dostrzegała, że związek ich łatwy nie był. Andrzej Ciechanowiecki w swej monografii Ogińskiego dowodzi, że już od dnia ślubu, nie istniała w tym małżeństwie żadna
spajająca je nić emocjonalna i uczuciowa27. Sąd ów byłby wszakże w świetle znanych
obecnie dokumentów trudny do utrzymania. Oto bowiem, w liście do męża z 5 VI 1762
r., księżna Aleksandra pisze:
W oddaleniu twoim nie mam inszej konsolacyi, jako odbierać od ciebie wiadomości.
Niespokojną mię czyni dzień, moment, którego się spodziewam tej satysfakcyi. Do
tego czasu jeden tylko list miałam i <nim> się cieszę bez przestanku go czytając. [...]
Moja wszystka myśl jest abym ciebie najprędzej widziała i z tobą się cieszyła, bo to
jest [to], co mnie uszczęśliwia. Inne rzeczy, największe honory i fortuna, bynajmniej
nie przewyższą tego ukontentowania, które mam, mając kochanego męża i z nim za-

24
B. Fabiani, Niziołki, łokietki, karlikowie, Warszawa 1980, s. 86-89; A. Grześkowiak-Krwawicz, Zabaweczka.
Józef Boruwłaski – fenomen natury, szlachcic, pamiętnikarz, Gdańsk 2004; J. Ryba, Józef Boruwłaski (Joujou), karzeł
wybitny, [w] Uwodzicielskie oblicza oświecenia, t. I, s. 5-11.
25
[Józef Boruwłaski], Pamiętniki słynnego karła Józefa Boruwłaskiego, szlachcica polskiego, zawierające wierną i
ciekawą opowieść o jego narodzinach, wychowaniu, małżeństwie i podróżach, spisane przez niego samgo, a na język polski
przełożone i komentarzem opatrzone przez Annę Grześkowiak-Krwawicz, [w] A. Grześkowiak-Krwawicz, dz. cyt., s.
95.
26
Zob. E. Łuniński, dz. cyt., s. 56-67.
27
A. Ciechanowiecki, Michał Kazimierz Ogiński und sein Musenhof zu Słonim, Kolonia 1961, s. 34.
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wsze chcieć cieszyć się. Bądź pewien, że wolałabym ciebie widzieć pisarzem28 a tu
przytomnym, a niżeli nie tylko wojewodą, ale i królem, a nie mieć nadziejej prędkiego
widzenia się z tobą. W największym stopniu honorów nad tę miłość, którą teraz ku
tobie mam, nie, przydać bym nie mogła. Martwi mię to, że słowa moje się prawdzą29
w tym, że jakom mówiła, tak się dzieje, że ciebie będą uwodzić30 i nie zechcą z Warszawy wypuścić. Boję się żeby to jeszcze długo nie trwało, że ty będąc w nadziejej, że
będziesz mógł wkrótce wyjechać mnie przez to nie sprowadzisz i sam zabawisz się31.
Gdybyś mógł pojąć jak ja żywo czuje umartwienie swoje zniewidzenia twego, pewnie
byś wraz przybył albo mnie sprowadził. Nie jest to kompliment, ale szczera prawda,
że od wyjazdu twego smutku i umartwienia mocnego, które stąd czuję, tak straciłam
apetyt za absolutnie nic jeść nie mogę, czemu się wszyscy dziwują32.

W liście tym Ogińska daje także wyraz swojej niezwykłej dbałości o sprawy
męża, który znakomicie radził sobie w muzyce i miłosnych podbojach a trudno byłoby
raczej powiedzieć to samo o pełnionych przez niego urzędach, czy sprawach finansowych. Stąd księżna często i myślała, i działała za męża. Tak też wspomnieć by można o
wysiłku, jaki wkładała, aby po śmierci Augusta III promować na króla właśnie Michała
Kazimierza (dopomagał jej kochający się w nim duński poseł, baron Osten33). Zamiary te spełzły na niczym, a o elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego małżonkowie
Ogińscy dowiedzieli się będąc jeszcze w Petersburgu, gdzie przybyli na zaproszenie,
czy może bardziej – na skutek intrygi Katarzyny II, która nie chciała aby będąc w kraju
mogli w jakikolwiek sposób zakłócić elekcję Poniatowskiego. Mimo, iż oczekiwania ich
były inne, oboje natychmiast z uszanowaniem i zgodnie uznali nowego władcę. Jeszcze
15 IX 1764 r. Aleksandra dając upust uczuciom i radości pisała do swego wybranego na
tron ciotecznego brata:
Najjaśniejszy Panie, dzisiejszy poranek jest dla mnie tym, w którym zrodziło
się szczęście i błogość. On mi donosi o pana wyborze, mój kochany kuzynie, posługuję
się jeszcze tym zwrotem, ponieważ to dzięki niemu jestem z panem związana.
Przyrzekł mi pan swoją przyjaźń – oddaję sprawiedliwość naszym uczuciom
i wierzę, że wyniesienie pana nie zmieni nigdy pańskiego sposobu myślenia. To sprawia mi wielką radość i tym wszystkim, którzy pana kochają i którzy są panu prawdziwie oddani.
Moja czułość nie pomniejszy nigdy mojego szacunku i poważania, z jakimi
nigdy nie przestanę pozostawać, najjaśniejszy panie, pańska bardzo uniżona i bardzo
posłuszna sługa i kuzynka34.

Tego samego dnia i małżonek księżnej wystosował list do niedawnego jeszcze konkurenta:
Odwołanie do piastowanego przez Michała Kazimierza stanowiska – pisarza polnego litewskiego.
sprawdzają
30
w sensie – zwodzić
31
w sensie – będziesz bawił; będziesz sam
32
List Aleksandry Ogińskiej do Michała Kazimierza Ogińskiego, 5 VI 1762 r., Biblioteka PAN w Krakowie,
rkps. 4003.
33
Zob. S. Mackiewicz, Stanisław August, Warszawa 1999, s. 92.
34
Oryginał w języku francuskim. Cyt. za: U. Głowacka-Maksymiuk, Aleksandra z książąt Czartoryskich
Ogińska, Siedlce 2003, s. 63.
28
29
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Naród staje się wykonawcą dzieła, które od dawna zapowiadało mu pomyślność, jego wsparcie i jego szczęśliwość.
Naród polski będzie bardziej kochany, szanowany i poważany i to wam najjaśniejszy panie zawdzięczać należy zerwanie z obcymi rządami, które zdają się dążyć
do obalenia dworu i do odebrania nam naszych przywilejów i naszej wolności.
Pan jest teraz pierwszym jej obrońcą, najjaśniejszy panie, pana talenty i umiejętności z pewnością podtrzymają ją, dzięki znaczeniu, które pan przywrócił krajowi
zaniedbanemu całkowicie przez te wszystkie rządy minione.
Dawne nadzieje tylu szlachetnych ludzi staną się aktualne i przy ich poparciu, najjaśniejszy panie, będą spełniane.
Są wielcy ludzie, cieszący się z możliwości służenia cnocie.
Pozwólcie, najjaśniejszy panie wyrazić moją szczerą radość z tego szczęśliwego wydarzenia dla kraju i proszę przyjąć moje oddanie i szacunek, z jakim mam
zaszczyt pozostawać35.

Ogińskiemu sytuacja ta wydała się mimo wszystko przychylną; już w dziewięć dni po koronacji Poniatowskiego, powierzone mu zostało województwo wileńskie. Pięknie zostało to przyjęte przez wielńską prowincję Towarzystwa Jezusowego i
uczczone drukiem okolicznościowym (też przy okazji pobytu małżonków w Akademii
Wileńskiej): Perfecta verte gloriae haereditas In Michaele Ogiński36. Druga część publikacji zatytułowana Do Aleksandry z Książąt Czartoryskich Ogińskiej (s. 33-38), daje poetycki
konterfekt cnót i zasług obojga małżonków. Wspominając chwile wyczekiwania na ich
przyjazd i doniosłą przeszłość obu rodów – Czartoryskich i Ogińskich, nieznany z imienia panegirysta pisze:
Tam widzieć sławnych przodków waszych szereg długi,
I wielkie ich w ojczyźnie dzieła i zasługi.
Widzieć w nich, jak dobrze: gdy berłem władali w boju
Męstwo, a mądrość siada na radę w pokoju. (s. 36-37)

Rozpamiętywanie zasług wojennych i roztropnej mądrości w czasie pokoju, autor czyni
wyjściem do pochwały głównych bohaterów tekstu. Zaznacza bowiem, iż dziedzicząc
cnoty po przodkach, a teraz stając w ich szeregu tyleż samo z tej świetności rodu czerpią, co i do niej się przyczyniają:
Tych sławnych bohaterów, wy wojewodowie
Godni godnych z imienia, z cnoty potomkowie,
Tymeście ściślej te w was imiona złączyli
Imeście więcej przodków cnót odziedziczyli.
Właśnie jakby z was każdy z niemi wziął przymierze,
Tyle im ozdób wraca, ile od nich bierze.
Ktemu wasze wzajemnie złączone pochwały
Wzajem sobie ozdoby i blasku dodały. (s. 37)

Oryginał w języku francuskim. Cyt. za: tamże, s. 64.
Perfecta verte gloriae haereditas In Michaele Ogiński sub solennem palatine urbis aditum a Academia et Uniwersitate Vilensi Soc. Jesu celebrata, Wilno 1765, BN XVIII.3.825.
35
36
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W tym też czasie Ogińscy sprowadzili się do Nieborowa na Mazowszu (1766),
gdzie zamieszkali w niewykończonym jeszcze (będącym raczej w stanie prowizorycznym) pałacu pobudowanym na bazie dawnej posiadłości z 1695 roku według projektu
Tylmana z Gamaren37.
Zaraz po objęciu rezydencji rozpoczęli gruntowną renowację obiektu. Michał
Kazimierz, wtedy jeszcze wojewoda wileński, wedle własnych koncepcji przebudował bryłę pałacu. Jego udział jednak przy systematycznym nadzorowaniu podjętych
robót był raczej niemożliwy. Rok 1766, był bowiem rokiem niezwykle intensywnej i
wszechstronnej jego aktywności. Wielkie plany i nadzieje księcia wojewody ziszczały
się dwojako. Po pierwsze, w zmianie otoczenia nieborowskiego pałacu, z którego chciał
uczynić „miejsce ozdoby i zabaw”, tak, aby „niemal królewskim jaśniał przepychem”38,
po drugie zaś w postaci budowy kanału łączącego Niemen i Dniepr poprzez Szczarę,
Jasiołdę i Prypeć (łącznie 54 km)39. Zwłaszcza to drugie przedsięwzięcie leżało na sercu Ogińskiemu, jako faktycznie niezwykle doniosłe gospodarczo, i to jemu poświęcał
przez czas trwania prac (1765-1784) najwięcej uwagi. Świadom swego dzieła, w styczniu 1768 roku wygłosił przed specjalną delegacją sejmową, mowę o swoich zasługach
w tym względzie i o sobie, jako twórcy kanału. Doceniający to sejm przyznał mu udział
w zyskach z opłat wnoszonych przez użytkowników kanału oraz obiecał w Konstytucji
wzniesienie mu pomnika w Wilnie.
Nieborów chciał Michał Kazimierz przekształcić w rezydencję tętniącą życiem:
muzyką, artystami, koncertami, przedstawieniami teatralnymi... W dwa lata później
wszelako (1768), został hetmanem wielkim litewskim. Jednak godność ta i idące za nią
polityczne machinacje, coraz bardziej komplikowały jego żywot a on sam coraz częściej
stawał się przedmiotem kpin i żartów. Ciąg niepowodzeń rozpoczął jego akces do konfederacji barskiej. W Warszawie to właśnie wydarzenie stało się miernikiem postaw patriotycznych a w świetle korespondencji Katarzyny Kossakowskiej (z Pelagią Potocką)
ujawnia się także fakt wyczekiwania na deklarację hetmana i powszechnego uzależnienia poparcia dla ruchu od jego decyzji:
Manifest jaśnie wielmożnego pana Ogińskiego, hetmana wielkiego W.K.L. będzie posłany jaśnie wielmożnej pani dobrodziejce... w Litwie raptem się coś prędzej zrobiło
niżeli we Lwowie przy staraniu pana Kickiego. Ten manifest wiele tu uczynił odmiany w Warszawie i pomieszania. Dosyć na tym, że teraz znać sentymenta, które
przedtem ukrywane były40.

W liście następnym kasztelanowa kamieńska, w swej korespondencji zawsze bardzo
powściągliwa a przenikliwa i chłodno relacjonująca, daje wyraz odczuciom towarzyszącym wiadomości o konsekwencjach jakie mają spotkać Ogińskiego:
W. Piwkowski, Nieborów. Arkadia, zdjęcia K. Jabłoński, Warszawa 1988, s. 10.
Cyt. za: tamże.
39
Kanał miał duże znaczenie handlowe, ale też i pokazał pewne możliwości w zakresie rozwiązań technicznych, które przekładały się wprost na gospodarkę i finanse. W ślady Ogińskiego poszedł Tyzenhauz budując kanał łączący środkowy Bug z Prypecią. Zob. A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polsk,.
Warszawa 1999, s. 92.
40
Katarzyna z Potockich Kossakowska, List do Pelagii Potockiej, Warszawa 25 IX 1771, [w] Listy Katarzyny z
Potockich Kossakowskiej Kasztelanowej Kamieńskiej 1754-1800, wyd. K. Waliszewski, Poznań 1883, s. 137.
37
38
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O hetmanie litewskim wszystko się sprawdziło; gdzie się zaś sam znajduje nikt dotąd nie wie i sama jaśnie wielmożna hetmanowa litewska. Dobra jaśnie wielmożnego
hetmana mają być w sekwestrze; samej zaś [hetmanowej – A.Z.] dożywotnie mają
być wolne. Kto się w czepku rodzi zawsze szczęśliwy. [...] to tylko najpewniejsza, że
poczciwi wzdychają, a niepoczciwi się naśmiewają. Spełniły się słowa Pisma: „Sprawiedliwi prześladowani będą” [Mt 5, 10-12 – A.Z]41.

Zatem mimo kąśliwych opinii pojawiających się już wśród ówczesnych i późniejszych
komentatorów, był jednak Ogiński odbierany, jako sprawiedliwy, jako persona o czystych pobudkach patriotycznych. Pokazuje go też Kossakowska jako postać istotną w
świadomości ówczesnego społeczeństwa, z którą wiązało ono pewne oczekiwania i liczyło się z jego zdaniem i wyborami. Ujawni się to także w tekstach okolicznościowych
z tego okresu.
Po niewielkich sukcesach militarnych – ważnych jednak dla ducha i morale konfederatów niezbyt obfitujących w zwycięstwa – w nocy z 22 na 23 września 1771 r. Ogiński, na skutek zdrady swego zaufanego sekretarza Franciszka Chomińskiego42, poniósł
klęskę pod Stołowiczami z ręki Suworowa. Propaganda antykonfederacka twierdziła,
iż porażkę poniósł nie tyle hetman, co jego wojska, gdyż on sam zajęty był zupełnie
czym innym; jedna wersja podaje, iż zagrzewał łoża u pani d’Assert, drugą, jako glosę o polskich oficerach uczestniczących w konfederacji ironicznie przedstawiał Hubert
Vautrin:
Innemu [oficerowi, tzn. Ogińskiemu – A.Z], bardziej żądnemu wieńca Apollona aniżeli laurów Marsa, uprowadzono dwa tysiące żołnierzy, w czasie gdy komponował
piosenkę. Kiedy przerażenie zmroziło nagle zapał twórczy kompozytora, z takim pośpiechem rzucił się do ucieczki, że przybył w szlafroku z głębi Litwy do stolicy Prus
Zachodnich, trzymając wciąż w palcach szczyptę tabaki, której jakaś myśl poetyczna
przeszkodziła mu zażyć43.

Zatem albo oddawał się uciechom cielesnym, albo komponował – jednoznaczne
rozstrzyganie nie jest konieczne (w jednej i drugiej dziedzinie zgodnie uznawano go za
wirtuoza) ważne, że – wedle tworzonej przez sobie współczesnych legendy – pochłonięty był czymś zupełnie innym niż obowiązkami hetmańskimi. Niemniej poezja okolicznościowa tych czasów nie traktowała tej przegranej tak jednoznacznie jak Vautrin.
Zwłaszcza, że Suworow miał na koncie nie tylko to jedno zwycięstwo nad barzanami.
„Smutnymi klęskami kończyły się bitwy w otwartym polu: Pułaskich z Suworowem
pod Orzechowem (1769), Sawy z Suworowem pod Szreńskiem (1771), Dumourieza z
Suworowem pod Lanckoroną (1771)”44. Marian Kukiel widziałby to nie jako osobistą
klęskę Ogińskiego, ale efekt słabej organizacji i koordynacji działań militarnych. „Nad
całością działań ciążył brak jednolitego i umiejętnego kierownictwa, niezdolność poszczególnych dowódców do uzgodnienia działań i podporządkowania się czyjejś woli,
Taż: List do Pelagii Potockiej, Warszawa 9 X 1771, [w] tamże, s. 138.
Tamże, s. 138, przyp. wydawcy.
43
H. Vautrin, Obserwator w Polsce, tłum. W. Zawadzki, [w] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców,
wstęp i oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1963, t. I, s. 806.
44
M. Kukiel, Zarys historii wojskowości w Polsce, wyd. 3, Kraków 1929, s. 158.
41
42
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a także zanik dawnego ducha zaczepnego jazdy polskie”45.
Zachowany w krakowskich zbiorach Biblioteki PAU rękopis (rkps. 1166, k. 446)
zawierający dwa wiersze pisane na tę okoliczność byłby dobrym wyrazicielem tej dychotomii. Pierwszy to utwór Na pochwałę jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana litewskiego po bitwie stołowickiej, drugi zaś to Paszkwil na tegoż w tejże okoliczności, budowany wers
po wersie na zasadzie specyficznej aluzji literackiej oraz zanegowania każdego zwrotu
i zdania.
Na pochwałę...
O, wodzu patriotów, obrońco praw, wiary,
Ogiński! Choć w nieszczęściu mężnyś z czyn bez miary,
Stąd w sercu żal czujemy, ojczyzna złupiona
Twym męstwem się wspierał. Czyli już zgubiona?
Nie żyjesz, żyje jeszcze twój dowcip rozumny,
Drży na twoją żarliwość nieprzyjaciel dumny.
Zna moc twego ramienia; kończ pamiątkę sławy,
Wspieraj wolność odziany godnością buławy

Paszkwil
O, wodzu buntowników, gwałcicielu wiary,
Ogiński, wzięty z podłych czyn twoich bez miary!
Czyż Litwa z twej przyczyny nie wcale zgubiona?
Osiadłość wielu gwałtem od Ciebie złupiona.
Wart żeś życia, obrzydły tworze bezrozumny?
Słusznie, by nieprzyjaciel ścigał twój kark dumny.
Znikła, twoja pamiątka, zostałeś bez sławy,
Szuwarow ją uchwycił, godzien twej buławy47.

Ten swoisty dialog nie jest bez znaczenia przy oglądzie recepcji poczynań hetmana.
Mimo iż współczesne opracowania dotyczące konfederacji barskiej pomijają postać
Ogińskiego, co jest powodowane interpretacją i krytycznym oglądem wydarzeń, to
jednak nieodlegli wydarzeniom historycy XIX-wieczni skłonni byli umieszczać go w
zespole najważniejszych postaci i przywódców zrywu. Kajetan Sariusz Wolski w wydanym w 1899 roku w Krakowie Albumie Konfederacji Barskiej 1768-1772 pokazuje go wśród
zdecydowanie najważniejszych osób. Głos zawarty w pierwszym z przytoczonych
wierszy przychylałby się do twierdzenia, iż Ogiński (choćby i tylko przez nazwisko i
prestiż urzędu) mógł być postrzegany jako postać ważna. Ogólnie ujęte jego zasługi stają się tu niczym wobec ducha zaangażowania w ojczyste sprawy, patriotyzmu i męstwa.
Wyliczanie cech osobowych, cech bohaterskiego męża stanu zderza się z negatywną
wyliczanką pomieszczoną w Paszkwilu... Prokrólewska perspektywa wypowiedzi ewokuje ciąg inwektyw, ale i jednoznaczną klasyfikację bitwy stołowickiej jako klęski, w
której wygrany Suworow odbiera Ogińskiemu honor buławy (niczym zdobycie sztandaru, chorągwi przeciwnika). Gdy autor pochwały metaforycznie wspomina, iż łupiona
ojczyzna wspierała się męstwem hetmana, podmiot odpowiedzi mówi o zgubionej LiTamże.
Jest to jedyny zachowany przekaz.
47
Cyt. za: Literatura konfederacji barskiej, t. III Wiersze, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. GrabowskaKuniczuk i J. Wójcicki, Warszawa 2008, s. 603.
45
46
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twie. Ten drugi nawiązuje nie tyle do samej bitwy, co do konsekwencji wprowadzenia
powstania na Litwie, przed czym był wielokroć przestrzegany Ogiński nawet przez
Stanisława Augusta48. „Straciłem wszystko – pieniądze, bagaże, papiery, lecz nigdy nie
stracę wytrwałości, odwagi i żądzy ratowania mojej uciśnionej ojczyzny” – pisał sam
Michał Kazimierz w kilka dni po przegranej bitwie już z banicji49. Mimo niepowodzeń
– co należy podkreślić – Ogiński nie tracił ani żarliwości ani ducha walki. Udając się w
przymusową podróż, jak już zaznaczył Vautrin, Michał Kazimierz do 1774 roku przebywał we Francji gros swoich wysiłków skupiając na próbie zaangażowania tamtejszego dworu w sprawę Polski, czyli konfederacji. Stosunkowo szybko jednak zdał sobie
sprawę, iż wysiłki te, wskutek nowych rozkładów emocji na mapie Europy (zwłaszcza
po zakończeniu wojny rosyjsko-tureckiej) spełznąć muszą na niczym. Hetman zaś prowadząc coraz częstsze spory wewnętrzne z barzanami oddał się dworskim uciechom
peregrynanta zamieszkując kolejno Prusy Wschodnie, Cieszyn, Londyn, Genuę, Lyon
i Paryż.
Stosunki małżeńskie Ogińskich uległy w tym czasie zdecydowanemu rozluźnieniu. Toteż po powrocie hetmana do kraju, a decyzja ta zapadła w listopadzie 1774
r., sprzedali oni posiadłość nieborowską miecznikowi litewskiemu Michałowi Hieronimowi Radziwiłłowi, ożenionemu z dawną wychowanką Aleksandry Heleną z Przeździeckich. Otrzymana za to suma 400 000 czerwonych złotych50 pozwoliła na spłacenie
większości pożyczek zaciągniętych na formowanie wojsk konfederackich. Wtedy też
drogi Ogińskich rozdzieliły się. Księżna, w przyjaźni i wzajemnym szacunku, rozstała
się z mężem, przenosząc się do odziedziczonej posiadłości w Siedlcach. Michał Kazimierz został w Słonimiu, gdzie udało mu się ziścić marzenia o zakrojonej z wielkim rozmachem działalności kulturowej skupionej wokół swojej rezydencji (utrzymywał profesjonalny balet, orkiestrę, teatr, drukarnię, farfurnię i fabrykę tkacką). Sam też wciąż
tworzył: komponował, pisał i rysował a dał się również poznać jako kolekcjoner i „miłośnik nauk przyrodniczych”51. I choć dzieła jego różnie były oceniane, to nie zmienia to
faktu, iż zdolnościami organizacyjnymi i przedsięwzięciami towarzysko-kulturowymi
dwór słonimski rozsławił; czyniła z niego jeden z najświetniejszych dworów artystycznych ówczesnej Rzeczpospolitej ale i Europy. Stąd też, mimo narastającej krytyki, mógł
Ogiński i zasmakować w utworach jednoznacznie pozytywnie o nim mówiących. Najlepszym przykładem jest poetycki list Tomasz Kajetana Węgierskiego Do Ogińskiego,
hetmana wielkiego litewskiego52. W końcowych partiach utworu poeta kreśląc obraz Raju,
jako dobrotliwie rozśpiewanej każdego dnia krainy; od rana do wieczora, intonującej te
same hymny do Boga, sugeruje, że jeśli brak w Niebie geniusza mogącego godnie czcić
swego Pana urozmaicając mu ten rutynowy repertuar, to należy udać się do Słonimia.
Wszak tam właśnie, obok Nieświeża Radziwiłłów i królewskiej Warszawy, miała swe

Zob. J. Michalski, Mentalność polityczna konfederatów barskich..., s. 22.
Cyt. za S. Leśniewski, dz. cyt., s. 169.
Warto dodać, iż Radziwiłł pieniądze te otrzymał jako „nagrodę” za złożenie podpisu pod uchwałą
sejmową zatwierdzającą pierwszy rozbiór Polski. Zob. W. Piwkowski, dz. cyt., s. 13.
51
J. Bernoulli, Podróż po Polsce, tłum. W. Zawadzki, [w] Polska stanisławowska..., s. 438.
52
T. K. Węgierski, Wiersze wybrane, wstęp i oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1974.
48
49
50
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podwaliny historia polskiej opery53. Niezależnie od tego na słonimskiej scenie częściej
chyba usłyszeć można było, zapewne bliższe gustom Węgierskiego, sielankowe piosenki pasterskie. Nie dziwią więc słowa kierowane przez podmiot jego wiersza najpierw
do aniołów, potem do Ogińskiego:
Jeśli pomiędzy wami genijusza nié ma,
Niech się który na moment spuści do Słonima.
Grzeczniej niż w Lota domu pewnie tam przyjęty,
Wstydziłby się, że śpiewał kiedyś: Święty! Święty!,
A muzykę śmiertelną z swym równając chorem,
Nie wiem, czy by nie został Nieba dezertorem.
Ogiński! Nim Cię przyjdzie ten Anioł nawiedzić,
Ja go muszę z pilnością koniecznie uprzedzić;
Muszę też w życiu moim choć raz być szcześliwy:
Widzieć Ciebie w Słonimie i te wszystkie dziwy,
W których gustować będą anieli i święci,
Podać pięknymi rymy do wiecznej pamięci,
A jeśli je laurowym przyozdobisz wieńcem,
Z ochotą po mej śmierci będę potępieńcem!54

Bardziej krytyczny wobec muzycznych dokonań hetmana wielkiego litewskiego
był przywoływany już Hubert Vautrin. Choć z jednej strony pokazywał on doniosłość
inicjatywy „kanału Ogińskiego”, to jednak z drugiej, jedyne, co zapamiętał z oper Michała Kazimierza (inna sprawa, że w ogóle niezbyt przychylnie patrzył na polską literaturę i sztukę), to scena gdzie „występuje stara kobieta, która siadając puszcza wiatr i
śpiewa przy tym: »Tak to zawsze stara baba«”55. Karl Heinrich von Heyking, wieloletni
adiutant Ogińskiego, będąc niezwykle przychylnym hetmanowi, dał w swych wspomnieniach dłuższą jego charakterystykę, z uwzględnieniem złożonych psychologicznie
czynników wpływających na jego postawę i osobowość:
Hrabia Ogiński, pochodzący z jednego najstarszych i najznakomitszych rodów Litwy, otrzymał staranne wykształcenie i obdarzony był wieloma miłymi talentami. Był
słusznej postawy, miał łagodny wyraz twarzy, świadczący o dobroci serca. Niestety,
z chwiejnym i pozbawionym energii charakterem szedł w parze umysł nie odznaczający się ani precyzją, ani dalekowzrocznością. Nikczemni pochlebcy, otaczający go
od lat młodzieńczych, spaczyli jego zdrowy sąd i do tego stopnia spotęgowali w nim
poczucie własnej wartości, że uważał siebie za jednego z najznakomitszych mężów
swoich czasów. Z pomocą włoskiego mistrza komponował opery, z pomocą [Franciszka Ksawerego] Chomińskiego układał po polsku wiersze, zabazgrał swoimi malowidłami niejedno płótno i uparcie twierdził, że jest trzecim architektem w Europie.
W rzeczywistości nie odznaczał się ani smakiem, ani wiedzą, ani też talentem wojskowym. Zostawszy jednak hetmanem wielkim usiłował zreformować armię litewską z
53
Zob. E. Obniska, Muzyka dawna, [w] Dzieje muzyki polskiej w Zarysie, red. T. Ochlewski, wyd. 2, Warszawa 1983, s. 68-69.
54
T. K. Węgierski, dz.cyt. Kapitalnie z utworem Węgierskiego koreluje się wiersz Ogińskiego O funduszu
z tomu Bajki i nie bajki, Warszawa 1788, s. 122.
55
H. Vautrin, dz. cyt., s. 760; chodzi mu o Filozofa zmienionego (1779) i kwestie pani Wesołkowskiej.
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pomocą pewnego pruskiego oficera, który dzieło to rozpoczął, ale go nie ukończył.
Gdy za młodych lat odwiedził Francję i Niemcy, jego stanowisko i umiłowanie wiedzy i sztuki wyrobiło mu tam rozgłos mogący oszołomić nawet mocniejsze umysły.
Otaczali go utalentowani pieczeniarze, kadzili mu, a piękne kobiety do reszty go psuły, tak że wynikiem jego podróży była tylko do śmieszności dochodząca próżność56.

O niemal „dziecięcej próżności” mówił i Niemcewicz. Jednak, co z powyższego fragmentu najważniejsze, to fakt, iż mimo współczesnego pamiętnikarzowi zepsucia hetmana, w młodości odznaczał się on światłym umysłem i talentami, które przysporzyły mu rozgłosu i wręcz – sławy. Ernest Łuniński pisząc o powiązaniach Ogińskiego z
księżną Tarakanową, opierając się na bogatym materiale archiwalnym, wspomina także
o zaradności finansowej hetmana i jego wielkich talentach artystycznych. Koniec dobrej
passy życiowej i organizacyjnej hetmana datuje zaś – słusznie – badacz na czas związania się z Barzanami57, kiedy to przeznaczył on lwią część swej majętności i zaciągniętych
na jej konto pożyczek na cele konfederacji.
Mimo to w roku 1786, przebywając poza granicami kraju, został powołany na
„do prezydowania” w Departamencie Wojskowym Rady Nieustającej. Informował go o
tym Stanisław August spiesząc z gratulacjami:
Mości panie hetmanie wielki litewski.
Gdy głos narodu w elekcji konsyliarzów Rady Nieustającej wezwał W. Pana do
społeczności grona tego, i prezydowania w Departamencie Wojskowym. Najprzód
winszuję W. Panu takowego dowodu ufności publicznej, że choć nie przytomny i
miejscem odległy, i niestarający się zostałeś obranym: do czego żem i ja dał pochop,
zapisawszy wielmożnego pana na liście mojej tym chętniej przyznaję się, im bardziej
wierzę, że w W. Panu i dla publiczności użytecznego, i dla mnie przez to samo życzliwego widzieć będę konsyliarza.
Chciejże tedy przybywać co rychlej, dla objęcia w Radzie i w Departamencie Wojskowym miejsca tego które przyzwoitym dla W. Pana czynią równie przymioty jego, jako
i urząd.
Miło mi jest dowiadywać się, że W. Pan jesteś aktualnie in procinetu bliskiego zjechania do Berlina, a potem do ojczyzny, gdyż przez to tym prędzej spodziewać się
mogę radosnego dla mnie zawsze powitania z W. Panem. Nie chcę bowiem dać wiary
niektórym powieściom, a bardziej supozycjom jakobyś W. Pan miał nie akceptować
tego daru, który ci przychylność powszechności ofiaruje, ufam, że i mnie takowego
zmartwienia, i sobie tej krzywdy uczynić nie zechcesz, i że owszem wkrótce użyczysz
mi ukontentowania, że będę mógł powtórzyć ustnie W. Panu te upewnienia, które mu
tu listownie najchętniej daję dystyngowanego dla W. Pana szacunku i afektu mego.
Stanisław August Król58

Pośpiech króla powodowany był strachem, iż przebywający w tym czasie w Londynie Ogiński mógłby spiskować przeciwko niemu. Mimo, iż nominat wymawiał się
od tej funkcji59 dzięki zabiegom Ignacego Lachnickiego, zjechał do kraju z końcem 1786
56
K. H. von Heyking, Wspomnienia z ostatnich lat Polski i Kurlandii 1752-1796, tłum. W. Zawadzki, [w]
Polska stanisławowska..., s. 80-81.
57
E. Łuniński, dz. cyt., s. 56; por. przy 20 i odnoszący się do niego cytat.
58
Stanisław August Poniatowski, List do Michała Kazimierza Ogińskiego, 16 XII 1786 r., BN, Teki Trębickiego, t. 10: Korespondencja Ogińskich, sygn. 1795/10, k. 14.
59
Rekonstruuje to Zofia Libiszowa (Życie polskie w Londynie w XVIII wieku, Warszawa 1972, s. 217-219).

134

Artur Ziontek

roku. Toteż mimo, iż nie informuje nas o tych okolicznościach za nadto (choć rzeczowa
i interesująca) monografia Katarzyny Bucholc-Srogosz60, Ogiński wbrew obawom Stanisława Augusta nominację przyjął przerywając tym samym zagraniczne peregrynacje.
Dla samego zainteresowanego było to też dobre remedium na przykrości i w konsekwencje utratę zdrowia jakich doświadczył w Londynie. Najpierw bowiem dał się on
zwieść Stefanowi Zanowiczowi (w kraju znanemu jako Castriotto)61, awanturnikowi i
oszustowi, który wmawiał hetmanowi, iż należy mu się polska korona i wyłudzając od
niego pieniądze udawał się w podróże o niejasnym celu; potem zaś podczas pobytu w
Spa uległ wdziękom aktorki, której mąż patrzył wprawdzie przychylnie na te umizgi,
lecz za odpowiednią sumę pieniędzy62.
W dobie Sejmu Czteroletniego (1788-1792) Ogiński (o czym już była mowa) zgłaszał ciąg projektów dotyczących wojska m.in. 100-tysięcznej armii63 i jej zdecydowanej modernizacji64 (co się w końcu, choć przy innych nazwach strukturalnych ziściło).
Znowu też jednak opowiedział się po stronie antykrólewskiej i dążył do porozumienia
z Prusami, o czym mówił wprost w pierwszych dniach sejmu65. Jeszcze przed jego rozpoczęciem zaś kandydował do roli jednego z przywódców propruskiej partii mającej
na celu niedopuszczenie do zrealizowania politycznych i militarnych planów prorosyjsko nastawionego króla i jego popleczników. Rola jaka odegrał nie należała jednak do
pierwszoplanowych. Józef Kossakowski, wyrażając dość powszechne wtedy odczucia,
ganił w swych Żądaniach próżnych działania i postawę Ogińskiego, (także Franciszka
Ksawerego Branickiego, Ludwika Tyszkiewicza i Seweryna Rzewuskiego):
Gdybym ja był hetmanem, to jeżdżąc po świecie
Nie dawałbym koncertów, nie grał na klarnecie.
Byłbym czynnym jak można, nie byłbym próżniakiem,
Wiernym, wdzięcznym ludowi, nie byłbym pijakiem.
Nie dąłbym się mym brzuchem, gdybym miał łeb pusty,
Nie dałbym pierwszy tonu doboszów, rozpusty,
Nie pisałbym pokutnych psalmów bies wie za co,
Wszak nie na to trzymają hetmanów i płacą66.

Kwartet ów stał się również bohaterem anonimowej fraszki Na czterech hetmanów,
stanowiącej jakby kwintesencję cytowanego wyżej fragmentu Żądań próżnych, bo przyjmującej dokładnie tę samą strategię stosowania inwektyw i piętnowania tych samych
cech:

60

2007.

K. Bucholc-Srogosz, Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794, Poznań

61
Szerzej o nim zob. pasjonujący artykuł: W. Konopczyński, Mbret oświecony. Film historyczny na 3000
metrów, „Myśl Narodowa” 1931, nr 38, s. 85-88.
62
Zob. Z. Libiszowa, dz. cyt., s. 218.
63
Projekt etatu wojska, Konstytucje – Sejm Czteroletni, BN W.4388 adl.
64
M. K. Ogiński, Myśli o rzeczy wojennej, Warszawa 1789, BN XVIII.3.5748.
65
Zob. choćby: Mowa jaśnie wielmożnego Michała Ogińskiego hetmana wielkiego W.X.Lit. miana na sesji sejmowej dnia 30 października r. 1788, Druk, s. [3]. BN W.41485 adl.
66
J. I. Kossakowski, Żądania próżne, [w] Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 1: 1788-1789, z papierów
Edmunda Rabowicza, oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 1988, s. 37 (komentarze s. 43).
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Prawda to oczywista, że paszkwil dotyka,
Lecz cóż stąd, że ten pijak, tamten basałyka,
Trzeci dobry syn matki – przedziwny psalmista,
Czwarty, choć jest próżniakiem, dobry basetlista67.

W obu przypadkach Ogińskiemu wypominane jest obycie muzyczne i większe oddanie się tej pasji, niż sprawom sejmowych. To jednak, co stanowiłoby o pewnej nowości
poznawczej to fakt, iż w przywołanej fraszce pojawia się on jako basetlista (znano go
jako skrzypka, klarnecistę, wirtuoza harfy). Poza tym tekstem trudno odnaleźć jakiekolwiek informacje o umiejętności gry na basetli – najniższym tonem i największym
z instrumentów smyczkowych, o kształcie przypominającym wiolonczelę. Może więc
chodziłoby o sparodiowanie jego umiejętności jako skrzypka. O ile bowiem skrzypce
są i były uznawane za instrument wykwintny, elegancki o tyle basetla to instrument
ludowy mogący mięć nawet dwie tylko struny, wydający dźwięk bliski tubalnemu buczeniu (stąd też potoczna nazwa „bas”). Mogłyby to być także echa pism literackich i
politycznych Michała Kazimierza, w których nie raz autor dokonywał swoistej apologii
chłopów. Miejscami znać w nich nawet wielkie zafascynowanie nimi, jako jedynymi
metafizycznymi beneficjentami wielkiej zgody z naturą. Podśmiewanie się anonimowego pamflecisty miałoby więc tu głębsze, wielowymiarowe podłoże.
Odwołując się do muzycznych pasji wymieniono Ogińskiego w anonimowym
lakonicznym, acz brawurowym literackim zestawieniu podskarbich, marszałków,
kanclerzy i hetmanów. Jak łatwo zaobserwować, czwarty, „hetmański” wers pokazuje
te same postaci, co w utwory cytowane wcześniej:
Wędzikiszka, Hołota, Szubienicznik, Cnota,
Ślamazarnik, Gawęda, Filut, Rewerenda,
Sardanapal, Bogacz, Intrygant, Rogacz,
Pijak, Klarnecista, Basałyk, Psalmista68.

Nieco inny konterfekt zyskał zaś Ogiński w popularnych ówcześnie zagadkach, które układano na każdego posła Sejmu Wielkiego69. Hetman stał się bohaterem
dwóch:
Ma dosyć cnót,
Zimny jak lód,
Z dużym brylantem chodzi,
Nie pomaga ani szkodzi.

Cyt. za: W. Woźnowski, Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta, Wrocław 1973, s. 73.
S. Bukar, Pamiętniki, wyd. J. I. Kraszewski, Drezno 1871, cyt. za: Sensacje z dawnych lat, wybór i oprac. R.
Kaleta, wyd. 3, Wrocław 1986, s. 22. Wydanie Pamiętników Bukara z roku 1912 fragment ten pomija.
69
Zob. Zagadki sejmu czteroletniego, teksty zebrał i ustalił E. Rabowicz, komentarz B. Krakowski i E. Rabowicz, do druku przygotował J. Kowecki, Warszawa 1996.
67
68
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I druga:
Talenta nie pana,
Mina nie hetmana,
Samochwalca bez miary,
Trzyma kurwę, choć stary70.

Zagadki odnoszą się wprost do postawy, jaką przyjmował ich bohater na sali
sejmowej, choć oczywiście jest tu ona nieco przerysowana. Głos zabierał raczej rzadko i
raczej jedynie w kwestiach wojskowych71, co jednak trzeba poczytać in plus, bo główne
jego dzieło z tego zakresu – Myśli o rzeczy wojennej, jak było to już mówione ma wszelkie walory oryginalności i celności. Niemniej autor/ autorzy enigmonimów wytykali
mu tu fakt, częstego stawania w swojej obronie i wyliczania swych cnót. 30 X 1788 r.
polemizując z wysuniętymi trzy dni wcześniej zarzutami królewskiego brata, prymasa Poniatowskiego podejmował (słuszną jednak) obronę własnej godności (zwłaszcza,
że chodziło o właściwe dysponowanie funduszami przeznaczonymi m.in. na wojsko) i
szerzej – władzy hetmańskiej. Stąd właśnie rzucone w tekście, iż „ma dosyć cnót”. Bardziej jednak gorzka byłaby konstatacja zawarta w ostatnim wersie pierwszej zagadki:
„nie pomaga ani szkodzi”, która odnosi się do głównego okresu prac sejmu i zwłaszcza
okoliczności uchwalenia ustawy zasadniczej. Bezpośredni obserwatorzy wydarzeń zarzucali mu połowiczność, brak energii i klarownego opowiedzenia się za, lub przeciw.
Tak było właśnie 3 V 1791 r. W trakcie debaty nad projektem konstytucji przyjął postawę konformistyczną – głosu nie zabrał, nie złożył żadnego protestu, ale nie pojawił się
za to w kościele na akcie zaprzysiężenia Ustawy Rządowej, zgodnie z apelem króla,
pozostając na sali sejmowej72. Zarzucając mu jeszcze brak żarliwości i ognia, na co miałoby wskazywać nazwisko „Ogiński” a dodając także w inny sposób niż poprzednio
nijakość: „talenta nie pana / mina nie hetmana” – stałby się hetman litewski wedle
tego obrazu postacią miałką nie zdolną do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Temu
ubezwłasnowolnieniu oraz wrażeniu starczego opadania z sił, na co wskazywał przecież anonimowy pamflecista sześćdziesięciojednoletniemu Ogińskiemu, kontrastowo i
paradoksalnie zaprzecza „doniesienie”, iż ten „trzyma kurwę”. Co znowuż miałoby
nawiązywać do wcześniejszych romansów i zaangażowania w kobiety, choćby z czasu
bitwy pod Stołowiczami, dla których, i przez które zaniedbywał on mnogość swoich
obowiązków i tak naprawdę im tylko się oddawał.
Trzeba mieć jednak w pamięci, iż cięty język i zagadek, i innych tekstów okolicznościowych, politycznych XVIII wieku a doby Sejmu Wielkiego zwłaszcza, wpisywał
się w pewną retorykę politycznych ataków i nastawiony był nie tyle na wzbudzenie
doznań i wzruszeń estetycznych poszczególnych odbiorcy, ile na wywołanie określone-

Tamże, s. 56, 183.
Zob. Diariusz sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacji Generalnej obojga narodów w Warszawie rozpoczętego roku 1788, Warszawa 1790.
72
Zob. Rok nadziei i rok klęski 1791-1792. Korespondencja Stanisława Augusta Poniatowskiego z posłem polskim
w Petersburgu, Augustynem Deboli, wyd. J. Łojek, Warszawa 1964, s. 48.
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go, zamierzonego wcześniej celu. Były to teksty użytkowe, literatura stosowana73. Tekst
taki był wbrew pozorom niezwykle groźną bronią. „Autorzy sięgali po pióro przy każdej okazji. Gdy zaś trwały obrady, poezja nieustannie komentowała czynności sejmu,
oddawała atmosferę bezpośredniego zaangażowani w rozgrywające się wypadki i – co
ważniejsze – wpływała na przebieg prac w izbie ustawodawczej, stawała się czynnikiem oddziaływującym na wydarzenia bodaj tak silnie, jak nigdy wcześniej”74.
Zmasowany niemal atak (anonimowych głównie autorów) na poszczególnych
posłów, czy senatorów, był dla swych bohaterów niezwykle dolegliwy i uciążliwy.
Sytuacja bywała na tyle poważna, że Franciszek Ksawery Branicki zmęczony i przestraszony atakami padającymi na siebie i swoich zwolenników, próbował po kryjomu
odnaleźć nazwiska swoich twórczych antagonistów, a gdy to nie przyniosło rezultatu,
wyznaczył za ich rozszyfrowanie nagrodę75.
Niejako odmieńcami na tle grupy politycznych antagonistów hetman jawią się
Wojciech Zacharkiewicz76 i anonimowy autor wierszowanego pożegnania przy kończącej się kadencji w Komisji Wojskowej Obojga Narodów. Przyjrzyjmy się najpierw temu
drugiemu.
Wiersz jest znamienny gdyż już w pierwszym wersie pojawia się porównanie
bohatera do antycznego żołnierza i polityka Solona. Był on także ateńskim mężem stanu i prawodawcą – toteż skupiał w sobie wszystkie te funkcje, które stały się również
udziałem Ogińskiego. Wsławił się m.in. tym, że osiągając szczyty władzy nigdy się nie
wywyższał a dobro swych poddanych cenił pod wszystko inne77. Dodatkowo zaś, między wierszami pojawia się tu także i pochwała uprawianej przez hetmana twórczości
literackiej. Solon bowiem kojarzy się niezbywalnie z anegdotą z czasów wojny między
Atenami a Megarą o wyspę Salaminę, która dla Aten miała znaczenie strategiczne gospodarczo i politycznie. Legenda głosi, iż przegrywający początkowo Ateńczycy dzięki
płomiennej elegii Solona Na Salaminę, która wzbudziła chęć i ducha walki, wygrali całą
kampanię. Dla Ogińskiego, z którego często drwiono ze względu na twórczość, zestawienie to było niezwykle nobilitujące.
Co Aten Areopag, w osobie Solona,
Czcił, wielbił i poważał, mając go na czele,
Toż czci w Tobie, społeczność żalem rozkwilona,
Gdy cię żegna cny wodzu, w tym Marsa kościele.
Słynął on Greczyn światłem, w owym mędrców zbiorze,
A duchem pełnym cnoty, ich ożywiał ciało,
My światła Twego brodząc, jak bezdenne morze,
Jednym duchem tchnęliśmy cnoty, mowiem śmiało,

73
Por. S. Skwarczyńska, O pojęcie literatury stosowanej, „Pamiętnik Literacki” 1931, z. 1. Przedruk w: Szkice
z zakresu teorii literatury, Lwów 1932.
74
K. Maksimowicz, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni, Gdańsk 2000, s. 13.
75
Zob. K. Maksimowicz, Wstęp, [w] Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego..., s. 17.
76
Zob. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. VI: Oświecenie. Hasła osobowe P-Ż, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, red. do 1958 r. T. Miklulski, Warszawa 1970, s. 510.
77
Zob. Z. Kubiak, Piękno i gorycz Europy. Dzieje Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 42-43.
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Jedność ta dziś gwałt cierpi, gdy się dzielim z tobą,
Któryś ją tchnął w nas słodki pełen czci hetmanie,
Atoli choć się od nas, oddalasz osobą,
Szlachetny szlad jej w sercach naszych się zostanie,
Jednym my duchem wielbić będziem słodkie wzory,
Roztropnej łagodności twej, którąśmy znali,
W jedne zawsze cnotliwe twe wstępując tory,
Jednym głosem wyznawać, żeśmy cię kochali.
A tak choć już nie będziesz z nami w swej istocie,
Duch twój przecież cnotliwy będzie nam hetmanił,
W szlachetnej my cię ścigać nie przestaniem cnocie,
Byś nie znalazł, gdy wrócisz, cobyś nam przyganił78.

Tak samo jak Solon dla Ateńczyków, tak Ogiński staje się tu najlepszym przykładem
cnót, męstwa i rozumu. Ponadto zaś, co pojawia się często przy podejmowaniu dyskursu o hetmanie, towarzyszy mu kwestia jego dobra i troskliwości o poddanych a w tym
przypadku o zależnych od niego współpracowników.
Odmiennie zbuduje swój utwór Zacharkiewicz – mało kojarzony pisarz polityczny i poeta, zubożały szlachcic, rejent ziemski brzeskokujawski, który w czasie Sejmu
Wielkiego przebywał w stolicy, pozostając na usługach ambasady rosyjskiej (w silnie
rozbudowanej sieci kontaktów rosyjskiego posła Jakuba Bułhakowa79), która inspirowała i finansowała jego broszury polityczne. Nie wiadomo, czy podobnie było z jego wierszami panegiryczno-patriotycznymi. Wśród nich odnajdujemy bowiem panegiryczną
odę imieninową dla Ogińskiego, który przecież do stronników Rosji nie należał. Możliwe więc, iż w przypadku hetmana był to zabieg mający na celu zyskanie u niego sympatii dla mniej lub bardziej jawnych popleczników sprawy rosyjskiej. Dla wschodniego
mocarstwa byłby to „nabytek” niezwykle cenny biorąc choćby pod uwagę hetmańską
zwierzchność nad wojskami (pomimo sejmowej próby ograniczenia ich władzy). Jeszcze w czasie wojny Rosji z Turcją Katarzyna była przeciwna Ogińskiemu, „którego niewdzięczności już doświadczyła”80 i nazywała go „woskową lalą”81.

78
Pożegnanie przy kończącej się kadencji J.W. Michała Ogińskiego hetmana W.W. Xięstwa Litewskiego od jednego
z grona komisarzy Komisji Wojskowej Obojga Narodów wierszem polskim złożone, IBL PAN XVIII.2.222.
79
W. Smoleński, Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897, s. 170.
80
Tamże, s. 163.
81
Zob. A. Zachorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990, s. 239; J. Michalski, Schyłek konfederacji
barskiej, Wrocław 1970.
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Oda do Michała Ogińskiego w dzień imienin82
Vita cadit, sed fama virens, fert Nomina Avum
Vincere sic præstat, quam vivere. Cedat honesto
Utile, Martis amor vivet, Tumuloque superstans
Gloria quæsitum, decorabit Nomen in Armis.
Wodzu wielki, noszący imię niebieskiego,
Najpierwszego zwycięzcy, świętego Michała,
Jestem sercem wzruszony, do pisania tego,
Boć dziś z wszech miar należy, i od wszystkich chwała.
Nie szukam jej przydatku z twych naddziadów cnoty,
Choć do naśladowania, mamy z nich przykłady,
Jawne światu polskiemu, święte ich roboty,
I żaden pod ojczyzną, nie uczynił zdrady.
Jesteś ich syn, wnuk, prawnuk jednak jest krew w tobie,
Dajesz z siebie dowody, ojczyźnie życzenia,
Każdy dziś z patriotów winszowałby sobie,
Aby się rozkrzewiały takie pokolenia.
Lecz gdy trudne i rzadkie, jak jest Feniks w świecie,
Niechże na tobie samym zakończy się sława,
Późne nasze potomki, mówić będą przecie:
„Że nigdy nieśmiertelna Michała buława”.
Do tej w wojsku francuskim, zdatność usposobił,
Równie jako Herkules, dając tam dowody,
Tu zaś hetmanem będąc, mnogość trupów zrobił,
Zasłaniając ojczyznę i naród od szkody.
Urząd ten obowiązek, równy życiu włożył,
Na twe barki z wyroków przedwiecznej ustawy,
Piastujesz go byś życie i fortunę łożył,
Nie odstępując na krok poprzedników sławy.
Jesteś hetman i prezes, w twoich ręku siły,
Jednak przystęp i ludzkość, masz gardząc ambitem,
Żyjesz łaskawy z Cnotą, a nam wszystkim miły,
Dobroć wielka, przyjemność są twoim zaszczytem.
Ah! żeby się takowe, mnożyły umysły,
Miłość jednej ojczyzny, mieć najpierwszym celem,
Zrobiony z cnotą związek, utrzymywać ścisły,
Być hetmanem, nie przestać być obywatelem.
82
Pełny tytuł brzmi: Do jaśnie wielmożnego Michała kniazia z Kozielska Ogińskiego hetmana w[wielkiego] W[ielkiego] K[sięstwa] Lit[ewskiego], prezesa Komisji Wojskowej, do ułożenia Formy Rządu przez najjaśniejsze Rzeplitej skonfederowane stany deputowanego, wielu orderów polskich i zagranicznych kawalera, w dzień imienin jego przez życzliwego
i obowiązanego temu imieniowi W.B.Z.R.Z.B.K. dnia 20 miesiąca września 1789 roku napisana oda, Warszawa 1789,
IBL PAN XVIII.2.221.
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Robić dla dobra kraju, kanały, fabryki,
Być szczodrym, miłosiernym, krzywd darować z chęci,
Dla rozrywki przyjaznych, mieć Lina muzyki,
Wszystko to cię zaleca potomków pamięci.
Będziesz przeto wiekował, mile wspominany,
W narodzie tobie wdzięcznym bez końca, bez miary,
Będziesz na Litwie, <w> Koronie zawsze ukochany,
Będziesz nawet po śmierci, miał żywe ofiary.
Lecz wiek twój niechaj wzmocni, dzieł wszystkich sprężyna,
Niechaj serca i cnót twych pamięć pozostała,
Nie kończy pochwał, lecz je zawsze przypomina,
Z więzów wyszła ojczyzna, za życia za życia Michała.

Jak łatwo zorientować się już po pierwszych wersach – nie mamy do czynienia z arcydziełem. Zacharkiewicza kontakt z poezją był raczej przypadkowy a teksty powstawały nie z potrzeby ekspresji twórczej, co ze względu na osiągnięcie pewnych klarownie
rysujących się celów. Wierszowane życzenia dla Ogińskiego wpisują się więc w ramy
poezji okolicznościowej i – znowuż przywołując Stefanię Skwarczyńską – literatury stosowanej. I choć sama przynależność utworu nie przesądza odgórnie jałowości artystycznej (pamiętamy choćby małe arcydzieła Miera) to jednak wiersz powyższy złudzeń co
do tego nie pozostawia. Bywa bełkotliwy, składnia niemal siłą ciosana tak, by uzyskać
rym, rytm zachowuje się kosztem logiki i klarowności wypowiedzi. Niemniej warto się
przyjrzeć przywoływanemu repertuarowi argumentów. Zza nich bowiem wyłania się
obraz pełnego cnót obywatela i patrioty oraz niesłychanej siły, odwagi i męstwa bohatera wojennego, zasłużonego na polu marsowym.
Trzy pierwsze strofy, przywołują porównania z postaciami niebiańskiej proweniencji oraz pion pokoleń Ogińskich zasłużonych dla kraju. Już pierwsza z nich przynosi spostrzeżenie, iż hetman litewski nosi imię „najpierwszego” i najdzielniejszego
wojownika Niebios, pogromcy szatana – św. Michała. Sam fakt, iż Zacharkiewicz podkreśla kwestię imienia mógłby wskazywać, że odnosi się w ten sposób także i do jego
etymologii. Sięga ona wspomnianego patrona: hebrajskie imię Mika’el znaczy tyle, co:
„któż jak Bóg”. Według tradycji judeochrześcijańskiej, gdy Satanael zbuntował się przeciw Bogu i nakłaniał do tego innych aniołów, Michał jako Pierwszy stanął z mieczem naprzeciwko niego i zakrzyknął „któż, jak Bóg”. Od tej pory jest uosobieniem dzielności,
stoi na czele boskich hufców (Jud 9; AP 12,7) a Bóg zleca mu zadania, które wymagają
szczególnego wysiłku. Dodatkowo zaś, jest św. Michał kojarzony z ogniem, co znowuż
dotyczyło i hetmana, choć bardziej – jak już wspominano – ze względu na nazwisko. Już
dzięki temu odwołaniu i zestawieniu z świętym wodzem, Ogiński urasta do niebotycznych rozmiarów. Dodatkowo jednak wspomniani są jego protoplasci. Zasługi pradziadów („naddziadów cnoty”) są znane „światu polskiemu” i nabierają znaczenia „świętej
roboty” – czym wszyscy zbliżają się swymi zasługami do „najpierwszego zwycięzcy
świętego”.
Przywołani tu bezimiennie członkowie rodziny faktycznie na przestrzeni dziejów piastowali rozmaite ważne funkcje, byli wśród nich: hetman polny litewski (Jan
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Samuelowicz), hetman wielki litewski (Grzegorz Antoni), marszałek wielki litewski
(Ignacy), kanclerz wielki litewski (Marcjan Aleksander) oraz wojewodowie, kasztelani
i oboźni83. To właśnie do tej linii służby narodowi odwoływać się będzie także podmiot
utworu przypisywanego Franciszkowi Zabłockiemu Do Krasińskiego, biskupa kamienieckiego84, wliczający Ogińskich (tu chyba także w nawiązaniu do Michała Kleofasa) wespół
z Chreptowiczami, Radziwiłłami i Adamem Kazimierzem Czartoryski do najszacowniejszych synów Rzeczypospolitej. Także samo podkreśli ową zacność i anonimowy
autor wiersza dedykowanego Michałowi Kolumnie Walewskiemu, dobierając tylko
„inne otoczenie” dla Ogińskich, zakrzyknie, iż wszyscy oni „są w sercach ziomków,
wszyscy ojczyźnie życzliwi”85. Zacharkiewicz przyjmując ad hoc jednoznacznie wybitność Ogińskich a przynajmniej nieskazitelność, mówi o swoim bohaterze jako spadkobiercy i beneficjencie rodowej tradycji, który wzbogaca ją a i dopiero teraz zyskuje ona
wyniesienie na szczyty. Snuje w imieniu „każdego patrioty” marzenia, „aby się rozkrzewiały takie pokolenia”. Wylicza każdy zakres życia publicznego, w którym Ogiński
pozostawia swój ślad; widzi go więc jako hetmana, wojskowego, wielkiego wodza z
doświadczeniem w wojnach zagranicznych, twórcę osławionego kanału i słonimskich
fabryk, w końcu artystę. Wszystko to musiało kontentować adresata, gdyż odwoływało
się do tych kluczowych sytuacji i przedsięwzięć, które on sam uznawał za bliskie sercu,
ale też i doniosłe ogólnie. Wystarczy wspomnieć tylko, iż w swych Myślach o rzeczy wojennej z lubością wspominał swój udział z wojskami francuskimi w blisko 16-godzinnej,
wygranej bitwie pod Hestenbeck86, za pobudowanie kanału dość śmiało sugerował postawienie sobie pomnika a utworzenie ze Słonimia wielkiego ośrodka kulturalnego i
przemysłowego uczynił niejako swój życiowy cel. Autor laudacji stwierdza, iż właściwie na Michale Kazimierzu sława rodu może się zakończyć, po pierwsze dlatego, że
dorobek jego jest ogromny, a przez to – to po drugie – jest rzadki jak „feniks w świecie”,
więc niedościgniony.
Sygnałem, iż Oda Zacharkiewicza miała silniejszy podtekst, byłaby ostatnia jej
strofa. Zwraca się w niej bowiem wprost do Ogińskiego, sugerując by jego wiek, czyli
czas w którym przyszło mu żyć, wzmocniła „dzieł wszystkich sprężyna” i „z więzów
wyszła ojczyzna, za życia Michała”. Owa metaforyczna „sprężyna” – mająca wybić i
wzmocnić jego osiągnięcia, to działalność na rzecz wyswobodzenia kraju spod pęt zaborców. Tego zaś autor – swą opłacaną działalnością – upatrywał w sojuszu z Rosją.
Jeśli więc taki faktycznie był cel Zacharkiewicza, to nie wywołał planowanych skutków.
Wyraz swoich uczuć wobec wschodniego imperrium hetman dał już w czasie konfederacji barskiej i niewiele się raczej od tamtej pory zmieniło. Właściwie jedyny jego umizg
w stronę Rosji miał związek z chęcią objęcia korony konkurując ze Stanisławem Augustem87. Nie wiadomo, czy to właśnie ta przegrana, czy gruntowna świadomość geopolityczna miały największy wpływ na jego postawę patriotyczną i polityczną. Jakby nie
było, pozostawała ona przez cały ciąg zdarzeń i zawirowań spójna. Dostrzegała to – bez
83
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Zob. L. Chodźko, Rodowód Xiążąt Ogińskich, Paryż 1895, wszędzie.
Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego..., s. 309.
Tamże, s. 168.
A. Ziontek, Michała Kazimierza Ogińskiego „Myśli o rzeczy wojennej”..., s. 106.
Por. E. Łuniński, dz. cyt., s. 57.
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entuzjazmu – i caryca. Ofiarowując księżnej Katarzynie Romanownie Daszkowej ziemie
miasteczka Krugłe nad Drucą, należącego przed I rozbiorem do dóbr Ogińskiego, miała
powiedzieć:
Czuję się szczęśliwa – rzekła – że w twoje, księżno, ręce złożyłam tak wielkie dobra,
których Ogiński, ich niewdzięczny posiadacz, był tak mało godzien88.

Jedyną osobą pośród tych trudnych czasów zaś, na której szczere wsparcie faktycznie mógł w takich sytuacjach Ogiński liczyć zawsze, była Aleksandra. Gdy więc
jeszcze jesienią 1788 roku Bogusław Szukiewicz szukał poparcia (w tym i u Ogińskiego)
dla swego nielegalnego sejmiku, księżna pisała:
Ja ci życzę po przyjacielsku abyś nie popierał tego sejmiku, bo to złe brzmienie w
publiczności dla ciebie sprawić by mogło. Zawszem ci dobrze życzyła i radziła, odwoływam się do twego w tym własnego zaświadczenia [...].
Ściskam cię serdecznie89.

Pomimo rozstania Ogińscy widywali się i bywali u siebie na rozmaitych przyjęciach okolicznościowych (o czym donosiła „Gazeta Warszawska”90), wspólnie też trzymali do chrztu dzieci znajomych magnatów91; gdy Ogiński witał w Siedlcach, księżna
Aleksandra wyprawiała mu huczne przywitania (28 VII 1778 r., 29 IX 1791 r.). Wszystko
to czyniła z niesłabnącym uczuciem. Przyjęcie imieninowe z roku 1791 jest tu chyba
najlepszym przykładem. Aleksandra podejmowała nie tyle męża, co hetmana, toteż całe
– nieodzowne przy tego typu imprezach – przedstawienie parateatralne skupione było
wokół historii i bieżącej sytuacji politycznej. Oczywiście, pomimo milczenia źródeł w tej
kwestii, należy przyjąć, iż uczestniczyli w nim znakomici przedstawiciele rodów magnackich i sejmowi poplecznicy solenizanta. Przedstawienie nie odzwierciedlało jednak
rozmachu charakterystycznego dla dworu artystycznego księżnej z Czartoryskich92.
Koncepcyjnie, ideowo i politycznie było to jednak spotkanie imponujące.
W pięknie przybranej sali witała hetmana wieszcząca Sybilla, która oprowadzała
go po zaświatach ukazując mu jego w nich miejsce. W „kościele pamięci”, w którym
miałby być umieszczony, mowę laudacyjną wygłosiła upersonifikowana Historia, której podszeptywała do ucha Prawda. Historia wyznaczała miejsce, jakie zajmie hetman
w pamięci potomnych:
Michał Ogiński był Litwy hetmanem w tych fatalnych czasach, kiedy ojczyzna, jęcząc
w przemocy, dzikiego Rusina słuchała woli. Był to mąż pełen przymiotów, nauk, ta88
Pamiętnik księżny Daszkow, damy honorowej Katarzyny II cesarzowej Wszechrosji, tłum. E. Wassongowa,
wstęp i oprac. W. A. Serczyk, Kraków 1982, s. 211.
89
List Aleksandry Ogińskiej do Michała Kazimierza Ogińskiego, 3 IX 1788 r., Biblioteka PAN w Krakowie,
rkps. 4003.
90
„Gazeta Warszawska” 1775, nr 85, s. 2 nlb. zob. też 1775, nr 86.
91
„Gazeta Warszawska” 1776, nr 16, s. 1-2 nlb.
92
Zob. A. Ziontek, Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej, [w] Małe miasta. Życie społeczne, red. M.
Zemło, Lublin (w druku).
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lentów, kochał ojczyznę, lecz widząc ją bez ratunku opuścił tę ziemię, po której wolne
nie mógł stawiać nogi, żył w obcym kraju szczęśliwej czekając pory. Niedługo, odezwał się w Polakach duch wolności. Zdeptali przemoc. Wrócił wnet do kraju, kochający ojczyznę hetman, i dopomógł do zupełnego jej uszczęśliwienia. Cnotą, mądrością i
męstwem. Ojczyzna miała w nim Zamoyskiego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, lecz wojny nie było93.

Gdy następnie został Ogiński doprowadzony do innych hetmanów (ci siedzieli na krzesłach umieszczonych niżej od tego, które szykowane było dla solenizanta), odezwał się
Chodkiewicz, witając go słowami: „witaj zacny kolego”. Kończył zaś proroczą wizją:
[...] pod twą buławą młody rycerz stanie,
A w swym wodzu zwycięstwa kładąc zaufanie,
Po ciałach nieprzyjaciół, co ziemię okryją,
Staropolska waleczna tkać będzie kopiją.
Sława ci pierwsze miejsce tutaj zgotowała,
I twoją będzie większa niźli nasza chwała.

Potem nastąpiło już wieńczące spektakl wręczania prezentów od wszystkich zgromadzonych hetmanów: Chodkiewicza, Zamoyskiego, Żółkiewskiego i Czarnieckiego. Podarek każdego z nich wiązał się z którymś z ich osławionych i zachowanych w pamięci
dokonań militarnych. Tak, jak wszyscy oni dzielnie stawili czoła swoim nieprzyjaciołom, tak i wyraźne nacechowanie antyrosyjskie wcześniejszej mowy, jak i wręczane prezenty jednoznacznie mają zachęcać – jak wskazuje sybiliańska wizja – do walki i oczywistego jej wyniku. Żywot, jaki wiodła gospodyni tej uroczystości, jej zaangażowanie
w sprawy państwowe (dużo bardziej roztropne niż męża) powodowały przeradzanie
się poszczególnych elementów przyjęć w dosłownie pojęte salony polityczne. Nie było
to jednak (w przypadku imienin męża) jej priorytetem. Bo też ponad to wszystko Aleksandra wciąż pałała do niego nieskrywanym uczuciem. Dalszy ciąg tej uroczystości i w
nieco inny sposób przedstawia w swym – pisanym 30 IX 1791 r. z Siedlec – liście Katarzyna Kossakowska:
Już po skończonej gali czwartkowej, z rana piszę w piątek ten list. O godzinie 10 dnia
wczorajszego poszłam z całą kompanią winszować JW. hetmanowi, któregom zastała
u JW. hetmanowej. Powinszowawszy tam, pojechaliśmy do kościoła, gdzie była wotywa; po wotywie Te Deum Laudamus aż do wyjścia z kościoła. Gromady na rynku stały,
które klęcząc ręce do Boga wznosiły, a JW.J. pan hetman zapłakał patrząc się na nie i
dziękował za ich przywiązanie. Powróciwszy tedy z kościoła do paradnych pokojów,
bawiliśmy z godzinę i wszyscy poszli się ubierać. O godzinie pierwszej wyszła JW.
hetmanowa z JW. hetmanem i nas zastała z całą kompanią. Obiad był kwadrans na
trzecią, bo czekano na deklarowaną bytność księżnej Jmci generałowej94, której dotąd
niemasz. Dwa stoły wielkie, a po niektórych pokojach mniejsze były. Bardzo wiele z
Litwy ichmościów, z Podlasia poprzybywało; dam 50; spisywać przytrudno, bo imio-

93
Opisanie fety jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego w dniu imienin odprawionej w
Siedlcach 1791 roku, pełna edycja tekstu [w] A. Ziontek, Z dziejów dworu artystycznego Aleksandry Ogińskiej, cz. 1:
Opisanie fety św. Michałka, „Ogród” 2010, nr 1-2 (25-26), s. 17-26 – wszystkie cytaty za tą edycją.
94
Izabela Czartoryska (1746-1835), żona Adama Kazimierza, siostrzenica hetmanowej Ogińskiej.
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na nie są nam wiadome. Ichmościów orderowych z Warszawy także wielu przybyło;
i z Puław niektórzy przyjechali. Przynajmniej syna jednego było przysłać95. Prawdziwie, że JW. pani hetmanowa dobra ciotka i już włożona w tę politykę. Sama ze mną o
tym gadała. Po obiedzie bawiliśmy się w karty. Po kawie, która bywa o szóstej, poszliśmy na salę prześliczną, skąd wyszła Sybilla; stamtąd poszliśmy do drugiej, któreśmy
zastali iluminowaną, gdzie starościanka tłumacka wszystka w brylantach ubrana, jedną nogą na postumencie, druga nogą na globusie i starościanka baranowska macieńka, ślicznie ubrana, stała na taborecie. Poszliśmy w tej sali dalej; zastaliśmy westalki w
każdym ułożeniu, tak jak we framugach iluminowanych, cztery a to wszystko pięknie
i ślicznie ubrane. W opisie tym co przesyłam będziesz JW. pani dobrodziejka czytała
te ceremonie. Bardzo to pięknie wydawało się. Trwało to wszystko z półtorej godziny.
Wróciwszy się do pokojów, księżniczka Sapieżanka, wojewodzianka smoleńska arią
śpiewała, a matka na wielkim klawicymbale grała. Po tym wszystkim wyszła cała
kompania na tę salę, która była iluminowana, gdzie zastaliśmy pryncypalniejszych
z miasta ludzi. Jeden z nich miał komplement pół godziny. Potem bal się zaczął; ale
przecie ja nie tańcowałam; wyprosiłam się. JW. hetman bardzo był kontent i wesoły.
Dano kolację i poszliśmy do stołu. Zdrowie było według zwyczaju. Ale ja zaczęłam
zdrowie księżny Imci kanclerzyny96. Spełniali wszyscy. Po kolacji poszliśmy na tę
samą salę, gdzieśmy zastali ślicznie ubranych 12 rycerzów. Druga przyszła kompania
masek bardzo pięknie ubranych i zaczął się bal. Ja, posiedziawszy, poszłam o 12 godzinie spać. ... Na atencję JW. hetmanowej patrząc dla męża nikt tego nie zrozumie,
tylko my co patrzymy; bo kiedy się te skończyły mowy, to na te wiersze:
Gdy cnota twoja powszechnie czczona,
Jakże jej niema czcić własna żona.
JW. hetman i sama, zbliżywszy się, serdecznie się ściskali i całowali. Trzeba tu było
napędzić te chimeryczki, co nie umieją mężów szanować97.

W świetle tych obserwacji należałoby zastanowić się, czy rozłąka Ogińskich nie
była podyktowana kwestiami polityczno-ekonomicznymi, nie zaś emocjonalnymi, jak
sądzono dotychczas. Trzeźwo i pragmatycznie myśląca księżna (Aleksandra Borkowska napisze, iż „hetmanowa sama utrzymywała rachunki swych dochodów”98) miała
zapewne świadomość, iż tylko rozdzielność dóbr uchroni zachowanie ich przed całkowitą konfiskatą, przez obce mocarstwa w ramach kary za działalność polityczną męża.
A zdarzało się i później, że to oddanie mężowi, przypłacała hetmanowa narażaniem się
na równie bezlitosną krytykę. Było tak m.in., gdy w 1792 roku wyruszyła do Grodna
by starać się o zachowanie buławy męża. Inicjatorem był sam Ogiński, o czym pisał do
Ignacego Potockiego pod datą 20 X 1792 r. Jan Dembowski:
Ogiński hetman mocno zdekoncentrowany przybyły z Siedlec, najwięcej nalegał na
księżnę kanclerzynę99, aby pisała do jaśnie pani hetmanowej Ogińskiej, iżby ta nieAluzja do Izabeli i Adama Kazimierza Czartoryskich.
Eleonory z Waldsteinów Czartoryskiej (1712-1795) – matki Aleksandry.
97
Katarzyna z Potockich Kossakowska, List do Pelagii Potockiej, Siedlce 30 IX 1791, [w] Listy Katarzyny z
Potockich Kossakowskiej..., s. 237-239.
98
Cyt. za: Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku, wstęp i oprac. R. Dmowski i A.
Ziontek, Siedlce 2007, s. 89.
99
Eleonora z Waldsteinów Czartoryska (1712-1795), matka Aleksandry.
95
96
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mylnie przeniosła się do Grodna i dom zabaw otworzyła, naznaczając ten skutek, że
mieszkanie jej przy Generalności barzo będzie pomyślne we wszystkich okolicznościach i że łatwe być mogą namowy w różnych widokach, przez co interesowane osoby, a dzisiaj cierpiące, uchronione zostaną od pocisków, jakie są przygotowane. Księżna [Eleonora – A.Z.] opierała się z początku i żywo powstawała przeciwko temu, aż na
koniec skłoniła się do pisania, lecz nie w mocnych obligacjach, ale dając do woli jaśnie
pani hetmanowej obranie sobie rezydencji w Siedlcach lub Grodnie. Podobno, że to
partykularna bojaźń jaśnie pana hetmana o buławę i dobra miecznika Ogińskiego jest
powodem do konsystowania w Grodnie jaśnie pani hetmanowej100.

Sama Ogińska dała się na to namówić, bo też już trzy dni wcześniej wiedział o tym
Dembowski:
Jaśnie wielmożna Ogińska hetmanowa, chcąc miłą zrobić zabawę dla Generalności
w Grodnie, wyjeżdża sama tam na zimową rezydencją [...] i ma dom swój trzymać
otwarty101.

Decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w jednym z utworów, które Roman Kaleta określił
wspólną nazwą: „satyry na balujące panie”102. Mowa tu o przypisywanym Marcinowi
Molskiemu paszkwilowi zamykającemu List młodzieży narodowej do dobrych Polek, gdzie
czytamy:
Pewna staruszka, podłości cienie,
Poszła wśród zdrajców do Grodna,
Nad sławę dobre przenosząc mienie,
Godnej swej matki niegodna103.

Autor satyry nie wiedział jednak, iż wyprawa ta odbyła się właśnie za namową
owej „godnej matki”, czyli Eleonory Czartoryskiej104, która przecież, jak to pisał Dembowski, uległa namowom zięcia. Ogiński zaś w następstwie doświadczanych niepowodzeń sam zrzekł się buławy, a właściwie odsprzedał ją swemu kuzynowi Michałowi
Kleofasowi Ogińskiemu za 300 000 zł, który to zresztą – również muzyk – odstąpił ją
Szymonowi Kossakowskiemu za urząd podskarbiego litewskiego105. Mimo to Aleksandra pozostawała niewzruszona. Próbowała nawet listami do króla odwrócić całą sytuację i przywrócić buławę mężowi. Gdy na niedługo przed śmiercią przystąpiła do
100
Zob. Tajna korespondencja z Warszawy do Ignacego Potockiego 1792-1794. Jan Dembowski i inni, oprac. M.
Rymszyna i A. Zahorski, Warszawa 1961, s. 77-78.
101
Tamże, s. 74.
102
Satyry i pamflety na Polski balujące w czasach tragicznych dla ojczyzny (1774-1832), z papierów Romana
Kalety oprac. E. Aleksandrowska, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1993, z. 3, s. 33-85.
103
Cyt. za: Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i Sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. Maksimowicz, Gdańsk 2008, s. 186.
104
Zob. E. Aleksandrowska, Problem zdrady na podstawie „Satyr i pamfletów na Polski balujące w czasach
tragicznych dla ojczyzny (1774-1832), [w] „Bo nisza rzecz zdradzić, nisza dać się złudzić”. Problem zdrady w Polsce
przełomu XVIII i XIX w. , red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995, s. 121.
105
O zawikłanej tej sytuacji donosi w swych pamiętnikach Jakob Johann Sievers: Jak doprowadziłem do
drugiego rozbioru Polski, wstęp i oprac. B. Grochulska, P. Ugniewski, Warszawa 1992, s. 38.
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porządkowania rękopiśmiennych zasobów swej biblioteki, oprawną ręcznie w papier
składkę z cytowanym wyżej opisem przyjęcia imieninowego, jakie wyprawiła w Siedlcach Michałowi Kazimierzowi 29 IX 1791 r., tytułowała, pisząc już nie do końca władną
ręką, „opisanie fety Ś[w]. M i c h a ł k a roku 1791”106.
Ogiński zaś, wyzbywając się niemalże całego majątku, który był rozprzedawany na poczet jego zadłużenia (mamy jednak w pamięci, iż nie chodziło o trwonienie
fortuny, co wielokrotnie mu zarzucali badacze, ale pogłębiającą się kwestię pożyczek
zaciąganych głównie na poczet militariów), osiadł w Hellenowie, podwarszawskiej rezydencji odziedziczonej po swej ciotce Helenie Ogińskiej. Toczył nieustanne pertraktacje z Repninem i Katarzyną II o zwrot przynajmniej części dóbr lub uzyskanie stałej
pensji w zamian za ich utratę. Zdało się to nie na wiele, lecz starczało na utrzymanie w
Helenowie przynajmniej namiastki słonimskiego rozmachu artystycznego. Mimo tych
targów i – wydawałoby się – konieczności przyjęcia uniżonej postawy wobec proszonego, Ogiński nie wyzbył się poczucia godności i nie godził się na złożenie przysięgi
wierności w zamian za zwrócone dobra.
Ów Ogiński długo był wrogiem Rosji, niekiedy nawet jawnie przeciwko niej występował, a ostatnio – mimo że wiele Cesarzowej zawdzięczał otrzymując od niej ziemie na
Białorusi, odmówił złożenia przysięgi na wierność107.

Zmarł 31 stycznia 1800 roku, na trzy miesiące przed planowaną ostatnią sentymentalną wyprawą w strony rodzinne. Pochowany został 11 czerwca a mowę pogrzebową wygłosił Jan Paweł Woronicz.
Mówiąc w tym kontekście o Ogińskim, Woronicz mówi o człowieku wychowanym w duchu chrześcijańskim, patriocie biorącym czynny udział w życiu politycznym
ojczyzny i obywatelu hojną ręką wspierającym wszelkie przedsięwzięcia na rzecz kraju.
Wspomina też jego korzenie i znakomitość obu rodów, z których bohater się wywodził
(Ogińskich i Wiśniowieckich). Przede wszystkim jednak, staje się on symbolem minionej już wolności – najlepszych jej cech i elementów. Woronicz wyzyskuje z biografii
hetmana – bogatej w potknięcia, błędy i porażki te elementy, które stanowiły dla nich
przeciwwagę, a które niemal nie były brane pod uwagę przez ówczesnych; zwłaszcza
tych, którzy na bieżąco komentowali życie polityczne. Toteż stanowi ów tekst nowatorską i cenną poznawczo charakterystykę Ogińskiego. Niejako tezą dla całego wywodu
stało się zdanie:
Zgoła życie ś.p. Hetmana od młodości cnotliwe i nieskażone, w obywatelstwie czynne
i użyteczne; w dokonaniu swoim bogobojne i chrześcijańskie; jest rękojmią jego niniejszej szczęśliwości, a dla was [kierując tu słowa do zebranych] braterską przestrogą i
nauką108.

106
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. 11487 – „Księżna Aleksandra Ogińska. Wiersze ofiarowane i dedykowane księżnej lub też przez nią sygnowane” (dawna sygn. Ew 1947) – podkr. moje.
107
Pamiętniki księżny Daszkow..., s. 211.
108
Cyt. za: A. Ziontek, Jana Pawła Woronicza „Mowa na pogrzebie jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana
wielkiego litewskiego”, „Szkice Podlaskie” z. 17-18, 2009-2010 (tam pełna edycja testu).
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Opisując dokonania Ogińskiego, Woronicz nie jest historykiem lecz kaznodzieją i teologiem; a też patriotą. Obraz Ogińskiego jest na poły nostalgicznym, na poły
aktywizującym patriotyczne poczucie przynależności narodowej (autor rozgranicza tu
naród od państwa), poprzez odwołanie się – co już było wspomniane – do zmarłego,
jako symbolu niezależności politycznej, minionej wolności zgasłego państwa. Tyleż
więc był interesujący ów bohater dla mówcy, ile było w nim skumulowanych neutralnie (bez wspierania opcji politycznych) pozytywnych cech. Jak się okazuje nie był to
mały zbiór.
3. Zakończenie
Portret, jaki malują piórem współcześni Ogińskiemu, nie jest jednoznaczny. Zazwyczaj patrzono na niego w kategoriach nieudolnego polityka, który w ramach zbytków zajmuje się sztuką: pisaniem, graniem, komponowaniem. Powyżej zgromadzono
garść przykładów prezentujących stanowiska odmienne gdzie widziano w nim męża
stanu i wielkiego patriotę. To, co jedni poczytywali mu za nieuchodzące człowiekowi
jego stanu i zajmowanego stanowiska, czyli twórczość literacką, inni uznawali za wielkość samą w sobie i dzięki niej porównywali go do greckiego Solona.
Jedynym przedsięwzięciem pozaartystycznym, które bezspornie i jednoznacznie
pozytywnie jest oceniane, to kanał jego budowy, nazwany też jego imieniem, łączący
dorzecze Dniepru i Niemna.
Wiadomo jednak, iż cenił Ogińskiego Ignacy Krasicki, mogący w Berlinie zimą
1787 roku słuchać jego koncertów na królewskim dworze109. Składali też sobie obaj
twórcy towarzyskie wizyty wsparte namysłem nad sztuką110. Cieszył się dużym poważaniem i zaufaniem wśród kręgów wolnomularskich, do których wszedł w połowie
lat 50. XVIII wieku. Od początku lat 80. był już zastępcą wielkiego mistrza (Ignacego
Potockiego) Wielkiej Loży Narodowej Wielkiego Wschodu Polskiego111 oraz namiestnikiem prowincjonalnym „Doskonałej Jedności Litewskiej”112. Zapewne dzięki tej działalności mógł poznać Giuseppe Balsama zwącego siebie hrabią Cagliostro oraz Casanovę.
Mistrzostwem salonowej konwersacji zjednywał sobie towarzystwo, epatował błyskotliwym poczuciem humoru113 i dystansem do siebie. Dowodnie pokazał to w swych
pamiętnikach Niemcewicz, odnotowując sytuację z wesela Józefy Radziwiłłówny, kiedy to wszechstronnie obyty muzycznie Michał Kazimierz wdał się w „wirtuozerski”
dialog z muzycznym troglodytą, bratem panny młodej – Karolem Radziwiłłem „Panie
Kochanku”.

109
List Ignacego Krasickiego do Kajetana Ghigiottiego, Berlin 28 I 1787 r., [w] Korespondencja Ignacego Krasickiego, t. II: 1781-1801, z papierów Ludwika Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński,
red. T. Mikulski, Wrocław 1958, s. 334, 336.
110
List Ignacego Krasickiego do Róży Krasickiej, Berlin 28 I 1787 r., [w] Korespondencja..., t. II, s. 339.
111
L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wrocław 1982, s. 169-170.
112
W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, wyd. 3, Warszawa 1949, s. 134.
113
Zob. Anegdoty i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce. Dokumenty, wspomnienia, facecje, zebrał i
oprac. R. Kaleta, Warszawa 1958, s. 128-130 – uwypukla to Kaleta wyzyskując fragmenty pamiętników Niemcewicza.
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Artur Ziontek

Gdy nie tańczono bywały koncerta najpocieszniejsze w świecie. Któż w nich nie
grał: oto stary Radziwiłł i hetman Ogiński – oba na klarynetach. Ogiński umiejący muzykę, a nawet kompozytor, grał gładko, lecz, przebóg! jakież były kwiczenia ks. Karola Radziwiłła!114
Opis ten dotyczył roku 1780, a już w roku następnym ukazał się jego pierwszy
tom literacki Książka in octavo majori, pokazujący podmiot utworów tkwiący w centrum
wydarzeń o znaczeniu dziejowym, jednak wyalienowanym w bezpośrednim otoczeniu.
Zawarte w utworach niechęć i znużenie wielkoświatowym życiem, nie pociągnęły jednak żadnych zdecydowanych kroków by się z niego wycofać. Może poza tym, że oddał
sporą część swoich dóbr kuzynowi Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu (chciał, by ten
zagospodarował je i wziął na siebie oddłużenie), co mogło dawać sygnał powolnego
wycofywania się. Jemu też planował zapisać swe rozległe dobra położone na dzisiejszej
Białorusi (ich wartość wciąż przekraczała 20 milionów)115. Mimo owych markowanych
prób izolacji od tego, co wcześniej było jego żywiołem, właśnie twórczość – wyśmiewana i oglądana z przymrużeniem oka wtedy – wymaga dziś ponownego odczytania,
opisu i właściwej oceny.

Cyt. za: Anegdoty i sensacje..., s. 323.
M. K. Ogiński, Pamiętniki o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815, t. I, Poznań 1870, s. 76-77,
seria: „Pamiętniki z ośmnastego wieku”, t. XI.
114
115

Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku
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Resume
Artur Ziontek
Michał Kazimierz Ogiński in the light of the 18th century writing
Article is devoted to Michał Kazimierz Ogiński – a writer, a musician, a politician and a
hetman – who did not accomplish success fully in any of his interests. Nevertheless, his
achievements in mentioned areas were significant. Despite his patriotic enthusiasm he
was perceived negatively due to carrying responsibilities of hetman. Only the construction of canal, named after him, connecting Dnieper and Neman rivers’ drainage basins,
was thought to be unambiguously successful, however it was also thought to be nonartistic undertaking. The author of the article presents Ogiński’s biography, analyses his
works and historical sources as to debunk inaccurate beliefs about died on 31st January
1800 hetman.
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Михаил Анатольевич Приходько
(Московская государственная юридическая академия)

Учреждения придворного управления
Российской Империи (1802-1835)
Организационно-структурный аспект
Учреждения придворного управления с научной точки зрения можно
охарактеризовать как учреждения, основной целью деятельности которых являлось удовлетворение потребностей царствующего дома, т.е. императора и императорской фамилии1.
К 1802 г. в Российской империи учреждения придворного управления
представляли собой довольно многочисленную группу учреждений: Департамент уделов, Кабинет е.и.в., Придворная контора, Гоф-интендантская контора,
Придворная конюшенная контора, Егермейстерская контора, Капитул российских кавалерских орденов (Орденский капитул), Экспедиция кремлевского строения, Мастерская и Оружейная палата, а также Театральная дирекция2. Кроме
того, практических при всех членах императорской фамилии действовали конторы и канцелярии3. Необходимо также отметить, что Ораниенбаумское дворцовое
правление (Правление ораниенбаумских дворцов и селений) занимало с 1796 г4.
уникальное положение среди всех дворцовых правлений, поскольку подчинялось
не императору, а Правительствующему Сенату5. Исключительность такого положения делало правовой статус Ораниенбаумского дворцового правления близким
к центральным государственным учреждениям6.
В.В. Ивановский, Русское государственное право, t. 1, wyd. 1, Kazań 1895, s. 518.
Месяцеслов… на… 1802, Sankt Petersburg 1802, s. 18-19, 170-171, 204-207, 209, 213-215, 230-232.
3
Tamże, s. 10-18.
4
Полное сv.рание законов Российской империи, сv.рание 1, Sankt Petersburg 1820 [dalej jako:
ПСЗ-1.] t. 24, № 17672, s. 247.
5
История Правительствующего Сената за двести лет. 1711-1911, t. 2, Sankt Petersburg 1911, s. 706.
6
Советский историк А.В.Чернов был вынужден включить Правление ораниенбаумских дворцов и селений
1

2
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Департамент уделов возглавлялся министром уделов. Помощь в управлении департаментом ему оказывали четыре товарища (помощника), из которых
один был первым товарищем7. Функции департамента были распределены между
четырьмя экспедициями Канцелярии Департамента уделов8.
П.М.Волконский. Первый министр императорского двора и уделов

(Ораниенбаумское дворцовое правление) в число центральных государственных учреждений (Государственные
учреждения России в XVIII веке. Законодательные материалы. Справочное посv.ие, oprac. А.В.Чернов, Moskwa
1960, s. 304).
7
ПСЗ-1, t. 44, cz. 2 dział 4, do № 17907, s. 295.
8
История уделов за столетие их существования 1797-1897, t. 1, Sankt Petersburg 1902, s. 30-31.
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Кабинет е.и.в. действовал под руководством управляющего. Согласно
штату от 18 января 1802 г. Кабинет е.и.в. включал в себя присутствие – управляющий и 2 члена, Канцелярию, под руководством правителя дел и ряд канцелярских
служителей9.
Придворная контора по штату от 18 декабря 1801 г. возглавлялась президентом – обер-гофмаршалом. Обер-гофмаршал вместе с вице-президентом
гофмаршалом и тремя советниками 5-го класса образовывали присутствие Придворной конторы10. Гоф-интендантская контора состояла под руководством главноначальствующего обер-гофмейстера.
Помимо обер-гофмейстера, в состав присутствия Гоф-интендантской
конторы входили гофмейстер, гоф-интендант и четыре присутствующих11. Придворная конюшенная контора возглавлялась президентом обер-шталмейстером.
Вместе с ним, присутствие конторы образовывали вице-президент шталмейстер,
два члена (советника) и один присутствующий12. Егермейстерская контора состояла под руководством обер-егермейстера. Помощником (заместителем) оберегермейстера был егермейстер13. Капитул российских кавалерских орденов действовал под руководством канцлера. Помощь в управлении капитулом ему оказывали обер-церемониймейстер и казначей14.
Экспедиция кремлевского строения состояла под руководством главноначальствующего. Присутствие Экспедиции кремлевского строения составляли
вместе с главноначальствующим три присутствующих15. Мастерская и оружейная
палата возглавлялась начальствующим. Это учреждение тоже имело свое присутствие в составе начальствующего и двух присутствующих16.
Театральной дирекцией (Дирекцией императорских зрелищ и музыки)
руководил главный директор (главный над императорскими зрелищами и музыкой директор). Помогал главному директору в управлении Театральной дирекцией помощник главного директора17.
Из этих учреждений можно выделить, прежде всего, в функциональном
плане, несколько учреждений, игравших роль, так сказать, центров придворного
управления – Кабинет е.и.в., Департамент уделов, Придворная контора, а также
Капитул российских кавалерских орденов.
При подготовке и разработке министерской реформы в ранних черновых
записях, предварительной и полной редакциях проекта учреждения министерств
Н.Н.Новосильцева присутствовали следующие нововведения, затрагивавшие
учреждения придворного управления: подчинение Экспедиции кремлевского
ПСЗ-1, t. 44, cz. 2, dział 4, do № 20114, s. 5.
Tamże, dział 4, do № 23461, tab. III, s. 111.
Месяцеслов… на … 1802, Sankt Petersburg 1802, s. 205.
12
Tamże, s. 207.
13
ПСЗ-1, t. 44, cz. 2,dział 4, do № 23461, tab. V, s. 114.
14
Tamże, do № 19906, s. 1.
15
Tamże, do № 23461, tab. IX, s. 122.
16
Российский государственный архив древних актов [dalej jako: РГАДА], zesp. 1239, op. 3, cz. 111,
sygn. 58520. k. 27.
17
Месяцеслов… на … 1802, Sankt Petersburg 1802, s. 230.
9

10
11
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строения министру внутренних дел18, передача Департамента уделов, горных заводов Кабинета е.и.в., придворных банкиров и комиссионеров в ведение министра финансов19.
Предложение по Экспедиции кремлевского строения было вычеркнуто
из проекта Н.Н.Новосильцева по велению императора Александра I на заседании
Негласного комитета 11 апреля 1802 г20. Остальные предложения (кроме одного –
передача в ведение министра финансов придворных банкиров и комиссионеров),
так и не вошли в окончательный текст Манифеста «Об учреждении министерств»
от 8 сентября 1802 г. Тем самым, Манифест «Об учреждении министерств» от 8
сентября 1802 г. практически не затронул учреждения придворного управления,
за исключением двух положений: присоединения церемониальных дел (Церемониального департамента) к Коллегии иностранных дел (Министерству иностранных дел) и подчинения министру финансов придворных банкиров и комиссионеров21.
Что же касается Указа «Об образовании
Император Александр I
первых трех коллегий в образе производства государственных дел на прежнем основании и о лицах, избранных к управлению
министерствами» от 8 сентября 1802 г., то
из всех перечисленных в нем лиц, назначаемых на должности министров и товарищей
министров, к руководителям учреждений
придворного управления принадлежал
только Д.А.Гурьев (управляющий Кабинетом е.и.в. и гофмейстер)22.
В дальнейшем, после 8 сентября 1802
г. был принят ряд правовых актов, которые внесли лишь частичные изменения
в структурную организацию нескольких
учреждений придворного управления.
14.01.1802 утвержден Указ «Об управлении
Экспедицией кремлевского строения», с
приложением инструкции управляющему
ей и подтверждением штата экспедиции от
18 декабря 1801 г.23 21.03.1805 Мастерская и
Оружейная палата перешла под начальство

18
Отдел Рукописей Российской национальной библиотеки [dalej jako: ОР РНБ], zesp. 526. op. 1,
sygn. 71, № 2, k. 6; Санкт-Петербургский Институт истории Российской академии наук [dalej jako: СПб
ИИ РАН], zesp. К 115, op. 1, sygn. 1186, k. 4v.
19
СПб ИИ РАН, zesp. К. 115, op. 1, sygn. 1186, k. 22v.; РГАДА, zesp. 1278, op. 1, sygn. 9, k. 23-23v., 25v.
20
РГАДА, zesp. 1278, op. 1, sygn. 12, k. 13-13v.
21
ПСЗ-1, t. 27, № 20406, s. 244-245.
22
ПСЗ-1, t. 27, № 20409, s. 250.
23
Tamże, № 20419, s. 258-259.
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главноначальствующего Экспедицией кремлевского строения24. 15.01.1806 Церемониальный департамент официально присоединен к Министерству иностранных дел25. 10.03.1806 г. издан Указ «О правилах управления и сохранения в порядке и целостности находящихся в Мастерской и Оружейной палате древностей» и
новый штат Мастерской и Оружейной палаты26. 09.06.1806 Д.А.Гурьев назначен
министром уделов27. Тем самым, в руках Д.А.Гурьева сосредоточилось управление
сразу двумя учреждениями придворного управления – Кабинетом е.и.в. и Департаментом уделов.
15.05.1808 утверждены «Положение» и штат Департамента уделов28. В соответствии с «Положением» Департамент уделов был разделен на три отделения
(1-е – по выдаче денежных сумм; 2-е – дела по хозяйственной части; 3-е – судебные дела), подчиненных непосредственно министру. Отделения возглавлялись
начальниками отделений. Общее присутствие Департамента уделов состояло из
четырех членов, которые заменили прежних товарищей министра уделов. Члены
не заведывали отдельными частями управления, а образовывали коллегию только
для обсуждения и разрешения производящихся дел29.
28.12.1809 был утвержден штат Театральной дирекции30. В соответствии с
ним Театральная дирекция возглавлялась главным директором. Текущее управления Театральной дирекцией осуществлялась Конторой в составе трех членов.
Театральная дирекция подразделялась на четыре отделения: 1) Репертуарное, 2)
Хозяйственное, 3) Отделение немецкого театра, 4) Отделение Московского театра31. Важное изменение в сфере придворного управления происходит 12 января
1810 г. В этот день, в соответствии с высочайшим повелением императора Александра I, А.Н.Голицын был назначен управляющим придворной частью32. Отныне, через А.Н.Голицына к императору Александру I поступали «все доклады
и представления по придворным местам»33. Для ведения делопроизводства при
А.Н.Голицыне образуется Канцелярия из нескольких чиновников (сначала двух,
потом четырех)34. Штат канцелярии не был утвержден официально и ее чиновники продолжали числиться при Кабинете е.и.в.35
В разных архивных источниках встречается несколько названий данной
канцелярии: Канцелярия тайного советника князя А.Н.Голицына по делам придворных ведений, Канцелярия тайного советника князя А.Н.Голицына по части

24
25

2-2v.

РГАДА, zesp. 1239, op. 3, cz. 98, sygn. 46868, k. 18-18v.
Российский государственный исторический архив [dalej jako: РГИА], zesp. 473, op. 3, sygn. 44, k.

ПСЗ-1, t. 29, № 22054, s. 133-135; t. 44, cz. 2, dział 4, do № 22054, s. 62.
РГИА, zesp. 1343, op. 46, sygn. 1158, k. 13, 25.
Tamże, zesp. 1341, op. 9, sygn. 1946, k. 7-32.
29
ПСЗ-1, t. 30, № 23020, s. 232-234.
30
Tamże, t. 44, cz. 2, dział 4, do № 24051, s. 168-169.
31
Tamże, s. 169.
32
РГИА, zesp. 1162, op. 6, sygn. 124, k. 50v.-51.
33
Tamże, zesp. 471, op. 1, sygn. 76, k. 1.
34
Tamże, k. 4; sygn. 1067, k. 1.
35
РГИА, zesp. 471, op. 1, sygn. 76, k. 4.
26
27

28
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придворных дел и др.36 Отсутствие правового оформления учреждения и структурной организации Канцелярии тайного советника князя А.Н.Голицына по делам придворных ведений, порождает неопределенность и в установлении объема
полномочий, врученных А.Н.Голицыну императором. Все ли учреждения придворного управления вошли в ведение А.Н.Голицына? Наличие такой политической фигуры, как министр финансов Д.А.Гурьев, который продолжал осуществлять управление Кабинетом е.и.в. и Департаментом уделов, заставляет сомневаться в этом. Кроме того, в составе архивных документов Канцелярии тайного
советника князя А.Н.Голицына по делам придворных ведений в РГИА, отсутствуют документы по Департаменту уделов, а по Кабинету е.и.в. они присутствуют
лишь в незначительном количестве37, что заставляет сделать вывод об исключении
из ведения А.Н.Голицына Кабинета е.и.в. и Департамента уделов. Тем не менее,
следует признать, что данная канцелярия стала предшественником будущего
Министерства императорского двора и уделов. Наряду с этим, наличие специальных разделов «По экспедиции конских заводов» в описи архивного фонда Канцелярии тайного советника князя А.Н.Голицына по делам придворных ведений в
РГИА, заставляет включить в число учреждений, подчиненных А.Н.Голицыну и
Экспедицию государственных конских заводов38. Далее, предположительно в том
же 1810 г. при Экспедиции кремлевского строения образуется Канцелярия39.
Завершающий период министерской реформы 1810-1811 гг. и его основные правовые акты: Манифест «О разделении государственных дел, на особые
управления, с означением предметов каждому управлению принадлежащих» от
25 июля 1810 г.; «Высочайше утвержденное разделение государственных дел по
министерствам» от 17 августа 1810 г. и «Общее учреждение министерств» от 25
июня 1811 г.40, не затрагивали учреждения придворного управления. Таким образом, учреждения придворного управления не были затронуты министерской
реформой ни в 1802 г., ни в 1810-1811 гг.
Они продолжали действовать41 в виде учреждений, прошлой, по сравнению с министерской, коллежской системы государственного управления. Наиболее существенным в 1-й четверти XIX в. изменением в придворном управлении
стало создание в 1810 г. единого организационного центра по управлению основной частью учреждений придворного управления – Канцелярии тайного советника князя А.Н.Голицына по делам придворных ведений (1810-1819) и, позднее,
пришедшей ей на смену в 1819 г. Канцелярии начальника Главного штаба е.и.в.
князя П.М.Волконского по придворной части (1819-1826).
После 11.06.1811 и до 22. 08.1826 были изданы ряд правовых актов в отношении учреждений придворного управления и были произведены незначительTamże, sygn. 101, k. 1; sygn. 1067, k. 1-2; zesp. 519, op. 1, sygn. 1133, k. 12, 17, 18.
Tamże, op. 6, sygn. 1-1067.
38
Tamże, op. 1, k. 21v., 39v.-41, 51-52, 59v., 68, 78v.-79v., 104-105 (sygn. 147-156, 270-277, 344-350, 395397, 448-450, 519-526, 693-700).
39
Месяцеслов … на 1810, cz. 1, Sankt Petersburg 1810, s. 77.
40
ПСЗ-1, t. 31, № 24307, s. 278-280; № 24326, s. 323-328; № 24686, s. 626-679.
41
W większości.
36

37
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ные изменения в структурной организации учреждений придворного управления. 27.04.181242 на время отсутствия императора Александра I в столице учрежден Комитет по театральным делам. В составе старшего члена П.С.Молчанова и
членов – А.Л.Нарышкина и Д.А.Гурьева43. Комитет по театральным делам осуществлял управление хозяйственной частью театров44. Данный комитет следовало
бы признать межведомственным, так как в его состав вошел министр финансов
Д.А.Гурьев, но, учитывая факт руководства им Кабинетом е.и.в. и Департаментом
уделов, этого сделать нельзя.
14.01.1816 Комитет по театральным делам из временного был преобразован в постоянный, с назначением старшим членом вместо П.С.Молчанова
В.Р.Марченко45, включением в его состав П.А.Тюфякина46 и наделением комитета
полномочиями по предварительному рассмотрению представлений Театральной
дирекции47. 09.05.1817 Ораниенбаумское дворцовое правление подчинено управляющему городом Царское село и начальствующему над дворцовыми правлениями Я.В.Захаржевскому48. 12.08.1817 учреждена Канцелярия главноуправляющего городом Царское село и начальствующего над дворцовыми правлениями49.
25.08.1817 утвержден новый штат Канцелярии Капитула российских кавалерских
орденов50. 15.11.1819 представление докладов императору по всем придворным
ведениям возложено на П.М.Волконского51.
А.Н.Голицын сосредоточился на управлении объединенным Министерством духовных дел и народного просвещения, а чиновники бывшей Канцелярии
тайного советника князя А.Н.Голицына по делам придворных ведений (1810-1819)
были причислены к Главному штабу е.и.в. и составили основу Канцелярии начальника Главного штаба е.и.в. князя П.М.Волконского по придворной части52.
05.01.1823 Московский театр отделен от Санкт-Петербургского и подчинен
военному генерал-губернатору Москвы Д.В.Голицыну53. 20.04.1823 Ораниенбаумское дворцовое правление подчинено Царскосельскому дворцовому правлению54.
08.05.1823 утвержден штат Придворного экипажного заведения – учреждения ведавшего обеспечением экипажами походного обоза императора и императорско-

42
В.П. Погожев, Проект законоположений v. императорских театрах, t. 3, Sankt Petersburg 1900, s.
293-294.
43
Tamże, s. 294.
44
М.Н. Лонгинов, Управление русскими театрами в Петербурге и Москве, „Русский архив” 1870, №
8-9, s. 1554.
45
ПСЗ-1, t. 33, № 26074, s. 440.
46
В.П. Погожев, Проект законоположений v. императорских театрах, t. 3. Sankt Petersburg 1900, s. 295.
47
Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917, t. 3, Sankt Petersburg 2002, s.
160.
48
РГИА, zesp. 492, op. 1, sygn. 524, k. 1; zesp. 519, op. 1, sygn. 248, k. 1.
49
ПСЗ-11, t. 34, № 26998, s. 476-477; t. 44, cz. 2, dział 4, do № 29860, tab. IX, s. 134.
50
Tamże, t. 44, cz. 2, dział 4, do 29861, s. 137.
51
РГИА, zesp. 519, op. 1, sygn. 1133, k. 1.
52
Tamże, zesp. 471, op. 1, sygn. 1067, k. 1-2.
53
В.П. Погожев, Проект законоположений v. императорских театрах, t. 3. Sankt Petersburg 1900, s.
303-304.
54
ПСЗ-1, t. 38, № 29433, s. 937.
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го двора55. Во главе Придворного экипажного заведения стоял Придворный экипажный комитет в составе главноначальствующего (управляющего Придворной
конюшенной конторой) и советника56. 09.08.1823 утверждено «Учреждение Придворного экипажного заведения»57.
В нем конкретизирован состав Придворного экипажного комитета (президент (обер-шталмейстер) и советник) и определен его статус – Придворный
экипажный комитет есть главное правление, которое взаимодействует со всеми
учреждениями на том же основании, что и Придворная конюшенная контора58.
22.02.1824 закрыт Комитет по театральным делам59 и образован Комитет Главной дирекции – особый комитет для составления положения об
управлении театрами. В состав комитета вошли: военный генерал-губернатор
Санкт-Петербурга М.А.Милорадович, военный генерал-губернатор Москвы
Д.В.Голицын, В.В.Долгоруков и П.И.Кутайсов60. 02.04.1824 утвержден новый штат
Министерства уделов (Департамента уделов). Департамент уделов по-прежнему
возглавлял министр уделов. Общее присутствие образовали четыре члена департамента. Департамент уделов состоял из четырех отделений, под руководством
начальников отделений и Чертежной, под руководством директора61. 05.04.1824
утвержден новый штат Канцелярии Капитула российских кавалерских орденов62.
03.05.1825 изданы «Постановление» и правила внутреннего управления императорской Театральной дирекции63.
Этими правовыми актами управление императорскими СанктПетербургскими театрами вверялось Комитету главной театральной дирекции (т.е.
комитету образованному 22.02.1824)64, который управлял Санкт-Петербургскими
театрами посредством Конторы (в составе директора, 1-го и 2-го членов). Делопроизводство комитета осуществляла Канцелярия, под руководством правителя65.
Полномочия Комитета главной театральной дирекции выходили за рамки только Санкт-Петербургских театров, так как он «рассматривал отчеты театральных контор обеих столиц», согласовывал «обоюдные их выгоды и во всех
случаях, требующих высочайшего разрешения», входил с докладом к императору66. 01.01.1826 А.Н.Голицыну поручено временно управлять Департаментом
уделов, до назначения нового министра уделов67. (С 30.09.1825 со дня кончины
Tamże, t. 44, cz. 2, dział 4, do № 29860, tab. VI, s. 132-133.
ПСЗ-1, t. 44, cz. 2, dział 4, do 29860, tab. VI, s. 132.
57
Tamże, t. 38, № 29578, s. 1162-1164.
58
Tamże, s. 1162.
59
В.П. Погожев, Проект законоположений v. императорских театрах, t. 3. Sankt Petersburg 1900, s.
304-305.
60
Tamże, s. 304.
61
ПСЗ-1, t. 44, cz. 2, dział 4, do № 29860, s. 122-123.
62
Tamże, do № 29861, s. 137.
63
Tamże, t. 40, № 30335, s. 218-264.
64
В.П. Погожев, Проект законоположений v. императорских театрах, t. 3, Sankt Petersburg 1900, s. 314.
65
ПСЗ-1, t. 40, № 30335, s. 220, § 3-5; 226.
66
Tamże, s. 219, § 1.
67
Полное собрание законов Российской империи, собр. 2, Sankt Petersburg 1840-1881 [dalej jako:
ПСЗ-2], t. 1, № 30, s. 41.
55
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Д.А.Гурьева, должности министра уделов и управляющего Кабинетом е.и.в. оставались незамещенными). Важнейшей вехой в истории учреждений придворного
управления стало учреждение 22 августа 1826 г. Министерства императорского
двора и уделов68. Давно назревшая необходимость централизации управления
придворными учреждениями была реализована в данном министерстве69.
В соответствии с Указом «О учреждении
Император Николай I
Министерства
императорского
двора»
от 22 августа 1826 г. управление всеми
придворными ведениями, Театральной
дирекцией,
Департаментом
уделов
и Кабинетом е.и.в. было соединено в
Министерстве императорского двора70.
Тем самым, министр императорского двора
становился вместе с тем и министром
уделов и управляющим Кабинетом е.и.в.
Наряду с этим, министр императорского
двора состоял под «собственным ведением»
императора71.
Руководители учреждений придворного
управления по всем делам относились к министру императорского двора рапортами, а
от него получали предписания 72.
Исключение составил Капитул российских кавалерских орденов, который продолжал функционировать в виде самостоятельного учреждения, под руководством
канцлера. В структурном отношении Министерство императорского двора и уделов,
вместе с вошедшими в его состав Департаментом уделов и Кабинетом е.и.в., состояло из одной Канцелярии, под руководством директора. Канцелярия Министра императорского двора и уделов подразделялась на две экспедиции, под руководством экспедиторов73. Таким образом,
основная часть учреждений придворного управления была включена в министерскую систему управления, посредством объединения в Министерстве императорского двора и уделов.
Соответственно, Канцелярия князя П.М.Волконского по придворной части
прекратила свое существование, а П.М.Волконский был назначен министром им-

Tamże, № 541, s. 896-897.
ОР РНБ, zesp. 859, op, t. 16, do 19, № 5, k. 22, 23v.
ПСЗ-2, t. 1, № 541, s. 896.
71
Tamże, s. 896.
72
Tamże, s. 897.
73
Tamże, № 542, s. 897.
68
69
70
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ператорского двора74.
Далее, 14.11.1826 издана инструкция «О должности вице-президента Кабинета е.и.в.». В соответствии с ней, на вице-президента возлагалось текущее управление Кабинетом е.и.в.75 30.03.1827 в составе Министерства императорского двора
и уделов учреждено новое структурное подразделение – Контроль Министерства
императорского двора и уделов, для ревизии счетов всех придворных ведений76.
По штату от 30 марта 1827 г. Капитул состоял из обер-контролера, двух контролеров, с их помощниками (двумя старшими и двумя младшими), бухгалтера,
журналиста и его помощника и четырех канцелярских служителей77. 14.05.1827
Контроль начал работу78. 13.06.1827 образуется Горное отделение при Кабинете
е.и.в.79 24.07.1827 утвержден доклад министра императорского двора «О штате
Кабинета е.и.в.», в котором обосновывалась необходимость сокращения числа
штатных чиновников Кабинета е.и.в. (вместо четырех членов – три члена и вицепрезидент, упразднение должности ревизора, вместо начальника Архива – один
архивариус)80.
27.09.1827 издан «Устав Кабинета е.и.в.»81. Этим правовым актом закреплялись изменения, внесенные в структуру Кабинета е.и.в. учреждением Министерства императорского двора и уделов. Министр императорского двора – управляющий Кабинета е.и.в. Присутствие Кабинета е.и.в. составлялось из вице-президента
и трех членов. Кабинет е.и.в. состояла из 5 отделений, под руководством начальников отделений82.
05.01.1827 утвержден новый штат Канцелярии Капитула российских кавалерских орденов. Канцелярия возглавлялась правителем и состояла из трех экспедиций, под руководством экспедиторов83.
11.04.1828 в Департаменте уделов учреждается должность вице-президента84.
На вице-президента возложено текущее управление Департаментом уделов, под
главным руководством министра императорского двора, о чем и говорилось в специальной «Инструкции вице-президенту Департамента уделов»85 и «высочайше»
утвержденной записке министра императорского двора, «О порядке разрешения
дел по Департаменту уделов»86, изданных также 11.04.1828.
09.02.1829 Академия художеств перешла под начальство министра императорского двора87. 24.04.1829 упразднен Комитет главный театральной дирекции
РГИА, zesp. 468, op. 1, sygn. 38, k. 8v.
ПСЗ-2, t. 1, № 668, s. 1203-1204.
Tamże, t. 2, № 998, s. 326-328.
77
Tamże, Штаты и табели, do № 998, s. 43.
78
РГИА, zesp. 1341, op. 28, sygn. 323, k. 1.
79
ПСЗ-2, t. 2, № 1171, s. 529.
80
Tamże, № 1260, s. 627-628.
81
Tamże, № 1408, s. 826-840.
82
Tamże, s. 826.
83
Tamże, № 1442, s. 883; Штаты и табели, do № 1442, s. 243-244.
84
ПСЗ-2, t. 3, № 1935, s. 377.
85
Tamże, № 1937, s. 377-378.
86
Tamże, № 1939, s. 378-379.
87
Tamże, t. 4, № 2668, s. 107.
74
75
76
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(Комитет управления Санкт-Петербургскими театрами)88. 22.07.182989 утвержден временный штат Канцелярии Капитула российских кавалерских орденов90.
10.10.1829 издан Штат Дирекции императорских Санкт-Петербургских театров91.
12.01.1830 Канцлером Капитула российских кавалерских орденов назначен
А.Н.Голицын92. Факт данного назначения еще раз подтвердил самостоятельность
данного учреждения.
01.04.1830 издан штат Московской дирекции императорских театров93.
30.12.1831 утвержден дополнительный штат Канцелярии Капитула российских
кавалерских орденов94. Издание данного штата было вызвано образованием нового Отделения польских орденов Белого орла и Св. Станислава95.
22.08.1831 Экспедиция кремлевского строения была преобразована в Московскую дворцовую контору96, а также утвержден «Устав Московской дворцовой
конторы»97. 21.01.1832 Капитул российских кавалерских орденов (Орденский капитул) переименован в Капитул российских императорских и царских орденов98.
24.01.1832 утвержден «Устав придворного Егермейстерского ведения»99. 22.01.1833
издан штат придворного Егермейстерского ведения100. 27.03.1833 утвержден «Устав
Гоф-интендантской конторы»101.
В связи со спецификой функциональной деятельности Военного министерства, Морского министерства, Министерства иностранных дел и Министерства
императорского двора и уделов, их учредительные документы не были включены
в 1-е издание Свода законов Российской империи, вступившее в законную силу 1
января 1835 г. Таким образом, в развитии учреждений придворного учреждения
и Министерство императорского двора и уделов в 1811-1835 гг. можно выделить
следующие тенденции.
Законодательные акты завершающего периода министерской реформы
1810-1811 (Манифест «О разделении государственных дел на особые управления, с
означением предметов каждому управлению принадлежащих» от 25 июля 1810 г.,
«Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам»
от 17 августа 1810 г. и «Общее учреждение министерств» от 25 июня 1811 г.) не затронули учреждения придворного управления.
Только образование 22 августа 1826 г. Министерства императорского двора
Tamże, № 2844, s. 280.
РГИА, zesp. 1152, op. 1, sygn. 55, k. 51-52v.
90
Исторический очерк российских орденов и сборник основных орденских статутов, Sankt Petersburg
1891, s. 93, 480-484.
91
В.П. Погожев, Проект законоположений v. императорских театрах, t. 3, Sankt Petersburg 1900, s. 340.
92
РГИА, zesp. 1162, op. 6, sygn. 124, k. 54v.-55.
93
ПСЗ-2, t. 5, dział 1, № 3578, s. 263; Штаты и табели, do № 3578, s. 55.
94
Tamże, t. 6, dział 2, № 5046, s. 351; Штаты и табели, do № 5046, s. 46-47.
95
РГИА, zesp. 1341, op. 33, sygn. 3681, k. 1.
96
Tamże, zesp. 477, op. 1, sygn. 10, k. 1, 45-46v.
97
ПСЗ-2, t. 6, dział 1, № 4768, s. 773-779.
98
Tamże, t. 7, № 5093, s. 24-25.
99
Tamże, № 5101, s. 29-32.
100
Tamże, t. 8, dział 2, Штаты и табели, do № 5925, s. 1-5.
101
Tamże, dział 1, № 6080, s. 187-192.
88
89
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и уделов включило учреждения придворного управления в министерскую систему управления, посредством объединения большей части из них под властью министра императорского двора.
Исключение составил Капитул российских кавалерских орденов (позднее
Капитул российских императорских и царских орденов), который продолжил самостоятельное существование.
Централизация в придворном управлении в основном102 будет завершена
в 1842 г., включением Капитула российских императорских и царских орденов в
Министерство императорского двора и уделов103.
В структурной организации и порядке делопроизводства учреждений придворного управления, подчиненных Министерству императорского двора и уделов, длительное время сохранялись пережитки коллежской системы управления,
которые будут устранены только в начале 80-х годов XIX в.104
Чему во многом способствовало отсутствие у Министерства императорского двора и уделов на протяжении нескольких десятилетий единого учредительного документа105, который будет утвержден в виде «Учреждения Министерства
императорского двора» только 16 апреля 1893 г.106 Тем самым, специфика сферы
управления – обеспечение потребностей императора и членов императорской
фамилии, наложила свой отпечаток и на процесс включения учреждений придворного управления в министерскую систему управления.

102
Окончательно, с присоединением Экспедиции церемониальных дел Министерства
иностранных дел к Министерству императорского двора и уделов 29 октября 1858 г. (ПСЗ-2, t. 33, dział
2, № 33666, s. 295).

ПСЗ-2, t. 17, dział 1, № 15463, s. 262.
РГИА, zesp. 468, op. 32, sygn. 1612, k. 1-2.
Указ «Об учреждении Министерства императорского двора» от 22 августа 1826 г. нельзя
признать полноценным «Учреждением».
106
Полное собрание законов Российской империи, собр. 3, Sankt Petersburg 1881-1913 [dalej jako:
ПСЗ-3], t. 13, № 9490, s. 187-190.
103

104
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Organy zarządu dworu Imperium Rosyjskiego (1802-1835)
Instytucje zarządu dworu, z punktu widzenia naukowego, można scharakteryzować jako
instytucje, których główne cele działalności polegały na zaspokojeniu potrzeb domu panującego, czyli cesarza i całej cesarskiej rodziny. Przed rokiem 1802 tworzyły one dosyć liczną
grupę instytucji, do których między innymi należały: Departament Dóbr Carskich, Gabinet
JCM., Biuro Dworskie, Biuro Intendenta Dworu, Dworskie Biuro Stajenne, Biuro Jegermistrzowskie (Jegerskie), Kapituła Rosyjskich Kawalerów Orderów (Kapituła Orderowa), Ekspedycja Zespołu Budynków Kremlowskich, Izba Rusznikarni i Zbrojowni, a także Dyrekcja
Teatralna. Instytucje zarządu dworu w Imperium Rosyjskim nie zostały objęte reformami
ministerialnymi ani w roku 1802, ani w latach 1810-1811. Kontynuowały one swoją działalność pod dawną postacią - kolegialnego systemu zarządzania.
Do najbardziej istotnych zmian w zarządzie dworu w pierwszej ćwierci XIX wieku należało:
utworzenie w roku 1810 jednolitego centrum organizacyjnego – Kancelarii Radcy Tajnego
księcia A.N. Golicyna do spraw Prowadzeń Dworskich (1810-1819), która miała kierować
główną częścią Instytucji Administrowania Dworskiego, a później – już w roku 1819, utworzenie w zamian jej Kancelarii Szefa Sztabu Głównego J.C.M. księcia P.M. Wołkonskiego Do
Spraw Dworskich (1819-1826).
Dopiero utworzenie w dniu 22 sierpnia 1826 roku Ministerstwa Dworu Cesarskiego i Dóbr
Carskich przyłączyło Instytucje Administrowania Dworskiego do ministerialnego systemu
zarządzania, co zostało dokonane za pomocą zjednoczenia przeważającej części z nich pod
władzą Ministra Dworu Cesarskiego i Dóbr Carskich.
W organizacji strukturalnej oraz w systemie biurowości Instytucji Administrowania Dworskiego, podporządkowanych Ministerstwu Dworu Cesarskiego i Dóbr Carskich, przez dłuższy czas zachowywały się przeżytki kolegialnego systemu zarządzania państwowego, które
zostaną usunięte później, dopiero na początku lat 1880.
W ten sposób, specyficzne cele całej dziedziny zarządzania – zabezpieczenie potrzeb cesarza i członków rodziny cesarskiej, wycisnęły swoje piętno również na procesie włączania
Instytucji Administrowania Dworskiego Imperium Rosyjskiego do ministerialnego systemu
zarządzania państwowego.
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W kręgu myśli słowianofilskiej Stanisława Staszica
Stanisław Staszic w powszechnym odbiorze funkcjonuje przede wszystkim jako
pisarz polityczny doby Sejmu Czteroletniego, autor programu reformy Rzeczypospolitej,
ewentualnie jeszcze jako pionier badań geologicznych. Natomiast dorobek jego myśli
politycznej z okresu późniejszego jest znacznie rzadziej przypominany. A przecież
większa część dojrzałego życia Staszica, a przede wszystkim rzadka, jak na mieszczanina
kariera polityczna, przypada na lata porozbiorowe. W tym okresie pozbawione własnego
państwa społeczeństwo polskie szukało szans na jego odbudowę. Jedną z możliwych
dróg była współpraca z Rosją, możliwa dzięki liberalnej polityce państwa carów. W
takiej atmosferze utrwalały się tendencje zapoczątkowane zresztą jeszcze w wieku
XVIII, zwłaszcza wśród członków obozu królewskiego. Szukały one dróg porozumienia
z państwem Romanowów, odwołując się do poczucia słowiańskiej wspólnoty. W takiej
atmosferze ideowej dojrzewało polskie słowianofilstwo. Warto przypomnieć, że samo
pojmowanie terminu „słowianofilstwo” jest w nauce polskiej odmienne od rosyjskiego.
Odnosi się bowiem do szeroko pojętej „idei słowiańskiej”, mającej niejako dwa oblicza,
dwie strony – zewnętrzną oraz wewnętrzną. Ta pierwsza oznacza przekonanie, „wiarę
we wzajemną solidarność i wspólne przeznaczenie historyczne wszystkich Słowian”,
druga – „przeświadczenie o szczególnej wartości dziedzictwa słowiańskiego w dziejach
własnego narodu”1.
Już bowiem pierwszy rozbiór skłonił obóz reformatorski do szukania oparcia
u jednego z sąsiadów, a jednocześnie państw zaborczych. Dla Stanisława Augusta,
pomnego koncepcji „Familii”, oparciem takim mogła być tylko Rosja, jedyne słowiańskie
mocarstwo. Po wybuchu w 1787 r. wojny rosyjsko-tureckiej proponował Katarzynie II
sojusz wojskowy (zjazd w Kaniowie). W okresie Sejmu Czteroletniego król sprzeciwiał
się demonstracyjnemu zerwaniu z Rosją i zabiegał o utrzymanie dobrych relacji. Nie
zgadzał się zaś na sojusz z Hohenzollernami – „Prusom bowiem nie ufał, przypuszczał,
1

A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002, s. 363.
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że łatwo się z Rosją kosztem Polski pogodzą”2. Po trzecim rozbiorze Polska jako państwo
przestała istnieć, ale „Polacy, utraciwszy niepodległość, pragnęli odegrać wybitną rolę
kulturalną w świecie słowiańskim i przygotować jego zbliżenie a nawet połączenie”3.
Nie bez znaczenia był też względny liberalizm, panujący w zaborze rosyjskim,
odmienny od ucisku pozostałych zaborców. Obiektem wielkich nadziei stał się nowy
car – Aleksander I (od 1801 r.), który „myślał tylko o wewnętrznych ulepszeniach, o
uczynieniu poddanych rosyjskich i innych narodów – szczęśliwymi”4. Odnowiono
uniwersytet w Wilnie, a w 1805 r. powstał z inicjatywy Tadeusza Czackiego i Hugona
Kołłątaja kolejny polski ośrodek edukacyjny pod rosyjską opieką – Liceum Krzemienieckie. „Carat uznawał tym samym przewodnią rolę żywiołu polskiego na ziemiach
oderwanych od Rzplitej. Gubernie te pod liberalnym rządem winny stać się magnesem
przyciągającym Polaków poddanych Austrii i Prus”5. W zaborze pruskim ośrodkiem
życia intelektualnego oraz świadomej myśli narodowej było Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, założone w 1800 r. Rząd zaborczy tolerował z niechęcią jego istnienie w nadziei
na powstrzymanie społeczeństwa przed sympatiami prorosyjskimi. Towarzystwo stało
się jednak ośrodkiem słowianofilstwa. W 1811 r. powstała odezwa Adama Jerzego Czartoryskiego, w której wzywał on rodaków do złączenia się z Rosją. Nie tylko jedność
rodu, pokrewieństwo języka, ale i osoba cara, jako nadziei ludów słowiańskich tworzą
więź Polaków oraz Rosjan, ale też przeciwstawienie pokojowo nastawionego Aleksandra, wojowniczemu despocie – Napoleonowi. Dominowała jednak w Księstwie orientacja pronapoleońska, stąd też najazd na Rosję w 1812 r. witano z radością. Klęska Wielkiej
Armii wydawała się początkowo niewiarygodna. Odwrót Napoleona i wkroczenie na
terytorium Księstwa zwycięskiej armii rosyjskiej skłoniły przedstawicieli władz warszawskich do szukania porozumienia z Aleksandrem I. Zawiesiwszy konstytucję, cesarz
powołał Radę Najwyższą Tymczasową Księstwa Warszawskiego złożoną z dwóch Polaków, tyluż Rosjan i Niemca. „Cesarz Aleksander przygarnął do siebie Polaków, zrobił
oświadczenie stworzenia Polaków i wszystkie serca polskie do siebie przyciągnął”6. Na
mocy decyzji zapadłych w Wiedniu utworzono Królestwo Polskie, wieczyście z Rosją
połączone. Konstytucję, jedną z najliberalniejszych w Europie, podpisał Aleksander I w
Warszawie, w listopadzie 1815 r. Składał też mgliste obietnice rozszerzenia Królestwa
o część ziem dawnej Rzeczypospolitej, zaś gdy władze Warszawy wręczały mu klucze do miasta, odrzekł: „Nie przyjmuję kluczy. Nie przychodzę tu jako zdobywca, lecz
jako Opiekun i Przyjaciel wasz, pragnąc wszystkich widzieć szczęśliwymi”7. Otwierając
w trzy lata później obrady sejmu polskiego car czy też raczej król polski, oświadczył:
„Długie nieszczęścia gnębiły Polskę, srogie klęski Ojczyznę Waszą trapiły: lecz połączenie Wasze z Bratnim narodem; połączenie, które na przyszłość rękojmią jest Waszego

W. Kalinka, Sejm Czteroletni, Warszawa 1991, t. I, s. 454.
J. Skowronek, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969, s. 186.
4
A. J. Czartoryski, Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, Warszawa 1986, s. 402.
5
S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1998, s. 37-38.
6
K. Koźmian, Pamiętniki, t. II, Wrocław 1972, s. 348.
7
A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk. Monografia historyczna na źródłach oparta, Kraków–Warszawa 1900–1907, ks. II, Czasy Księstwa Warszawskiego 1807-1815, t. II, s. 142.
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istnienia, przerwało już pasmo tej niedoli”8.
Ideom słowiańskim ulegał również Staszic, co było zresztą naturalnym
następstwem sympatii, której żywił wobec Rosji. Zrodziła się ona jeszcze przed upadkiem
państwa, łącznie z niechęcią do Prus – państwa, które zagarnęło w pierwszym rozbiorze
rodzinne jego miasto. Po ćwierćwieczu poszukiwań koncepcyjnych, w Królestwie
Polskim, w nowej rzeczywistości politycznej, wykrystalizował się program polityczny
Stanisława Staszica – rezultat blisko trzydziestoletnich rozważań. Ich efektem była
spójna doktryna polityczna o charakterze wybitnie słowianofilskim. Fundamentalne dla
niej znaczenie miała idea współpracy oraz pojednania narodów polskiego z rosyjskim.
Dla Staszica dowodem owego pojednania stało się po Kongresie Wiedeńskim istnienie
Królestwa połączonego z Cesarstwem Rosyjskim na zasadzie unii personalnej. Celem
niniejszych rozważań będzie zatem przedstawienie całościowej słowianofilskiej wizji
Staszica, akcentujące jej ewolucyjny charakter.
W osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej Stanisław Staszic jako mieszczanin był
odsunięty od działalności politycznej, stał się jednak jednym z najważniejszych ówczesnych publicystów. Na realia polityczne „spoglądał oczyma człowieka ze stany
mieszczańskiego, pozbawionego praw politycznych, patrzył oczyma człowieka wychowanego w rodzinie, w której żywa była tradycja walki ze szlachtą o praw mieszczan i pamięć mieszczańskiego oporu stawianego władzom zaborczym”9. Rezultatem
przemyśleń Staszicowych nad ustrojem Rzeczypospolitej były opublikowane w 1787 r.
Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, uzupełnione potem o Przestrogi do Polski. Po trzecim
rozbiorze Staszic zwrócił się ku historiozofii. Efektem jego rozważań będzie pierwsza
wersja Rodu ludzkiego10. Jako Członek, a potem Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zajmował się problematyką geologiczną, czego owocem było dzieło O ziemiorództwie
Karpatów i innych gór i równin Polski – „Dzieło niesłychanej pracowitości i wytrwałości, nieoszacowanej dla Polaków z wiadomości, przez żadnego dotąd z Polaków nie
tknięte […] autor Polak wszedł w poczet tych wsławionych w świecie mędrców, co
z chwałą tajemnice nieba i ziemi zbadali”11. Charakterystyka geologiczna sąsiaduje w
nim z refleksjami nad Słowiańszczyzną. Po rozgromieniu Prus przez Napoleona powstanie rozprawa O statystyce Polski. Klęska Francji i zajęcie Księstwa Warszawskiego przez Rosjan skłoniły Staszica do zwrócenia się w stronę Aleksandra I jako jedynej
nadziei Polaków. Postawa cara na Kongresie Wiedeńskim oraz utworzenie Królestwa
Polskiego umocniły słowianofilskie tendencje w ideologii Prezesa T.P.N. Nowa sytuacja
polityczna utrwalała przekonanie o trafności wyboru drogi współpracy z dynastią Romanowów. W związku z tym kontynuował aktywność polityczną, pnąc się w górę w
hierarchii władzy Królestwa. Został członkiem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego, potem Spraw Wewnętrznych i Policji oraz dyrektorem Dyrekcji Przemysłu i Kunsztów. Uwieńczeniem kariery politycznej Staszica był tytuł ministra
Tenże, Towarzystwo…, ks. III, Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie pierwsze 1816-1820, s. 196.
B. Szacka, Stanisław Staszic, [w] T. Kostkiewiczowa i Zb. Goliński (red.), Pisarze polskiego Oświecenia, t. II,
Warszawa 1994, s. 617.
10
Pierwsza wersja Rodu ludzkiego jest w całości napisana prozą. Składa się na nią tuzin ksiąg i rozbudowane Uwagi, częściowo zapowiadające treść kolejnych ksiąg. Staszic pracował nad rękopisem od lat 90-tych XVIII
wieku aż do upadku Księstwa Warszawskiego. Wersja ta opublikowana została dopiero w 1959 r.
11
K. Koźmian, Pamiętniki, t. II, s. 365.
8
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stanu i członka Rady Administracyjnej, otrzymał też Order Orła Białego. Korzystając
ze swoich kompetencji współorganizował Szkołę Główną w Warszawie (wkrótce przemianowaną na uniwersytet) i założył Akademię Górniczą w Kielcach. Gorzej natomiast
układała się współpraca Staszica z Sejmem Królestwa, nie miał bowiem zbyt wielkiego
szacunku do tej instytucji dostrzegając w jej działalności echa anarchii dawnej, szlacheckiej Rzeczypospolitej. Swój polityczny program słowiański przedstawił Staszic w Myślach o równowadze politycznej w Europie, wygłoszonych na posiedzeniu T.P.N. w sierpniu
roku 1815. Jesienią tegoż roku opublikował ponadto broszurkę pod, przywodzącym na
myśl testament polityczny, tytułem Ostatnie moje do współrodaków słowa. Po wielu latach
pracy ukończył też ostatecznie Ród ludzki12, który sam nazwał „rezultatem prac moich
ciągle przez lat czterdzieści […] nad głównymi epokami zmiany, powstania i upadania
cywilizacji narodów”13.
Dla koncepcji politycznych Staszica istotna była kwestia pojmowania narodu,
szczególnie w okresie burzliwych zmian na przełomie XVIII i XIX w. Jak wiadomo, naród może być określany na dwa główne sposoby. Model pierwszy to naród pojmowany
jako wspólnota polityczno-prawna, oparta na więzi terytorialno-politycznej i wspólnym dziedzictwie historyczno-państwowym. Drugi model widzi naród jako wspólnotę
etniczną, której główne spoiwo stanowi język i dziedzictwo kulturowe. Koncepcja „narodu szlacheckiego” dawnej Rzeczpospolitej zbliżała się do narodu politycznego – stąd
wyrażenie „gente Ruthenus, natione Polonus”14. Jednocześnie istniała „Rzeczpospolita
Obojga Narodów”, a więc Koroniarzy i Litwinów, przy czym obie części składowe federacyjnego państwa były wieloetniczne. W Konstytucji 3 Maja pojawiło się sformułowanie: „wraz ze stanami […] naród polski reprezentującymi”, ale już niecałe pół roku
później Sejm uchwalił „Zaręczenie wzajemne Obojga Narodów”.
W doktrynie epoki również można zauważyć ową niejednoznaczność. Adam
Naruszewicz w swojej Historii narodu polskiego skłaniał się ku koncepcji narodu politycznego, obejmującego „posiadaczy”, tj. szlachtę dzierżącą ziemię i mieszczaństwo o odpowiednim statusie materialnym. Podobne poglądy zauważamy u Hugona Kołłątaja.
Model etniczno-językowy z kolei pojawiał się u Franciszka Salezego Jezierskiego, który
w Niektórych wyrazach definiował: „Naród jest to zgromadzenie ludzi mających jeden
język, zwyczaje i obyczaje”15. Staszicowska koncepcja narodu również nie jest jednoznaczna. W latach Sejmu Czteroletniego skłaniał się ku koncepcji narodu politycznego.
Uważając, że obejmuje wszystkie stany posiadające, akcentował konieczność współpracy szlachecko-mieszczańskiej: „Róbcie z młodzieży szlacheckiej i miejskiej jeden naród!”16. Z tak zakreślonej wspólnoty wykluczał jednak Żydów, kontynuując tradycyjną
niechęć mieszczaństwa. Zdaniem Andrzeja Walickiego, sensem takiej koncepcji było
nie prawno-polityczne pojmowanie narodu, ale „społeczne rozumienie więzi narodowej”17.
12
Ta wersja obejmuje osiemnaście ksiąg napisanych wierszem i siedemdziesiąt siedem rozdziałów Uwag.
Została wydrukowana jako tomy VII – IX Dzieł w latach 1819 – 1820.
13
St. Staszic, Krotki rys życia mego, [w] tenże, Pisma filozoficzne i społeczne, t. I, Warszawa 1954, s. 5.
14
A. Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000, s. 21.
15
Tamże, s. 51.
16
St. Staszic, Przestrogi dla Polski, [w] tenże, Pisma ..., t. I, s. 180.
17
A. Walicki, Idea …, s. 69.
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Po upadku państwa pojawiły się w myśli Staszica elementy koncepcji pojmowania narodu jako wspólnoty etniczno-językowej. Konsekwentne bowiem podtrzymywanie koncepcji prawno-politycznej, prowadzi do uznania, iż zagłada państwa pociąga za
sobą unicestwienie narodu. Po Kongresie Wiedeńskim w tej kwestii pozostała u Staszica
pewnego rodzaju niekonsekwencja, ani w Rodzie ludzkim, ani w Myślach o równowadze…
nie ma bowiem jasno sprecyzowanego pojęcia narodu. Trudno wywnioskować czy Autor miał na myśli naród polityczny czy też etniczny. Pojawiały się np. sformułowanie
„narody polski i rosyjski”, „naród Polaków”, „wielki naród Rosjan”, ale jednocześnie
mówiło się o „tym ludzie”, wskazując na mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, którzy
w wyniku rozbiorów stali się carskimi poddanymi18. Słowo naród mogło zarazem określać „naród Sławian” albo też „europejskie narody”, pojawiały się także „ludy sławiańskie”19. Zachowując pewną niekonsekwencję terminologiczną, zwracał jednakże Staszic
uwagę na fakt, że narody tworzą grupy wyższego rzędu. Grupy takie określał „pokoleniami” lub „szczepami”, wyróżniając w Europie trzy takie zbiorowości: Gaulolatynów, Teutonów i Sławian, czyli narody romańskie, germańskie i słowiańskie. Razem
składały się one na plemię europejskie. Z całej tej, nieco niejasnej, terminologii wyłaniał
się więc obraz hierarchicznego porządku poszczególnych zbiorowości. Od narodu jako
najmniejszej jednostki, poprzez szczep. aż po plemię – najszerszą grupę, o charakterze
ogólnokontynentalnym.
Jaśniej i konsekwentnie objaśniał Staszic pojęcie „narodowości”. Narodowość
była bowiem cechą przynależną ludowi. Z tego można wnioskować, że był to główny czynnik odróżniający narody od siebie. A zatem naród byłby to lud obdarzony czy
też raczej posiadający własną, odmienną od innych ludów, narodowość. Pod pojęciem
ludu w tym wypadku kryłaby się po prostu pewna społeczność ludzka. Na narodowość
składały się, wedle Staszica, dwa zasadnicze elementy określone przez niego mianem
narodowości przyrodniej i nabytej. Ta pierwsza to sama nazwa ludu, język, prawa, religia, święta i chwała narodowa, wychowanie itp., druga zaś obejmuje: ubiór, barwy
narodowe, nazwy geograficzne zamieszkanego przezeń regionu. Poza narodowością,
sytuował Staszic takie dziedziny życia jak nauka, władza i rządy – wspólne całej ludzkości podobnie jak w ogóle cywilizacja. A zatem upadek Rzeczypospolitej nie pociągał
za sobą zniszczenia narodu polskiego. Zachowując własną narodowość może się on
rozwijać pod obcą władzą, o ile ta nie zechce mu tego uniemożliwiać. Zdaniem Staszica takie wygodne dla rozwoju warunki mieli Polacy pod zaborem rosyjskim, a tym
bardziej w Królestwie Polskim, czyli we własnym państwie. Poza tym z myśli Staszica
wynikała możliwość łączenia się wielu różnych narodów w jedno państwo, który to
proces wręcz zabezpiecza ich narodowość. Przekonanie to będzie jednym z elementów
leżących u podstaw Staszicowskiej koncepcji zrzeszania się narodów, która będzie kamieniem węgielnym jego słowianofilstwa.
Rozwój historyczny ludzkości miał dla Staszica postać linearną, był wspólny
dla wszystkich narodów czy kręgów kulturowych. Ludzkość miała na celu przejście ze
stanu barbarzyństwa do stanu cywilizacji: „Dzieje ludzkie są wielką, są nieprzerwaną
18
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walką cywilizacji przeciwko wszystkim do jej się rozwijania i do jej postępu zaporom”20.
Innymi słowy Staszic był przekonany o nieustającym postępie dziejów, który stanowi
realizację niezbywalnych praw natury. Czynnikiem odgrywającym decydującą rolę w
pochodzie historii był dlań realizujący swój potencjał rozum ludzki21. Badanie i opisywanie tego procesu stanowiło dla Staszica sens dziejopisarstwa, które w przeciwnym
razie zmieniało się w nic nie wyjaśniający, niczego nie uczący zbiór dat i faktów. Stąd
też historycy przedstawiać powinni raczej filozofię dziejów, a nie wydarzenia. On sam
zaprezentował swoją wizję przeszłości już w Królestwie Polskim.
Dla Staszica wychodzenie ludzkości ze stanu natury zapoczątkowały więzy rodzinne. Dalsze zmiany wywołała własność – wszczęły się pierwsze konflikty i utrwaliła
się nierówność. W efekcie własność stała się przywilejem wybranych, określał ją Staszic mianem „dzierży”. Warstwa dominująca utrwala przemocą swój stan posiadania i
powstał feudalizm, nazywany „samodzierżstwem”. Dodatkowo umacniała go religia,
będąca następstwem niewiedzy ludzkiej. Wśród owych „samodzierżców” pojawił się z
czasem jeden, który zdominował pozostałych i zawładnął nimi. Związany sojuszem z
kapłanami i warstwami upośledzonymi zaprowadzał nowy ustrój – „jednodzierżstwo”,
czyli absolutyzm. Pod takim rządem niwelowały się pewne różnice społeczne, rozwijała się edukacja i wzrasta samoświadomość narodu. Przeto „jednodzierżstwo” skazane jest na zagładę. Po jego upadku miała zapanować powszechna wolność, a narody
zrzeszą się w państwie pod rządami „konstytucyjnego jednowładcy”. Nadejście nowej
epoki w dziejach jest nieuchronne, albowiem „nie ma ludzkiej siły cofnąć naturę, czasu
zatrzymać postępy”22. Rozwój dziejowy rozumiany więc jako twór człowieka, nie zaś sił
wyższych, opatrzności lub bóstw.
Staszic przedstawił też swoją wizję historii politycznej Europy. Według niego
ludność zamieszkująca obecnie Europę przybyła z Azji – po ludach tworzących kultury
basenu Morza Śródziemnego i Celtach napłynęło plemię europejskie, złożone z Gaulolatynów, Teutonów i Sławian. Dwa pierwsze pokolenia prowadziły dalsze podboje,
czego przejawem były wielkie odkrycia geograficzne i wojny kolonialne. Wykorzystując pozory szerzenia religii wdzierali się również na ziemie zajmowane przez Słowian.
Innymi słowy Staszic widział w wyprawach krzyżowych i odkryciach geograficznych
wyłącznie przejaw wojowniczości ich uczestników, zdając się pomijać ich aspekt cywilizacyjno- czy też kulturotwórczy. Drugim aspektem dziejów Europy była jej naturalna,
zdaniem Staszica, tendencja do jednoczenia się. Wzorem takiej trwałej, stabilnej jedności
były co prawda dla niego Chiny, ale uważał, że nasz kontynent, z racji swojego położenia i otoczenia z trzech stron przez morza, ma znacznie korzystniejsze warunki do tego
celu niż Państwo Środka. Stąd też podejmowane były w tym kierunku próby – pierwsza była dziełem Greków, druga – Imperium Rzymskiego, trzecia – despotów średniowiecznych i nowożytnych, a jej apogeum – Europa Napoleońska. Opisawszy przeszłość
Staszic doszedł do wniosku, że trwała równowaga polityczna państw europejskich nie
istnieje. Jako dowód przytoczył wielkie zmiany, jakie zaszły w XVIII i na początku XIX
20
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wieku, gdy do grona głównych mocarstw dołączyły Prusy i Rosja, a niedawno potężna
Rzeczypospolita przestała istnieć. Potwierdzeniem tej tezy były obrady Kongresu Wiedeńskiego, podczas których szermowano równowagą dla uzasadniania wielu koncepcji
„uporządkowania” Europy, które wykluczały się nawzajem. Była to kolejna teza historiozoficzna leżąca u podstaw jego programu politycznego. Przekonanie o braku równowagi politycznej między państwami prowadziło bowiem do zakwestionowania ich roli
w dziejach i wskazywało na krótkotrwałość i przemijanie potęg politycznych. Przeto
historia ludzkości nie może być sprowadzana do historii poszczególnych państw. Z powyższej tezy nie wysnuwał jednakże Staszic wniosku o panującym w dziejach chaosie.
Uznał bowiem, że w historii kontynentu europejskiego są zauważalne pewne stałe, nie
zmieniające się tendencje, będące odbiciem stosunków nie między państwami, ale między owymi trzema szczepami, które wykazywały na przestrzeni dziejów skłonności do
wzajemnej równowagi. Staszic stwierdził, że owe skłonności miały charakter stałych,
samorzutnych procesów, typowych dla wszystkich narodów danego pokolenia. Jako takie wynikały ze zjawisk zachodzących wewnątrz danego szczepu, związane były z jego
siłą, umysłowością, zajmowanym terytorium itd. Aktywność polityczna, czyli tworzenie
państw i ruchy migracyjne stanowiły dla Staszica jedynie emanację owych stałych procesów, niezależnych od woli ludzkiej. W owej tezie historiozoficznej Staszic „przyznał
bezwzględną wyższość, stanowiącym odwieczne niezmienne podłoże dziejów, szczepom nad czasowemi tworami historji państwami i narodami”23. Podmiotem dziejów są
szczepy, nie państwa i nawet nie narody. Narody danego pokolenia wykazywać miały
naturalną dążność do tworzenia trwałych połączeń, w obrębie swojego szczepu. Owo
połączenie było utworzeniem wspólnego państwa, federacji narodów, które jednoczy
wspólność pokoleniowa. Staszic uważał, że narody należące do jednego szczepu mogą
żyć ze sobą zgodnie i łączyć się w federacje (zrzeszenia) będące naturalnymi całościami.
W toku swoich rozważań dochodził do wniosku, że ani narody romańskie, ani germańskie nie były w stanie się połączyć, pierwsi są zbyt niecierpliwi, drudzy zbyt skłóceni
i zaciekli w swoim fanatyzmie; dopełnić może tego wyłącznie trzecie spośród pokoleń
europejskich – narody słowiańskie.
Początków Staszicowego słowianofilstwa można się doszukiwać już w Uwagach
nad życiem Jana Zamoyskiego. Podjął w nich próbę przedstawienia rosyjskiej racji stanu i
zgodnej z nią polityki wobec Rzeczypospolitej. Zbyt silna Polska nie byłaby korzystna
dla Rosji. W jej interesie leżało utrzymanie zachodniego sąsiada w stanie słabości i niemal bezrządu, czyli w istocie podległości. Natomiast Rosja nie odnosiła żadnej korzyści
z kolejnych rozbiorów, Polska była raczej wygodnym buforem, kordonem oddzielającym ją od pozostałych państw. Z tego Staszic wnioskował, że Petersburg wyłącznie w
„okolicznościach, które nadto większy zysk ukażą Polskę przeda”24. Skoro dalsze powiększanie się kosztem Rzeczpospolitej nie stanowiło dla Rosji korzyści, to tym bardziej nie leżał w jej interesie rozrost podobnym kosztem pozostałych zaborców. Miała
bowiem za sąsiada słabe i uzależnione od siebie państwo, a w razie jego podziału sąsiadowałaby z dwoma groźnymi potęgami. Z drugiej strony Polska niezależna, a zwłasz23
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cza niechętna Rosji, mogłaby ją skłonić do powrotu do koncepcji rozbiorowych, jako w
takiej sytuacji korzystniejszych. Uznawszy, że tylko wspólna zmowa trzech sąsiadów
może zaowocować kolejnym rozbiorem, Staszic był przekonany o konieczności aliansu z jednym z nich, który to alians nieodparcie zapobiegały sojuszowi między nimi.
Jednym z elementów owego „naturalnego” zbliżenia, byłoby oddanie polskiej korony,
jako już dziedzicznej, jednemu z książąt z państw sąsiednich. Tu również wskazywał
Staszic na Rosję, jako alianta, snując wizję wariantu fuzji obu państw. Korzyści z tak
bliskiej współpracy byłyby obopólne. Staszic zdawał sobie co prawda sprawę z opinii rodaków – „Obraża wielu oddanie korony książęciu moskiewskiemu […] na samo
wspomnienie „Moskal” słusznie drży z gniewu Polak”25. Apelował jednakże do rozsądku współobywateli. Koronnym argumentem było, iż „Naród polski jest oświeceńszym
od Rusinów”26. Widzimy zatem, że w Staszicowskiej zachęcie do sojuszu z państwem
carów kryła się nadzieja na szczególną rolę Polski. Z racji wyższego poziomu edukacji
Polacy mieliby szansę zajęcia miejsca elity intelektualnej w obu, połączonych silnymi
więziami państwach.
W pierwszych latach XIX w., w drodze do Paryża, Staszic przejeżdżał przez dawne ziemie Słowian Połabskich. Pobyt w Lipsku skłonił go do smutnej refleksji – „I to
była kiedyś siedź Słowian […] Niemcy postępują coraz dalej na siedziby Słowian”27.
Pojawia się w jego pismach poczucie wspólnoty słowiańskiej, więzi obejmującej nawet
tych współplemieńców, którzy już przed wiekami zostali wyniszczeni. Wspomnieliśmy
już o elementach etniczno-językowym rozumieniu narodu przez Staszica, czego przejawem było samo sformowanie „naród Sławian”. Pojawiając się na kartach dzieła O
ziemiorodztwie Karpatów, świadczyło ono nie tylko o nieco innym sposobie rozumienia
pojęcia „naród”, ale przede wszystkim o uznaniu obiektywnego istnienia słowiańskiej
wspólnoty.
Karpaty były dla Staszica terenami zamieszkałymi przez ludy słowiańskie, pokusił się o wymienienie niektórych ich przedstawicieli – Henkowie, Marawicy, Słowacy.
Słowianie ci są odwiecznymi mieszkańcami zajmowanych przez siebie terenów, właśnie przez nich po raz pierwszy zasiedlonych. Powoływał się Staszic nawet na Herodota, uznając opisane przez niego ludy za przodków obecnych mieszkańców. Zarazem
góry te od wieków były drogą, którą wlewała się do Europy „azjatycka dzicz”, której
Polska dawała skuteczny odpór, chroniąc pozostałe kraje przed zagładą. Potęga przyrody Karpat rodziła u Staszica swoistą dumę – „na wszystkie okolne z Karpatów usypane
nieprzejrzałe ziemie; na których od pierwszego na nie wstępu ludzi, sadowiły się tu
na okół plemiona wielkiego narodu Sławian”28. Następowało tym samym podkreślenie
wspólnoty, więzi słowiańskiej, która nie miała charakteru politycznego czy prawnego,
ale właśnie etniczny. Staszic był głęboko przekonany o istnieniu w przeszłości jednego,
słowiańskiego narodu. „Z szczepu słowiańskiego narodów, Morawców, Polaków, Rusinów”29. Wynikać stąd może, że ów „naród Sławian”, (a więc w istocie szczep słowiań25
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ski) rozdzielił się na kilka narodów. Istotne znaczenie miało odwołanie do Herodota.
Staszic był głęboko przekonany, że Słowianie byli autochtonicznymi mieszkańcami zajmowanych przez siebie terenów, niejako są „u siebie”, zaś obcy (Germanie) wdarli się
na ich ziemie przemocą i w ten sposób je zawłaszczyli. Obszar zamieszkały przez Słowian był doprawdy ogromny, Staszic kreślił go zresztą na różne sposoby. Ośrodkiem
mogą być Tatry i ziemie słowiańskie rozciągać się będą po obu ich stronach: północnej
i południowej30. Drugie ujęcie było nieco lapidarne – trzecia część Europy, z kolei w
środku Polska31. Trzecie ujęcie było najbardziej imponujące. Mianując ośrodkiem Rosję
Staszic pisał, iż „ma ona w Europie pobratymcze narody w całej Polsce, w Szląsku,
w części Saksonii, w Czechach, w Morawach, w Węgrzech, nad Waazem, Popradem,
Cisą, w Dalmacji, w Kroacji, w Ilirii”32. W swojej geologicznej rozprawie zawarł Staszic
przekonanie o wielkiej politycznej przyszłości Słowian. Wydawała mu się ona pewna,
ale jednocześnie odległa i nieprzejrzana, właściwie niepoznawalna, podobnie jak „niezmierne Sławiańskie krainy giną w ziemi roztrzeni”33. W następnych dziełach zarysowywał dwie, nawzajem wykluczające się wizje owej przyszłości.
W pierwszej wersji Rodu ludzkiego Staszic uznał, iż Rosja właściwie do Europy
nie należy. Traktował więc Europę jako pewnego rodzaju krąg cywilizacyjny, a nie kontynent, w którym istnieje naturalna tendencja do jednoczenia się, zrzeszania narodów.
Próby realizacji tego planu podejmowali Grecy, po nich Rzymianie, a jako trzeci - Napoleon. Rosja, z kolei, wzrastając z wolna w siłę stanowiła dla dominacji francuskiej
śmiertelne zagrożenie. Oprócz Słowian tworzyły bowiem państwo carów dzikie, niecywilizowane ludy, zdolne tylko do niszczenia i zagłady. Europa nie przeszkodziwszy unicestwieniu Polski, pozbawiła się jedynej bariery przed potężnym państwem
Romanowów. Ale to samo groźne państwo carów, z racji swojej słowiańskości i siły
było też naturalnym przewodnikiem wszystkich Słowian. Powiązani z Europą, mając
wspólne z nią dziedzictwo cywilizacyjne, są oni jednocześnie związani z Petersburgiem
poprzez „jeden język, jedyne obyczaje i jedną religię, której głową są rosyjskie cary […],
gotowi do najściślejszych w naturze ludzkiej związków”34. Staszic przewidywał w tym
okresie, iż wkrótce Rosja na czele wszystkich ludów słowiańskich rozbije system napoleoński. Na gruzach obecnej cywilizacji europejskiej zjednoczona Słowiańszczyzna
zbuduje nową, czwartą cywilizację. W jaki sposób ziszczone zostanie odwieczne marzenie Europy o jedności i pokoju. Przyszli zdobywcy stoją jednak na niższym poziomie
cywilizacyjnym, stąd bezpośrednim skutkiem ich tryumfu będzie zdruzgotanie starej
cywilizacji, przypominające rozbicie Imperium Rzymskiego, z tym że następstwem nie
będą wojny międzyplemienne, a przeciwnie – długo oczekiwany wieczny pokój. Pod
tym względem inwazja ta stanowić będzie wybawienie dla nękanej stale wojnami Europy. Ta ostatnia i tak nie miałaby po co się bronić, jej upadek i tryumf nowej cywilizacji
jest przesądzony i zgodny z odwiecznym porządkiem rzeczy.
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Drugą, odmienną wizję przyszłości Słowiańszczyzny znajdujemy na kartach rozprawy O statystyce Polski. Polska stanowiła tu dla Staszica tu swoisty punkt odniesienia
dla wspólnoty słowiańskiej, której to wspólnoty istnienie nie ulegało kwestii. W swojej
historii Polacy byli przedmurzem Europy, potężną barierą ochronną przed zagrożeniem
azjatyckim. Inaczej mówiąc – zaporą dla państwa carów. Wychodząc z takich przesłanek Staszic zakreślał odmienny program polityczny wobec Słowian, który powinna
tym razem wypełniać Francja. Koniecznością stawałoby się przywrócenie Polski, jako
naturalnej bariery dla Azji i niezbędnego czynnika gwarantującego pokój w Europie.
Źródłem kolejnych wniosków Staszica jest umiejscowienie Polaków w samym środku
Słowiańszczyzny. Położenie owo w połączeniu z przekonaniem o ich wyższości kulturalnej nad pozostałymi Słowianami otwierałoby przed Polską wielkie perspektywy. Oto
bowiem „oświecając się przez Francję rozrzucałaby to światło na inne ludy” prowadząc
je do „wnijścia w federację powszechną”35.
Ten, nieco misyjny, wątek umieszczał z kolei odtworzoną przez Napoleona
Polskę na czele swoistej federacji słowiańskiej. Federacja ta, nie obejmując Rosji, stanowiłaby wschodni mur dla Napoleońskiej Europy i trwałe zabezpieczenie przez zagrożeniem ze strony imperium carów. To ostatnie wydawało się wręcz wyalienowane ze
słowiańskiej wspólnoty, mającej być osnową dla owej federacji. Polacy dzięki swoim
szczególnie bliskim związkom z Francją odgrywaliby dodatkowo rolę „czynnika integrującego Słowiańszczyznę z francuską Europą”36. Według R. Przybylskiego – „Staszic
był zbyt trzeźwy, aby doznać „mistycznego uniesienia, ale wpadł w polityczne marzycielstwo”37. Wypowiedzi Staszica o Rosji, ukazujące ją jako zagrożenie dla Europy,
czy też nawet sytuujące ją na zewnątrz wspólnoty słowiańskiej były raczej przejawem
pewnego koniunkturalizmu, zrozumiałego w Księstwie Warszawskim. Owo straszenie Rosją miało dość konkretny cel, a mianowicie skłonienie Napoleona do restauracji
Rzeczpospolitej w granicach przedrozbiorowych. Sam Staszic nie ufał Bonapartemu i
był zdegustowany jego kultem. Gdy władca Zachodu sposobił się do pochodu na Moskwę, Prezes T.P.N. wątpił w szczerość jego zamiarów wobec Polaków: „Tu jest – mówił między poufałymi – jakieś kuglarstwo polityczne”38. O potędze państwa carów i
drzemiących w Rosji siłach miał niezwykle wysokie mniemanie39. Gdy Wielka Armia
sczezła w bezkresnych i mroźnych przestrzeniach Rosji, a car wydał proklamacje do Polaków, Staszic – oddajmy zresztą głos Kajetanowi Koźmianowi – „od dawnego swego i
zawsze niezmiennego systematu połączenia się na zawsze z Rosją przychylać się zaczął,
zwłaszcza że cesarzowi Aleksandrowi jako monarsze wspierającemu oświecenie, nauki,
zachowującemu narodowość podległym berło jego ludom, a szczególniej wspaniałego
dla Polaków więcej ufał i pod berłem jego podobniejszym powszechny pokój i ode-

Tenże, O statystyce…, s. 299.
T. Kizwalter, Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, Warszawa 1987, s. 36.
37
A Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 108.
38
K. Koźmian, Pamiętniki, Wrocław 1972, t. II, s. 189.
39
Po zajęciu Moskwy przez Napoleona Kajetan Koźmian napisał odę na jej spalenie i odczytał ją na posiedzeniu T.P.N. Otwierały ją słowa: „Gdzie jest powrót natury, Ten olbrzym, postrach narodów”. Staszic wysłuchał jej uważnie i po sesji poradził autorowi na stronie by ten poczekał z jej drukowaniem do końca wojny,
albowiem – jak stwierdził – „olbrzym jeszcze stoi i walczy”. Tamże.
35
36
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tchnienie po tylu okropnych klęsk ludzkości wróżyły”40. Stąd też w Królestwie Polskim
słowianofilstwo Staszica osiągnęło swoje apogeum.
Słowianie, w odróżnieniu od ludów romańskich i germańskich nie byli, wedle
Staszica, skłonni do prowadzenia wojen. Nie wojowali z innymi narodami Europy, ale
skierowali swój wysiłek na osłonięcie naszego kontynentu przed kolejnymi inwazjami
z głębi Azji. Stanowili zatem przez wieki przedmurze i osłonę Europy. Główna rola
w tworzeniu owej bariery należała do Polaków oraz Rosjan. Ci pierwsi odparli prące
na zachód hordy tatarskie i tureckie, wsławili się uratowaniem Wiednia. Drudzy poskromili kozactwo, następnie uczynili z niego regularne wojsko, a opanowawszy Kaukaz zamknęli także tę drogę dla azjatyckich najeźdźców. Wreszcie to Rosjanie zadali
druzgocący cios Napoleonowi, przywracając Europie długo oczekiwany pokój. Z kolei
reszta kontynentu odpłacała się swoim obrońcom niewdzięcznością – nie zareagowała
na rozbiory Polski. Co do drugiego narodu osłaniającego – „Czas okaże, jaka też Europy dwory zachowują wdzięczność swym oswobodzicielom i dobroczyńcom – Rosjanom”41. Widzimy zatem wielką rolę dziejową Słowiańszczyzny, wypełniającą funkcję
osłony, za którą inne narody europejskie mają możliwość niezakłócanego przez inwazje
barbarzyńców rozwoju. Od X w. i pojawienia się Węgrów na arenie dziejowej Europy
żaden inny lud stepowy nie zdołał wedrzeć się tak daleko i pozostać na stałe. Wypełnianie roli ochronnej usprawiedliwia pewne zapóźnienia cywilizacyjne Słowian – nie
mieli po prostu czasu na większą dbałość o rozwój wewnętrzny. Przypominają zatem
klasyczne peryferia, marchie będące tarczą dla centrum cywilizacyjnego. Osłaniani z
kolei lekceważą swych obrońców, zapewne nie zdając sobie sprawy z ich rzeczywistej roli. Zwraca uwagę brak jakiejkolwiek trwałej antytezy dziejowej Polski oraz Rosji,
wręcz przeciwnie – ich role były zbieżne i nawzajem się uzupełniały42. Staszic dostrzegał, że rosyjskie zdobycze terytorialne nie są podbojami kolonialnymi, ale wynikają z
konieczności zabezpieczenia Europy przed obcą inwazją. Słowianie nie tylko są zatem
częścią Europy, jako jeden z trzech jej szczepów, ale mają specyficzny status – obrońcy.
Rosja pokonując Napoleona urosła tym samym niemal do rangi czynnika regulującego
spokój na kontynencie.
Badanie historii pod kątem ogólnosłowiańskim było według Staszica najlepszą
drogę do poznawania dziejów poszczególnych tworzących narodów tworzących ten
szczep. Zwracał więc uwagę na jedność składających się nań elementów. Dotyczyło to
również historii Polski, która stanowiła bowiem część historii Słowiańszczyzny. Staszica
proponował nowy sposób patrzenia na dzieje swojego narodu, uznając że droga do ich
poznania, wyjaśniania początków czy przyczyn istnienia Polski wiedzie poprzez znajomość historii całego szczepu słowiańskiego. Sformułował program dla uczonych, by ci
- „szukając początku Rodu Słowian i w nim dociec (chcieli) początku narodu Polskiego
(…) pierwiastkowych początków wielkiego narodu Sławian”43. W przeszłości SłowiaK. Koźmian, Pamiętniki, t. III, s. 190.
St. Staszic, Myśli…, s. 307 – 309 i tenże, Ród ludzki, [w] tenże, Pisma…, t. II, s. 223 – 224.
A. Wierzbicki, Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despocji, Warszawa
2001, s. 61.
43
St. Staszic, Zdanie sprawy o pracach naukowych TKWPN z ostatnich lat czterech 1821, 1822, 1823, 1824, [w]
„Roczniki T.K.W.P.N.”, t. XIX, Warszawa 1827, s. 5 – 6.
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nie, zdaniem Staszica, stanowili jeden naród, stąd też Autor Rodu ludzkiego wnioskował
o odwieczności i trwałości ich wspólnoty, rozciągającej się także na sferę polityczną.
Dostrzegał jednakże zmienność zakresu ziem zajmowanych przez ten szczep. Granice
terenów słowiańskich były niestabilne, ulegały wpływom czynników zewnętrznych. W
pierwszym tysiącleciu zajmowali rozległe obszary „od Wołgi aż do Łaby i Sali”44. Następnie wskutek zawirowań dziejowych, a zwłaszcza nacisku germańskiego, któremu
wedle Staszica dopiero Rosjanie dali skuteczny odpór, zahamowawszy go pod Połtawą,
zakres tych ziem ulegał zmianom. Staszic jakby pominął zwycięstwo grunwaldzkie, co
wydaje się dziwne, zważywszy nie tylko na jego rangę, ale również na wielość ludów
walczących w tym starciu po stronie polskiej. Była to przecież armia w przeważającej
mierze złożona ze Słowian. Sądzić można, że chciał tym samym podkreślić rangę bitwy połtawskiej, zamykającej okres dominacji szwedzkiej na Bałtyku. Z wielkim rozmachem został zakreślony obszar tworzący Słowiańszczyznę w czasach współczesnych
Autorowi – „ziemia rozlegająca się od morza Adriatu, od rzek Sawa, Iłża, Mołdawia i
Odra aż za Newę i Don; dalej po góry Uralskie, Ałtaje, za Pas Kamienny; w północnej
części Azji po granice Tatarii Chińskiej i po Morze Lodowate Kamczatki, dotykając się
Japonii krańców”45. Wynika przeto, że za Słowian uważał mieszkańców Imperium Romanowów, nie wnikając w szczegóły etniczne. Z drugiej wszakże strony można przyjąć, iż miał na uwadze wyłącznie słowiańską ich część, ponieważ jej reprezentanci już
wtedy zamieszkiwali cały ogromny obszar państwa carów rozsiani zwłaszcza wzdłuż
linii przyszłej kolei transsyberyjskiej. Na rzecz takiego rozumowania świadczyć może
również zaakcentowanie roli niektórych rzek, położonych w Europie – Donu i Newy,
nad którą znajduje się stolica carów – Petersburg.
Wspominaliśmy już, że Staszic uważał Słowian za generalnie niechętnych wojnie, a toczone przez nich boje za mające charakter obronny. Pokojowość nie była jedyną
cechą, jaką w nich dostrzegał; inne to żywość, przebiegłość i, w razie potrzeby, skrytość.
W walce odznaczali się walecznością oraz wytrwałością. Oczywiście Słowianie oprócz
wyżej opisanych zalet mieli również wady. Jako najmłodszy szczep europejski, zajęty
bardziej obroną kontynentu niż rozwojem kulturowym, nie mogli być zbyt oświeceni.
Z drugiej strony odznaczali się wybitnymi zdolnościami umysłowymi. Ważną, jeśli nie
decydującą, rolę odgrywała dla Staszica wspólnota językowa. Także wyznawana przez
większość Słowian religia – prawosławie – implikowała jedność władzy duchowej i
cywilnej. Wyłaniał się więc w oczach Staszica obraz narodu wręcz idealnego, pełnego
zalet duchowych i fizycznych. Nieliczne słabości o charakterze edukacyjnym wynikły
z funkcji dziejowej, ale dzięki wielkiemu potencjałowi intelektualnemu mogły zostać
łatwo przezwyciężone. Był Staszic jednym z nielicznych wśród Polaków sympatyków
religii prawosławnej, uważając ją za typową dla Słowian. Sojusz czy niemal unia tronu
z ołtarzem, występująca w carskiej Rosji, wyraźna zwłaszcza po zniesieniu patriarchatu
moskiewskiego, nie stanowiła jego zdaniem słabości, ale odpowiednie i właściwe rozwiązanie.
Wśród licznych narodów słowiańskich Polacy i Rosjanie zajmowali wedle Staszi44
45

A. Kraushar, Towarzystwo..., ks. III, Czasy Królestwa Kongresowego, Czterolecie ostatnie 1824 – 1828, s. 94.
St. Staszic, Myśli…, s. 315.
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ca pozycję szczególną, będąc „dwoma braćmi starszymi wielkiej Słowian rodziny”46. W
rozwoju dziejowym utworzyli oni dwa najrozleglejsze oraz najpotężniejsze państwa w
tej części Europy, dochodząc do najwyższego w swoim szczepie stopnia rozwoju społecznego. Oba kraje stanowiły główną zaporę chroniącą kontynent przed azjatyckimi
hordami, niestety w swej historii wielokrotnie walczyły również między sobą. Wojny
owe były skutkiem nieświadomości wspólnoty interesów oraz obcych intryg zmierzających do wewnętrznego skłócenia Słowiańszczyzny w celu jej osłabienia. Pomimo pełnej
konfliktów przeszłości Polskę i Rosję o wiele więcej łączyło niż dzieliło. Chociaż obciążenie winą za wojny między nimi czynnika obcego – germańskiego, wydawać się może
nieco naciągane, to właśnie Prusy były głównym beneficjentem, a przede wszystkim
inicjatorem rozbiorów. Przed 1772 r. cała Rzeczypospolita była de facto rosyjskim protektoratem. W efekcie rozbiorów terytorium podległe władzy Petersburga nie uległo
powiększeniu, lecz właśnie umniejszeniu. Co prawda przeprowadzono aneksje, tym
niemniej Katarzyna II zamiast sprawować samodzielnie zwierzchnictwo nad Polską
musiała się zgodzić na udział Prus i Austrii w podziale zdobyczy terytorialnych. Staszic
przypomniał swoim współziomkom po Kongresie Wiedeńskim o prorosyjskich tendencjach obecnych w myśli polskiej końca XVIII stulecia. Upadająca Rzeczypospolita podjęła próbę ugody z Rosją, czego dowodem były składane Katarzynie II już po uchwaleniu
Majowej Konstytucji propozycje objęcia polskiego tronu przez jednego z jej wnuków.
W tych tendencjach dopatrywał się pierwocin idei zjednoczenia Słowian, wskazując, iż
połączona z państwem carów ówczesna Rzeczypospolita stanowiłaby zalążek wszechsłowiańskiego mocarstwa. Jednakże realizacja owych koncepcji została udaremniona
przez politykę dworu brandenburskiego47. Niewykluczone, iż alians z Petersburgiem
w latach Sejmu Czteroletniego istotnie mógłby udaremnić drugi rozbiór. Można tylko
przypuszczać, jak potoczyłyby się dalsze dzieje – być może Rzeczpospolita w ówczesnych granicach albo chociaż w postaci kadłubowego państwa, jakim stała się po 1793
r. mogłaby doczekać objęcia tronu przez Pawła I, który nie żywił już wobec Polaków
niechęci. W o wiele lepszej sytuacji znalazłyby się ziemie polskie u progu XIX w., w
czasach polonofilskiej polityki Aleksandra I i wojen napoleońskich. Tak czy inaczej idee
porozumienia słowiańskiego narodziły się w narodzie polskim, co dodatkowo podkreślało jego szczególną rangę w obrębie całego szczepu. Staszica przepełniała duma, że to
właśnie jego rodacy jako pierwsi rzucili hasło pobratania słowiańskiego.
Autor Rodu ludzkiego zwracał uwagę, że po rozbiorach, Romanowowie prowadzili politykę przyjazną wobec swoich nowych, polskich poddanych. Utrzymali szkolnictwo, urzędy i prawa polskie. W odróżnieniu od królów pruskich umożliwili rozwój
języka polskiego i pielęgnowali kulturę. Pod berłem carów nie starano się, lapidarnie
rzecz ujmując, „Sławianina przemienić w Niemca”48. Jako przedstawiciel swojej epoki,
Oświecenia, zwracał Staszic szczególną uwagę na edukację. Skoro umożliwiono jej rozwój w języku narodowym i nie prowadzono wynarodowiania, to władza taka nie mogła
46
Tenże, Mowa przy pierwszem przedstawieniu się Towarzystwa Najjaśniejszemu Aleksandrowi I. Cesarzowi
Rossyj i Królowi Polskiemu dnia 20. Grudnia 1816 roku, [w] tenże, Dzieła, t. IV, Warszawa 1816, s. 105.
47
Tenże, Myśli …, s. 316 – 317.
48
Tenże, Przemowa do uczniów po ukończonym examenie w Szkole Departamentowej XX. Pijarów w Warszawie
dnia 23 Lipca roku 1814, [w] tenże, Dzieła, t. IV, s. 123 oraz tenże, Myśli…, s. 318 – 319.
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zostać potępiona. Dla Staszica drugorzędne znaczenie ma kwestia istnienia niepodległej Polski, istotniejsza pozostawało bowiem utrzymanie narodu polskiego. Ten ostatni
pod światłym panowaniem carów uzyskał znakomite warunki rozwoju, które z czasem
uległy zmianie, co stało się wskutek działania samych Polaków. Bezmyślne powstania
ostatecznie zraziły kolejnych carów do łagodnego traktowania polskich poddanych,
skłaniając ich do brutalnej polityki rusyfikacyjnej.
Staszic pozytywnie oceniał imperium carów pod względem polityki wewnętrznej i panującego w nim ustroju, uważał je za pod wieloma względami wzór dla innych
państw. Jego zdaniem właśnie państwu Romanowów udało się urzeczywistnić, jak dotąd na swoim obszarze, wymarzone przez niego zrzeszenie narodów. Zdawał się w
tym okresie już nie zauważać nękających Rosję problemów wewnętrznych oraz konfliktów społecznych. Wielkość terytorialna, którą uprzednio uważał za słabość, teraz, w
nowej sytuacji politycznej stała się przejawem potęgi. Ogromne państwo rozciągające
się pomiędzy dwoma centrami cywilizacyjnymi, tj. Europą i Chinami, stanowiło zatem
między nimi coś w rodzaju pomostu. Było wielonarodowościowe, w dodatku tworzące je narody różniły się niekiedy nie tylko językiem czy wyznawaną religią, ale także
poziomem rozwoju kulturowego. Niektóre spośród nich zostały przyłączone w drodze
podboju, inne na własne życzenie. A więc Staszic uważał, że pod pewnymi względami
panowanie Romanowów jest atrakcyjne dla innych narodów. Niezależnie w jaki sposób
weszły w skład państwa carów, narody cieszą się swobodami, zachowywały swój język,
zwyczaje, prawo i edukację. Staszic dostrzegał ich szeroki zakres swobód politycznych
i niewielką stosunkowo ilość kwestii rozstrzyganych przez imperatora. Nawet w tym
wypadku przejawiała się dwujęzyczność – z językiem rosyjskim jako ogólnopaństwowym sąsiadował język danego narodu. W efekcie na tym wielkim terytorium panował pokój, a nawet zmiana panującego czy nawet dynastii nie powinna wywoływać
większych konfliktów. Za wielką zaletę i przejaw potęgi uważał Staszic jedność tronu i
ołtarza. Prawosławie obdarzone statusem religii stanu było jego zdaniem odpowiednim
wyznaniem dla tak wielkiego terytorium. To, że panujący był zarazem głową Kościoła,
ułatwiało bowiem sprawowanie władzy, nie prowadząc do jej rozbicia na duchową i
świecką. Dlatego liczne zamieszkujące Rosję narody „w jedną zjednoczeni rzeszę, pod
jednem tego ogólnego mocarstwa zwierzchnikiem, cesarzem, żyją w zgodzie, cywilizują się spokojnie, i ulegają równie wszyscy prawu ogólnego dobra mieszkańców tej części
ziemi. A im bardziej powiększa się tej rzeszy ogrom zewnętrzny, tem zdaje się, iż coraz
silniej i trwalej zmacnia się, i utrwala się jej związek wewnętrzny”49. Rosja Aleksandra
I wydaje się być dla Staszica państwem niemal idealnym. Rozciągał po części na państwo carów swoje wyobrażenie o przyszłym zrzeszeniu narodów. Stanowiąc ów pewnego rodzaju pomost między dwiema starszymi, wyżej rozwiniętymi cywilizacjami, to
państwo mogło pełną garścią czerpać z dorobku ich obu, wybierając wyłącznie takie
rozwiązania, które przyczyniłyby się do jego dalszego rozwoju. Warunki geograficzne i
polityczne, a także pewna młodość cywilizacyjna w stosunku do obu potęg oraz atrakcyjność kulturowa dla innych narodów otwierały przed Imperium Romanowów wiel-
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Tenże, Ród ludzki, [w] tenże, Dzieła, t. IX, ss. 286 – 288.
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kie perspektywy przyszłości50. W wieku XIX wzorem swobód narodowych w obrębie
państwa rosyjskiego była Finlandia. Obdarzona przez Aleksandra I odrębnością oraz
liberalną konstytucją kwitła gospodarczo i kulturalnie. W sumie Staszicowskie wyobrażenie o Rosji przywołuje na myśl Imperium Romanum. Być może Staszic nieco przesadził ze swoim pozytywnym tonem w stosunku do Rosji, należy jednak zwrócić uwagę
na wielkie nadzieje wiązane przezeń z carem Aleksandrem I. Wypowiedzi autora Rodu
ludzkiego przeniknięte były niekiedy tonem niemal panegirycznym wobec pogromcy
Napoleona. Możemy zacytować niektóre sformułowania, którymi obdarzał cara: „Ten
wielki, ten mądry tylu ludów Władca51, „błogosławiony od wszystkich ludów, wzór
sprawiedliwości i ludzkości, w sercach Polaków nieśmiertelnej pamięci Aleksander”52,
„nieśmiertelny Wskrzesiciel Narodu i Polskiego królestwa najwspanialszy nauk Opiekun”53, wreszcie „nieśmiertelny Dawca pokoju Europie i utworzyciel Polskiego Królestwa”54. Na pozór słowa takie brzmią panegirycznie, ale gdy weźmiemy pod uwagę
sytuację polityczną po klęsce Napoleona i długo oczekiwane przywrócenie pokoju na
kontynencie, pochwały wobec cara przestają dziwić. Staszic uznał Aleksandra I za w
pełni legalnego króla Polski i spadkobiercę dawnych monarchów, uznając za dobrodziejstwo powołanie do życia Królestwa, które obdarzone zostało daleko idącymi swobodami. Żołnierz polski przestał wojować po całej Europie dla wątpliwej chwały jednego człowieka. Mając na względzie mecenat cesarza nad oświatą i kulturą, Staszic wołał
– „Racz miłościwy panie rozciągnąć tę wspaniałą opiekę i do naszego zgromadzenia”
(T.P.N.)55.
Królestwo Polskie złączone unią z Cesarstwem Rosyjskim stanowiło jednakże
dla Staszica nie cel, ale pierwszy etap na drodze ku zjednoczeniu całej Słowiańszczyzny. Mówiliśmy, że Polacy i Rosjanie mieli według niego osobny, specyficzny status
w ramach grupy słowiańskiej. Ideja jedności całego szczepu pojawiła się w Polsce, ale
upadek Rzeczpospolitej nie pociągnął za sobą unicestwienia samej koncepcji zjednoczenia. Staszic przyjmował Królestwo jako idealne rozwiązanie dla Polaków i jako takie
traktował je w swojej doktrynie. Było dlań dowodem przezwyciężenia wielowiekowej
niezgody między „dwoma braćmi starszymi wielkiej Sławian rodziny”56, choć nie wiązało się to dla niego z zanegowaniem polskości. U Staszica nie znajdziemy przejawów
renegacji, którą szczycił się targowiczanin Potocki. Autorowi Rodu ludzkiego marzyło się
zjednoczenie obu narodów oparte na wzajemnym poszanowaniu ich odrębności. Zdawał sobie doskonale sprawę, że jego rodacy, mając wielkie tradycje państwowe, nigdy
nie przystaną na niewolę rosyjską. Stąd zwracał się do Rosjan: „Polacy są niezdolni być
waszymi niewolnikami, ale są przygotowani stać się braćmi”57. Pomny swojej koncepcji jedności szczepowej uważał połączenie się obu narodów za naturalne i oczywiste,
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szczególnie w świetle wyżej przedstawionej charakterystyki państwa carów i osoby
Aleksandra I.
Zalecane przez Staszica połączenie miało być federacją, a nie wchłonięciem opartym na brutalnej sile, dlatego też wskazywał szereg warunków, których spełnienie miało być podstawą owej swoistej polsko – rosyjskiej ugody. Car musiałby zapewnić Polakom prawa, język, edukację oraz obyczaje. Zwraca naszą uwagę fakt, że Staszic mówi o
całym polskim narodzie, uznając zjednoczenie za korzystne dla ogółu polskiego społeczeństwa. Zdaniem Andrzeja Walickiego zakładał, że dać to może w efekcie korekturę
pewnej anomalii, która miała miejsce w polskiej historii. Polegała ona na niemożności
przezwyciężenia feudalnej anarchii w celu osiągnięcia postaci scentralizowanej monarchii. Dopatrywał się zatem wielkiej roli dziejowej Królestwa Polskiego, które miało
połączyć silną władzę centralną, monarchiczną z konstytucyjną gwarancją największej
możebnej wolności58. Wydaje się, że ufał tu potędze edukacji oraz wychowania w duchu
współpracy między oboma narodami. Zabierał głos w imieniu całego narodu, akcentując, iż korzyści z takiej współpracy obejmą ogół społeczeństwa. Wzywał więc swoich
ziomków do współpracy z państwem carów, w braterstwie z Rosjanami - „Łączcie się
i oświecajcie się!”59. Zjednoczenie Polaków i Rosjan już się częściowo według Staszica
dokonało w postaci unii polsko – rosyjskiej, stanowiącej jednakowoż tylko etap, pierwszy krok do „uszczęśliwienia niezmiernego Sławianinów narodu”60. Miało ono nastąpić
dzięki zjednoczeniu wszystkich Słowian. By to uzasadnić, Staszic sięgnął do Natury,
jednego z najcięższych argumentów, jakim mógł się posłużyć myśliciel Oświecenia. Natura była dlań czynnikiem absolutnie słusznym, absolutnie skutecznym, niekiedy swoistą personifikacją potęgi boskiego rozumu. Zdaniem Prezesa T.P.N. to właśnie Natura
podzieliła gatunek ludzki na języki. Staszic w ogóle nie przywoływał w tym wypadku
pojęcia boga czy legendy biblijnej, najważniejszym kryterium różnicującym narody między sobą stawał się dlań język. Z drugiej strony rozmieszczenie narodów jest również
dziełem Natury, stąd możliwe u Staszica intuicje pojęcia „ziem przyrodzonych”. Z owego rozmieszczenia wynikało dlań, iż ludy jednego szczepu, a więc zbliżone językowo,
zamieszkują ziemie sąsiadujące ze sobą. Z tego wnioskował o ich naturalnej skłonności
do jednoczenia się ze sobą. Nie dopuszczał większej roli przypadku w dziejach ludzkości. Tendencja do zrzeszania się narodów jednego szczepu jest na tyle silna, że wszelkie
próby przeciwstawienia się jej są a natura rei skazane na zagładę. Wynika to z faktu, iż
„Z nią jest Bóg i natura. Zginie, kto przeciw niej będzie”61.
Jak widzimy Stanisław Staszic, choć generalnie tego unikał, nie wahał się jednak przywołać imienia boskiego, jeśli służyć to mogło jego argumentacji. Zważmy, iż
w słowach Staszica kryje się ukryta groźba wobec osób i państw chcących udaremnić
zamiary Natury. Adresatami owej przestrogi mogły być nie tylko sąsiednie państwa,
ale również i współrodacy. Przestrzegał zatem Polaków przed zerwaniem więzi z państwem carów, przed buntem przeciwko legalnie panującemu monarsze. Następstwem
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takiego wybuchu mogła być bowiem zagłada całego narodu jako czynnika, który chciał
stanąć w poprzek odwiecznych zamiarów natury. Z drugiej strony federacja z Rosją
stawała się w świetle myśli Staszica szansą dla Polaków na przetrwanie.
Zasadnicze, kluczowe wręcz znaczenie dla idei jedności słowiańskiej miała
kwestia wyboru narodu, który stając na czele, będzie przewodnikiem i przywódcą Słowiańszczyzny. Pewne względy wskazywałyby na Polaków, choćby sam fakt, że owa
idea narodziła się pośród nich. Tym niemniej według Staszica Natura rozstrzygnęła tę
kwestię na korzyść Rosjan. Udowadniał to opierając się na trzech argumentach: geograficznym, historycznym oraz politycznym. Ujęcie geograficzne dotyczyło tego, że ziemie
państwa Romanowów są generalnie trudno dostępne, a niekiedy wręcz niedostępne
dla najeźdźcy. Innymi słowy gwarantują większe bezpieczeństwo ośrodka politycznego. Historycznym argumentem był szybki rozrost rosyjskiej potęgi, któremu Europa
Zachodnia nie chciała lub nie potrafiła zapobiec. Natomiast kwestia polityczna wiązała
się z ustrojem wewnętrznym państwa carów, w którym Staszic dopatrywał się elementów zrzeszenia narodów. Jako przyszłość widział więc Staszic zrzeszenie się narodów
słowiańskich pod naturalnym przewodnictwem cara Rosji. Na narodzie przewodniku
ciążyłby trudny obowiązek poszukiwania czynników umożliwiających połączenie się
ludów jednego szczepu. Według Staszica ówczesna sytuacja polityczna zdawała się
sprzyjać temu trudnemu przedsięwzięciu, a unia Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa
Polskiego jawiła się nie tylko początkiem, ale i wzorem dla pozostałych narodów słowiańskich. To zbliżenie czy nawet sfederowanie ułatwiałyby pewne wspólne dla nich
czynniki. Zdaniem Staszica sama Natura wszczęła dzieło zjednoczenia Słowian, dając im „jeden język, jeden umysł, w większej części jedną wiarę”62. Rosja swoją potęgą musiałaby przede wszystkim, wykorzystawszy te czynniki, ująć Słowiańszczyznę
we wspólnotę o charakterze politycznym. Wszystkie języki słowiańskie, jako czynniki
różnicujące narody, tworzyły zatem jeden język. Stąd wydawało się Staszicowi się, że
Słowianie tworzyli jakby jeden naród. Na pewno więzi między nimi stawały się przez
to bliższe, niżeli w obrębie któregokolwiek z pozostałych szczepów. Jedność umysłu to
zapewne podobieństwo mentalności, co do religii – faktycznie wśród Słowian dominuje
cenione przez Staszica prawosławie. Przyszłość narodów słowiańskich Prezes T.P.N.
widział jako „wielkie polityczne jestestwo, jeden zrzeszony sławiańskich ludów ród
[…] wielkie dzieło przyrodzenia zrzeszenia się Sławian w potężnym narodzie Rosjan”63.
Bliski byłby więc myśli postawienia znaku równości między Słowiańszczyzną a Rosją,
między narodami słowiańskimi a Rosjanami? Nawet jeśli tak nie było, był przekonany
o słuszności swojej idei, przywołując dla jej udowodnienia najsilniejsze argumenty, na
jakie mógł się zdobyć przedstawiciel Oświecenia. Czynniki, które zbliżały do siebie Słowian uważał Staszica za przejaw instynktu owej odwiecznej siły, która taką a nie inną
rolę przyznała właśnie temu szczepowi. Zrzeszenie się Słowian w potężnym Cesarstwie
Rosyjskim miałoby dać impuls całej Europie i obdarzyć nasz kontynent wieczystym pokojem. Wynikało to z faktu, że Słowianie nie są jakąś odrębną od pozostałych narodów
Europy, cywilizacją, ale jej odwieczną osłoną i częścią. Stąd tryumf Słowiańszczyzny
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byłby zarazem tryumfem cywilizacji europejskiej w jej najdoskonalszym wymiarze,
zmierzającym do zapewnienia powszechnego pokoju. Kończył Staszic wzniosłą apostrofą skierowaną do Słowian – „Najpotężniejszy na tej ziemi narodzie! Oto cel przez
opatrzność dotąd kierowanych twoich działań. Postępuj śmiało. Ty idziesz za przyrodzeniem, twoje dążenia są dążeniami natury. […] Wszystkim […], co przeciw tobie powstają, grozi nieszczęście i zguba. Ty z naturą, oni kroczyć będą przeciw naturze”64.
Mówiliśmy już o trzech, zdaniem Staszica, próbach zjednoczenia narodów europejskich. Czwartą, a przede wszystkim nareszcie skuteczną próbę, podjąć powinny
narody słowiańskie. Stąd ich zrzeszenie skutkowałoby powstaniem ogólnoeuropejskiej
federacji, co już uznać można za swoisty słowiański misjonizm Staszica, choć źródeł
należałoby raczej szukać w oświeceniowym uniwersalizmie. Jak sam pisał: „Więc rozpocznienie po czwarty raz cywilizacji Europy nastąpi tą razą przez największy na tej
ziemi naród Sławian. On w końcu upornych zetrze, a natura na ich prochach przez
Sławian zrzeszenie Europy dopełni”65. Po greckich, rzymskich, i romano-germańskich
próbach na czele zjednoczonej Europy stanęliby Słowianie, a ściślej mówiąc – ich przewodnik, czyli Rosja.
Ustrój tak powstałego państwa oparty byłby na ustroju Cesarstwa Rosyjskiego.
Na czele federacji narodów stanąłby monarcha konstytucyjny, którego Staszic określał
mianem „jednowładcy” w odróżnieniu od despoty – „jednodzierżcy”. Jednowładztwo
(jednorządztwo) było według niego naturalną instytucją społeczeństw ludzkich, skoncentrowaniem władzy zgodnym z prawami przyrody. Obwarowanie jednowładcy konstytucją zabezpieczyłoby system przed zawirowaniami związanymi z dziedziczeniem
tronu. Taki monarcha powinien być zarazem głową Kościoła. Nie stanowiąc prawa, zachowywałby jednak dla siebie udzielanie mu ostatecznej sankcji. Prawodawstwo przynależałoby radom, wyłanianym za pomocą kolegiów pośredniczących, co w efekcie
tworzyłoby dwuizbowy parlament. Stosunki między narodami – składnikami federacji
opierać się powinny na wzajemnym poszanowaniu i równości. Wynikało to z samej roli
Słowian – mieli oni być jednoczycielami narodów, a nie panami niewolników. Wspólna
winna być moneta, miary i wagi, zaś kwestia językowa rozwiązana na wzór państwa
Romanowów. Zatem każdy naród zachowywałby swój język dla spraw wewnętrznych,
ale jeden język miałby status ogólnego. Zarysowany przesz Staszica ustrój to państwo
zaiste idealne. Dzięki silnej władzy monarchy – sprawne i skuteczne, dzięki konstytucji – pełne swobód i stabilne. Zwraca uwagę niechęć Prezesa T.P.N. do instytucji oraz
wyborów demokratycznych66. Ustrój opisany przez niego przypominałby raczej merytokrację, przywodząc na myśl koncepcje „rządu mędrców”. Sytuowałoby to Staszica
w gronie myślicieli politycznych uznających „rządy filozofów” za idealne rozwiązanie
ustrojowe państwa.
Dla pełnego ukazania refleksji Staszica nad Słowiańszczyzną niezbędne jest jednakże zarysowanie, chociażby częściowe, jego rozważań nad innymi narodami. Były
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one bowiem elementem towarzyszącym przemyśleniom nad Słowianami, którym Staszic poświęcił gros swojego czasu. Z uwagi na realia historyczne i geopolityczne interesowały go również narody nie wchodzące w skład wspólnoty słowiańskiej. Oczywistym był dlań fakt, że na Słowiańszczyźnie się świat nie kończy i siłą rzeczy wchodzi
ona w rozmaitego rodzaju stosunki z narodami i państwami ościennymi. Tym samym
był Staszic jednym z pierwszych polskich myślicieli geopolitycznych. Szczególnie wiele
uwagi poświęcił Niemcom – jako sąsiadującymi ze Słowiańszczyzną a już zwłaszcza
Prusom – inicjatorowi i głównemu beneficjantowi rozbiorów.
Staszic urodził się w Pile – mieście, które w wyniku pierwszego rozbioru zostało
wcielone do Prus. Jak to wpłynęło na jego ówczesny pogląd o tym zaborcy świadczą
własne słowa autora Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego: „Przy tym zgwałceniu prawa
narodów, przy Rzeczypospolitej Polskiej podziale, ja zostałem niewolnikiem króla pruskiego. Moje ciało spokojnie dźwiga niewolnicze jarzmo prusaka; ale moja dusza wolno
myśli dotychczas”67. Prawny charakter rozbioru nie przedstawiał dla Staszica żadnych
wątpliwości. Zatwierdzenie go Sejm, w niczym nie zamieniało Staszicowskiego przekonania. Pruską władzę, władzę nie tak przecież dawnego lennika Rzeczpospolitej odczuwał szczególnie ciężko. Nadzieja wydawała się być pokładana w edukacji, która może
zapobiec wynarodowieniu, utrzymując „wolną myśl duszy”. Los rodzinnego miasta
urastał w oczach Staszica do rangi symbolu losu całej Polski68. Przywoływał więc w
okresie Sejmu Czteroletniego nieprawości i zdrady pruskie, łamanie kolejnych przysiąg
składanych Polsce, inicjowanie rozbiorów itd. Staszic odrzucał jednoznacznie możliwość współpracy z Prusami, apelując do rodaków: „Polacy, nikt z sąsiadów, tylko Dom
Brandenburski z potrzeby na waszą zgubę czatuje. Jest to od was zalężone i od was wychowane straszydło, które ma wielką głowę. Jego ciało w pomierze do niej rozrastać się
usiłuje […] Więc to straszydło pilnie czuwać będzie na okoliczność, w której mu się rozciągnąć do Polski łatwo przyjdzie”69. Zarysowywał więc państwo pruskie jako wieczną
groźbę dla Polski, nieopatrznie przez nią samą powołaną do życia. Zagrożenie pruskie
ujrzał Staszic podczas podróży do Paryża, wiodącej między innymi przez dawny polski
Śląsk. Ze smutkiem stwierdzał, że jego rodacy, choć pełni talentów, rezygnując z handlu
czy rzemiosła oddawali je w ręce żydowskie, a zwłaszcza niemieckie. Państwo Hohenzollernów było w jego oczach nieustającym i śmiertelnym zagrożeniem dla narodów
słowiańskich, Staszic konkludował ze smutkiem: „Wracław, stolica książąt polskich,
dzisiaj prócz nazwiska już znaku Polaków nie ma. Wszyscy Niemcy”70.
Niemcami dla Staszica była także Austria. Państwo Habsburgów uczestniczyło
w pierwszym rozbiorze, a nawet fizycznie go rozpoczęło zagarniając już w roku 1769
miasta spiskie. Staszic doszedł jednak do wniosku, że interes polityczny Wiednia w tym
okresie zbliżał go do Petersburga. Rzeczpospolita słaba i źle rządzona stanowiła wygodny bufor nie tylko dla Rosji, ale i w stosunku do Austrii. Stąd ta ostatnia nie powinna
nalegać na dalszy podział Polski. Jednakże w razie kolejnego rozbioru nie pozwoliłaby
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o sobie zapomnieć i wzięłaby w nim udział. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego Staszic zwiedził tereny utracone przez Polskę w pierwszym rozbiorze. W stolicy habsburskiej obserwował służalczość rodaków i utratę przez nich dumy narodowej w relacjach
jak pisał, z „byle Niemeczkiem”71.
Niechętny i wielokrotnie opisywany był stosunek Staszica do Żydów. Uważał,
że Żydzi zamieszkujący Rzeczpospolitą, nie byli jej obywatelami. Nie asymilowali się, a
poza tym twierdził, iż, stanowią: pijawki […] naszego kraju letnią i zimową szarańczę”72.
Staszic daleki był od prymitywnego rasowego antysemityzmu, dał natomiast wyraz
swojemu światopoglądowi mieszczańskiemu i przynależności stanowej. Dla mieszczan
Żydzi stanowi główną konkurencję i w nich Staszic upatrywał jedną z przyczyn fatalnej
kondycji ówczesnego polskiego mieszczaństwa.
Jak już wspomnieliśmy po Kongresie Wiedeńskim Staszic przedstawił koncepcję
podziału narodów europejskich na trzy szczepy – romański (Gaulolatynów), germański
(Teutonów) i słowiański (Sławian). Najwięcej uwagi poświęcił oczywiście tym ostatnim,
niemniej jednak dwa pozostałe szczepy również uczynił obiektem swojej refleksji.
Zdaniem Staszica Teutoni byli powolni, rozważni i bitni, ale też mściwi, zacięci i
zaborczy. Motorem ich postępowania była przede wszystkim chciwość i pazerność na
ziemie. Aby ją zaspokoić w każdej chwili skłonni byli do wszczynania wojen. Dlatego
też odebrali narodom romańskim odkryte przez nich kraje i wymordowali autochtoniczną ludność Ameryki. Łączyła ich wspólnota językowa, ale dzieliła religia. Uważał
poza tym, że szczególnie ponurą rolę odegrali w dziejach Słowian, wyniszczywszy
dawne ludy słowiańskie, zamieszkujące ongiś tereny między Odrą a Łabą. Usiłowali
również zagarnąć ziemie nadbałtyckie, ale zostali skutecznie przez Rosjan odparci. Właśnie owo typowe dla Germanów parcie na Słowiańszczyznę było dla Staszica ich cechą
charakterystyczną i czynnikiem łączącym ponad różnicami religijnymi czy politycznymi. Jeśli dwór rosyjski prowadził względnie łagodną politykę wobec przyłączonych w
wyniku rozbiorów ziem polskich, to postawa dworu pruskiego było tego zupełnym zaprzeczeniem. Celem Hohenzollernów było „Sławianina przemienić w Niemca”73, uderzyli w polskość starając się ją ograniczyć, tkwi w nich bowiem wciąż „tajemny duch
Krzyżaków”74. Brutalna germanizacja nie przynosiła pożytku władcom niemieckim,
dyskredytując ich w oczach nowych poddanych. W efekcie Polacy dostrzegali, że „nie
są królów, cesarzów, ale Niemców poddanymi”75. Staszic nie miał zatem złudzeń co do
możliwej współpracy z Prusami, aczkolwiek wskazywał na możliwe złagodzenie antysłowiańskiego kursu polityki wiedeńskiej. Wiemy, że nastąpiło to w drugiej połowie
XIX w., czego następstwem była szeroka autonomia Galicji. Tym niemniej dla Staszica
Słowianie i Teutoni, a zwłaszcza Polska i Prusy to dwie antytezy rozwoju dziejowego.
Ich racje stanu były sprzeczne i niemożliwe do pogodzenia. Rozwijanie się Niemców
było bowiem możliwe wyłącznie kosztem Słowiańszczyzny.
Tamże, s. 286.
St. Staszic, Uwagi…, s. 298 – 303.
St. Staszic, Przemowa do uczniów po ukończonym examenie w Szkole Departamentowej XX. Pijarów w Warszawie dnia 23 Lipca roku 1814, [w] tenże, Dzieła, t. IV, s. 123.
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Gaulolatynów, czyli narody romańskie uważał Staszic za porywczych, ale pozbawionych wytrwałości, zbytnio niecierpliwych w realizowaniu podejmowanych przez
siebie przedsięwzięć. Odkryli nowe ziemie oraz wkrótce utracili je na rzecz Teutonów.
Łączyła ich co prawda ich jedna religia – katolicyzm, ale ten z uwagi na rozdział tronu
i ołtarza nie umacniał ich lecz osłabiał, odmiennie niż było to w przypadku rosyjskiego
prawosławia. Staszic uznał, że najdoskonalszym wcieleniem tego szczepu są Francuzi.
Jego zdaniem zlikwidowawszy monarchię nie potrafili odtąd odnaleźć nowego czynnika spajającego naród, miotając się między republiką a despotyzmem, między wolnością
a monarchią. W efekcie nie są w stanie się w pełni zjednoczyć. Wyłaniał się więc obraz
narodów nawet sympatycznych, ale całkowicie niezdolnych do podjęcia większej misji
dziejowej. Niezbyt pozytywnie oceniał też Staszic Rewolucję Francuską, chociaż, można
by rzec jako mieszczanin, należał do jej beneficjentów.
Autor Rodu ludzkiego zakreślił w nim był wizję zjednoczenia narodów europejskich. Z tak rozumianej federacji wykluczał jednak Anglię – kraj położony poza właściwym kontynentem. Dla uzasadnienia swojej doń niechęci posłużył się racjonalną,
pozbawioną zaciętości argumentacją. Wskazywał, że Anglia, jako kraj wyspiarski nie
integrowałaby się z pozostałymi krajami Europy. Anglicy byli narodem kupieckim.
Jako tacy nie zrezygnowaliby z kierowania handlem europejskim i akumulując u siebie
kapitał sialiby niezgodę wśród innych narodów. Poza tym Anglia pokonawszy Holandię a potem Francję stała się głównym posiadaczem kolonii, zaś Staszic należał do najzacieklejszych przeciwników kolonializmu. Ze zjednoczonej Europy wykluczał jeszcze
Żydów. Powtarzał wobec nich zarzuty czynione jeszcze w wieku XVIII. Wysnuwał jednak ciekawą paralelę między nimi a właśnie Anglią. Tym czym Żydzi byli dla Polski,
Anglia byłaby dla zrzeszonych narodów Europy76. Niechęć do wyznawców judaizmu
była pozbawiona zachęt do pogromów. Wynikała z przyczyn gospodarczych i miała
charakter racjonalny pozbawiony wybuchów emocji. Najdobitniej Staszic wyłożył ja w
dziele O przyczynach szkodliwości żydów.
Warto zauważyć, że pomimo swojej niechęci do Teutonów (a zwłaszcza Prus)
i akcentowania rozbieżności słowiańsko – germańskiej, Staszic rozciągał na nich (aczkolwiek za wyjątkiem Anglii) federację narodów Europy. Miał więc nadzieję, że dzięki
edukacji i wychowaniu uda się wykształcić nowy typ Europejczyka i zlikwidować wzajemne animozje.
Dokonując próby krótkiego podsumowania, widzimy ewoluowanie słowianofilskiej myśli politycznej Stanisława Staszica. Niektóre z tendencji się rozwijają; inne – wygasają lub przechodzą metamorfozę, natomiast część pozostaje niezmienna. Widzimy
też wyraźny podział na dwa podokresy, w których ówczesna aktualna sytuacja polityczna w mniejszym bądź większym stopniu rzutowała na sposób myślenia i poglądy
Staszica. W tym świetle lata Kongresu Wiedeńskiego stanowią wyraźną cezurę, nie tylko w kondycji politycznej Polski, ale także w rozwoju Staszicowych koncepcji. Pierwszy
okres to u Staszica epoka kształtowania się słowianofilstwa. Jego myśl wykazuje szereg
niekonsekwencji, wywołanych najprawdopodobniej niestabilnością sytuacji materii politycznej. W jego pismach z doby Sejmu Czteroletniego w ogóle nie występuje pojęcie
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Słowiańszczyzny. Proponowany przez niego w tym okresie alians z Rosją ma charakter
układu politycznego, nie zaś tworzenia wspólnoty integrowanej etnicznie. Wiązało się
to z jego ówczesną koncepcją narodu – rozumianego przede wszystkim jako wspólnota
polityczna. W dobie zaborów model ten siłą rzeczy ewoluował w stronę uwzględnienia
czynnika etnicznego w pojmowaniu narodu. Wtedy to u Staszica pojawiło się pojęcie
Słowian, a wkrótce potem przekonanie o tym, że Polacy współtworzą większą zbiorowość, nazwaną później szczepem. Następstwem tego było wykształcenie się w jego
myśli kategorii wspólnoty słowiańskiej, choć jeszcze wtedy nie uważał jej za podmiot
jednoznacznie istotniejszy od tworzących ją narodów. Staszic w tym okresie jeszcze nie
rozstrzygnął, jakie narody wchodzą w skład Słowiańszczyzny, umieszczając np. poza
nią Rosją. Niejako „przyjmując” następnie państwo carów do wspólnoty słowiańskiej,
wskazywał na to, że w odróżnieniu od pozostałych narodów, nie należy do Europy.
Chciał widzieć w Rosji siłę, pomimo tego że słowiańską, to jednak nieeuropejską, a więc
w jakimś stopniu obcą reszcie kontynentu.
Spójny, całościowy program polityczny przedstawił Staszic dopiero po upadku Napoleona. Połączył teorię rozwoju dziejowego, rozumianego jako ciągły postęp z
przekonaniem o wyższości szczepu (grupy językowej) nad tworzącymi go poszczególnymi narodami. Stąd interes całej grupy słowiańskiej był istotniejszy od partykularnych
interesów tworzących ją narodów. Kreśląc obraz tej wspólnoty, uznał przewodnią rolę
dwu narodów – polskiego oraz rosyjskiego. Ze swoich rozważań historiozoficznych
wnioskował o przyszłości Słowian. Uważał przeto, że Rosja ma przed sobą wielkie
dziejowe zadanie – zrzeszenie Europy w celu obdarzenia jej pokojem. Atoli zanim przystąpiłaby do zjednoczenia Europy, wpierw powinna dokonać politycznego złączenia
Słowian. Stąd też u Staszica obraz jedności narodów słowiańskich jako potężnej bazy
do zaprowadzenia pokoju w Europie. Staszicowska koncepcja nie opiera się na sile i
kulcie przemocy, ale właśnie uznaje wyższość pokoju między narodami nad jakimikolwiek zapędami do dominacji. Celem rozwoju historycznego ludzkości byłoby ty samym
ustanowienie powszechnego pokoju. Zbliżało to idee Staszica do koncepcji utopijnych,
zwłaszcza, iż jego wizje ustrojowe podobne są nieco do Platońskiej merytokracji, jako
że właśnie w rządach najzdolniejszych upatruje właściwy system władzy dla swojej
federacji narodów.
Specyficzna, misyjna rola Słowian, a przede wszystkim pozycja Rosji w koncepcji
Staszica, uzasadniają twierdzenie, iż „Dziewiętnastowieczny prorosyjski panslawizm –
nie mglista idea kulturalnej „wzajemności słowiańskiej”, lecz polityczny program panslawizmu – zrodził się więc w Polsce, i to znacznie wcześniej niż w Rosji”77. Pomimo
to wiele uwagi poświęcił Staszic problemowi wzajemnego stosunku Polski i Rosji. Jak
wspomnieliśmy sojusz obu tych państw zalecał już w wieku XVIII. Po 1815 r. w związku tych krajów dostrzegał rdzeń zrzeszenia słowiańskiego. Wspólnota Polaków i Rosjan
była warunkiem sine qua non dalszego jednoczenia narodów, a personalna unia, która
połączyła Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim tym samym stanowiła pierwszy
krok na drodze do trwałego pokoju. Staszic zwracał uwagę współziomków na konieczność pokojowego współistnienia obu narodów, przestrzegając przed bezmyślnymi zry77
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wami przeciw potężnemu państwu carów. Nie przekonał się też do parlamentaryzmu,
pozostając zwolennikiem silnej władzy monarchicznej, chociaż bynajmniej nie despotycznej. W sejmie warszawskim obawiał się powrotu ducha anarchii, która zniszczyła
dawną Rzeczpospolitą, przestrzegając posłów – „Oto zawojowano nas i nie istnieliśmy;
wspaniały cesarz stworzył nas, dźwignął, obdarzył swobodami, jakich sobie życzyć
mogliśmy. Zaledwie wróceni do życia, zamiast wdzięczności i uległości, targamy się,
burzymy, przeciw komu? Przeciw potędze, która jak nas stworzyła, może nas jednym
tchem zdmuchnąć”78. Nie był bowiem typem filozofa gabinetowego, wręcz przeciwnie
starał się, pragnął aby jego myśl była aktualna, odpowiadała potrzebom współobywateli. Można było się ze Staszicem nie zgadzać, ale trudno byłoby jego opinię lekceważyć, albo uważać za niepatriotyczną. Staszic owszem stawiał Rosję na czele zrzeszenia
słowiańskiego, ale przyznawał w nim Polsce rangę niezwykle wysoką. Polacy mieliby
pełnić rolę zbliżoną do roli Greków w Imperium Rzymskim. Państwo Romanowów reprezentowało sobą przemożną potęgę, Polska – jego zdaniem – wyższy stopień rozwoju
kulturalnego: „[…] nie zgadujesz jeszcze przeznaczenia Warszawy pod berłem rosyjskim? To miasto przez swoje położenie geograficzne i polityczne jest przeznaczone być
trzecią, a może główną stolicą wielkiego w jedno ciało zrzeszonego pod jednym berłem
słowiańskim rodu. Tu rozstrzygną się losy Europy zachodniej. […] Spajajmy się z Rosją
i oświecajmy się, bierzmy od niej potęgę, ona niech bierze od nas oświecenie”79.
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Resume
Tomasz Matlęgiewicz
Slavophilism in Stanisław Staszic’s thought
Stanisław Staszic in his works laid foundations of Polish Slavophilism. The doctrine was
based on rational premises and avoided political mysticism. Within the years Staszic’s
thoughts evaluated adapting to changeable reality of those times. During the Four Years’
Sejm he pointed out the benefits of alliance with Russia as a country at least interested
in further Poland partitioning. The partition period was the time of ideological experiments during which he suggested affiliation to France and creation of Slavic union on
the side of Napoleon. Slavophilistic thoughts of Staszic attained the ultimate in development after the Congress of Vienna, in created then the Kingdom of Poland (Congress
Poland). In works: the treatise Myśli o równowadze politycznej w Europie, political testament Ostatnie moje do współrodaków słowa and in historiosophic poem Ród ludzki, Staszic
included coherent political doctrine with a distinctive whiff of Slavophilism. He questioned nations’ role as the subjects of history and raised the prestige of groups called
tribes. In Europe there had been three tribes – Roman, Slavic and Germanic peoples.
In that context he recognized rapprochement between Poland and Russia as natural
towards the unification of all the Slavic peoples under the aegis of Russia – the only
Slavic empire. He emphasized that nations’ alliance should be amicable, not performed
with brutal absorption. Polish and Russian unity as well as the rest of the Slavic peoples
could lead to transformation of Europe into great association of nations lived in peace.
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Administrowanie kulturowo heterogenną przestrzenią:
historyczne doświadczenie Imperium Rosyjskiego w XIX wieku
(podsumowanie międzynarodowej dyskusji)
W kontekście stosunku władzy, specyfika wzajemnego oddziaływania
kultur w wielokulturowym, heterogennym społeczeństwie nieuchronnie odciska
swoje piętno na funkcjonowaniu systemu administracji terenowej. Przez wiele lat w
radzieckiej (rosyjskiej) nauce historycznej jedynie możliwa ocena regionalnego systemu
administracji Imperium Rosyjskiego była nierozerwalnie związana z oceną samego
imperium jako „więzienia narodów”. Współczesna nauka, w zupełności, przezwyciężyła
takie podejście i zaproponowała nowy paradygmat badawczy, który otrzymał nazwę
„nowej historii imperium” (w Rosji bazę rozwoju tego kierunku stanowią „Centrum
Badań Nacjonalizmu i Imperium” przy Uniwersytecie Kazańskim i międzynarodowe
czasopismo „Ab Imperio”).
Wspomniany kierunek jest daleki od idealizacji imperiów, ale nie jest także skłonny
do traktowania ich wyłącznie krytycznie. Obecnie pod pojęciem imperium rozumie
się sposób zarządzania heterogennym obszarem w warunkach modernizującego się
społeczeństwa, sposób przezwyciężenia światowej lokalności. „Świat-imperium” (F.
Braudel, I. Wallerstein) wydaje się elastycznym i zmiennym systemem zarządzania
różnorodnością i złożonością. Przy całej wadze pytania o przyczyny krachu imperiów
w XX wieku badanie imperialnego techniki realizacji władzy powinno pozwolić
rozstrzygnąć mniej istotne kwestie, jak choćby sposób w jaki w przeciągu kilku wieków
udawało się utrzymać wręcz fenomenalną stabilność, tak złożonego konglomeratu
narodów i kultur, jakim było Imperium Rosyjskie. Obecnie akcenty badawcze zostały
przesunięte na wyjaśnienie potencjału technik zarządzania, zdolnych efektywnie i
adekwatnie reagować na szybko zmieniającą się polityczną, ekonomiczną i społecznokulturową koniunkturę w warunkach społeczeństwa wielokulturowego.
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W październiku 2010 r. zostały podsumowane rezultaty międzynarodowej dyskusji poświęconej historii administracji terenowej Imperium Rosyjskiego po reformach,
prowadzonej pod egidą Rosyjskiej Akademii Nauk1. Funkcję moderatora dyskusji pełnił autor tego artykułu. W projekcie wzięło udział 37 specjalistów z Rosji, Ukrainy, Japonii, Austrii, Niemiec, USA, Kanady i Finlandii. Ważnym elementem dyskusji była
ocena efektywności w kontekście regionalnej administracyjnej specyfiki Imperium
Rosyjskiego po reformach. Dyskusja rozwijała się w trzech kierunkach. Po pierwsze
starano się opisać i skatalogować struktury imperium w regionach i dynamiki ich
rozwoju: prof. S. Bekker (USA), prof. A. Kappeler (Austria), dr A. W. Remniew (Omsk),
dr Ł. J. Gorizontow (Moskwa), k.i.n. D. W. Wasiljew (Moskwa); po drugie – podstawowe
mechanizmy zarządzania peryferiami imperium: A. Kappeler, Ł.J. Gorizontow, prof.
J. Baberowski (Niemcy), D.W. Wasiljew, prof. S.W. Lubiczankowskij (Orenburg) a
po trzecie – administracyjną specyfikę makroregionów uralo-kaspijskiego i uralonadwołżańskiego i niektórych składających się na nie subregionów: prof. K. Macuzato
(Japonia), Ł.J. Gorizontow, dr I.K. Zagidullin (Kazań), k.i.n. D.A. Starkow (Samara),
k.i.n. N.Ł. Siemienowa (Sterlitamak).
Celem niniejszego artykułu jest zaznajomienie zainteresowanych historyków z
przedstawionymi w czasie dyskusji oryginalnymi ideami i stopniem w jakim dotyczą
Orenburskiego Kraju.
Dyskusja pozwoliła uzgodnić opinie w kwestii złożoności struktury imperium
i kierunków jej rozwoju. S. Bekker odnośnie do Imperium Rosyjskiego w XIX wieku
wyodrębnił cztery różne typy stosunków między metropolią i peryferią, w zależności
od społeczno-kulturowej specyfiki terytorium (zachodnie kresy, Zakaukazie, Syberia,
Turkiestan). Generalny kierunek rozwoju danych stosunków został określony przez
S. Bekkera jako dążenie do integracji peryferii z centrum, aż do osiągnięcia poziomu
„państwa narodowego”. To idealny rezultat, którego, w opinii tego autora, w zasadzie
jednak nie można było osiągnąć w ówczesnych konkretnych warunkach historycznych.
Rosyjskie monarchistyczne imperium nie zdołało rozwinąć się w państwo-naród, i to
nie dlatego, że jej władcy przedkładali budowę imperium nad budowę narodu, ale dlatego, że taka droga, wybrana wcześniej przez Zachód, w epoce nacjonalizmu była już
zamknięta. W XIX wieku dynastyczne państwa były zmuszone szybko przekształcać się
w państwa-narody, w przeciwnym razie ruchy narodowe mogłyby je zburzyć i zastąpić.
Imperia już nie miały czasu na osiągnięcie rzeczywistej etnicznej homogeniczności –
procesu, który zajął by czas, równy życiu kilku pokoleń. Jednocześnie, brak możliwości osiągnięcia ostatecznego celu, nie oznacza dla S. Bekkera zupełnej bezsensowności
obranej przez imperium drogi. Także częściowe sukcesy we wspomnianych dążeniach
były ważne. Tworzenie generał-gubernatorstw często powoływało strukturę, w ramach
której dokonywała się unifikacja kraju z systemem administracyjnym imperium, chociaż
ten proces przebiegał w różnych regionach z różną szybkością.
Wedle S. Bekkera, w XIX wieku m.in. Orenburski Kraj był zarządzany przy pomocy instytucji generał-gubernatorstwa z trzech powodów:
1
Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эффективность. Сводные материалы заочной дискуссии, red. A. J Zagrebin, S.W. Lubiczankowski, Jekaterynburg-Iżewsk 2010, ss. 496.
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- po pierwsze, dążenia do utrzymania lub przywrócenia bezpieczeństwa panowania, wewnętrznego lub zewnętrznego, na niestabilnych terenach imperium (Królestwo Polskie, gubernie północno-zachodnie i południowo-zachodnie, Kaukaz i
Turkiestan);
- po drugie, utrzymania kontroli nad regionem z nieliczną ludnością osiadłą –
do czasu jego dostatecznej kolonizacji (inne analogiczne terytoria – Zachodnia i
Wschodnia Syberia, Nadamurski Kraj, Nowa Rosja, Stepowy Kraj);
- po trzecie, konieczności przyznania zarządzającym oddalonymi terytoriami,
znajdującymi się na drugim końcu linii komunikacyjnych, bardzo rozciągniętych i
opieszale funkcjonujących, dostatecznych kompetencji do efektywnego zarządzania swoimi regionami (decydujący czynnik w Zachodniej i Wschodniej Syberii,
Nadamurskim Kraju i Turkiestanie, Stepowym Kraju i na Kaukazie).
A. Kappeler, opierając się na przeprowadzonej analizie porównawczej trzech
kontynentalnych imperiów (Austriackiego, Ottomańskiego, Rosyjskiego), także doszedł do wniosku, że podstawowym „imperialnym” celem była integracja peryferii z
centrum, i że ten cel w Rosji nie został osiągnięty.
A.W. Remniew zwrócił uwagę kolegów na ogromny potencjał badawczy
podejścia regionalnego i paradygmatu „geografii władzy”, pozwalający przezwyciężyć
bipolarne schematy (centrum-peryferia, metropolia-kolonia itd.) w rozumieniu struktury
imperium. Uczony widzi tę strukturę jako bardziej złożoną i elastyczną, a mianowicie
trzyczłonową: jądro, kresy, a także „wewnętrzne kresy” - jako forma pośrednia. Autor
podkreślił dynamikę, właściwego dla danego okresu, znaczenia tych pojęć odnośnie do
Imperium Rosyjskiego. Z czym zgodzili się wszyscy pozostali uczestnicy dyskusji.
Zgodnie z tą typologią Orenburski Kraj zaliczono do „peryferii wewnętrznych”.
Dystans między rosyjskimi terenami rdzennymi a kresami zamieszkałymi przez inne
narody nie był statyczny, mógł się zmniejszać, rodząc pośrednie formy i stosunki. Terytoria na wschód od Wołgi były oceniane przez imperium nie tylko ze względu na ich
oddalenie od centrum państwa, ale głownie ze względu na potencjalną łatwość (imperium starało się unikać określenia kolonia) zespolenia z rosyjskim centrum państwa.
Pod tym względem Kraj Orenburski był postrzegany jako nie pozbawiony perspektyw,
na podobieństwo rezultatów osiągniętych w Nowej Rosji, Dolnym Powołżu i na Syberii
i Dalekim Wschodzie.
W opinii A.W. Remniewa, od drugiej połowy XIX wieku migracja ludności rosyjskiej na kresy imperium (zarówno spontaniczna, jak i organizowana przez władze) zaczyna być postrzegana, zarówno przez władze jak i społeczeństwo, jako celowa polityka
budowania imperium. To był swego rodzaju cel nadrzędny, który począwszy od lat
60-tych formułowany jest jako nowy ruch nacjonalistyczny prowadzący do utworzenia
„jednej i niepodzielnej” Rosji z rosyjskim centrum państwowym otoczonym prowincjami, które z czasem miałyby zostać „zrusyfikowane” i „zlać się” z rdzeniem imperium,
z jego wewnętrznymi guberniami, zasiedlonymi już przez Rosjan. Za podstawową różnicę między Imperium Rosyjskim a zachodnimi potęgami światowymi uważa się to,
że stanowiło ono terytorialny monolit, i dlatego ruch kolonizacyjny z wnętrza Rosji nie
nosił charakteru emigracji. Jak zauważył współczesny brytyjski historyk i politolog D.
Liven, „rosyjskiemu koloniście trudno było odpowiedzieć na pytanie, gdzie właściwie
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kończy się Rosja a zaczyna imperium?”
Ł. J. Gorizontow, podzielający przekonanie o unifikacyjnym trendzie władz
imperium, w swojej wypowiedzi zauważył, że często specjalny ustrój administracyjny, który teoretycznie powinien gwarantować dążenie do unifikacji, w rzeczywistości
konserwował specyfikę regionu. U podstaw wyodrębnienia Uralo-Nadwołżańskiego
regionu, jako wewnętrznej peryferii Rosji, w okresie po reformach, leży „mentalna
mapa” przeszłości. Gorizontow widzi w rosyjskim ruchu kolonizacyjnym swego
rodzaju perspektywę „podwójnego poszerzenia” Imperium Rosyjskiego - kosztem jego
rozrostu terytorialnego i jednocześnie uzupełnianego równoległym rozrastaniem się
„centrum imperium” kosztem przyłączanych do niego krain.
Uczestnicy zwrócili uwagę na wzajemne oddziaływanie centrum i elit prowincjonalnych jako na element kluczowy mechanizmu imperialnego zarządu peryferiami,
a także określający jego efektywność. I tak A. Kappeler uznał to oddziaływanie za uniwersalny sposób imperialnej kontroli nad obcymi kulturowo peryferiami i zasadniczy
element stabilności imperiów. Badacz ten odnotował kilka faz w rozwoju danego podejścia (lub wariantów realizacji uniwersalnego mechanizmu) w Rosji po reformach:
- odwrót od polityki współpracy ze „starymi” elitami kraju po powstaniach polskich 1830 i 1863 r.,
- krótkotrwała próba współpracy z nowymi narodowymi elitami „narodów włościańskich”,
- akcentowanie współdziałania z lojalnymi elitami rosyjskimi
- i wznowienie współpracy z lojalnymi nierosyjskimi elitami po 1905 r.
Jednocześnie za jeden z ważniejszych mechanizmów kooptacji obcoplemiennych
elit Kappeler uznał armię.
Co pozwalało centrali imperium tak rozgrywać lokalne elity narodowe? Według
A. Kappelera, możliwość taką dawały ruchy narodowe niedominujących narodów. One
nie wyróżniały się wewnętrzną spójnością, i nie zawsze były skierowane przeciwko
centrali imperium lub dominującej grupie etnicznej. Znacznie częściej występowały
przeciwko dominującym elitom regionalnym (Grecy w imperium osmańskim; Polacy
i Niemcy bałtyccy w Imperium Rosyjskim; Węgrzy, Polacy i Włosi w państwie habsburskim), co dawało metropolii, dążącej do zachowania imperium, możliwość prowadzenia polityki „divide et impera” i ustanawiania sojuszy naprzemian, to ze starymi,
to z nowymi elitami na kresach. Była to polityka dostatecznie skuteczna, co zademonstrował rok 1914 – w tym sensie, że większość peryferyjnych elit, zachowując swoją
lojalność władcom, poszło na wojnę w składzie imperialnych armii.
Ł. J. Gorizontow wśród kluczowych elementów mechanizmu imperialnej unifikacji wymienił formowanie się kulturowo jednorodnego (rosyjskiego) kontyngentu
miejscowych urzędników i stały międzyregionalny transfer kadr służby cywilnej.
W toku dyskusji J. Baberowski zwrócił uwagę na fundamentalny negatywny
wpływ modernizacji na klasyczne mechanizmy imperialnego administrowania kresami.
Ten wpływ polegał na tym, że biurokratyzacja wieloetnicznych kresów prowadziła do
marginalizacji autochtonicznych elit, reprezentujących władzę centrum w okresie przed
reformami. Obcy ludzie, w obcym języku wyjaśniali i wprowadzali w życie obce prawa
– tak była postrzegana biurokratyzacja kresów przez miejscowe elity i ludność chłop-
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ską. W patrymonialnych, wspólnotowych społecznościach na Kaukazie i Azji Środkowej jedynym zrozumiałym i uznawanym wymiarem władzy był wymiar personalny.
Biurokratycznego charakteru ludność takich kresów w zasadzie nie akceptowała. W
rezultacie poreformatorska biurokracja panowała na kresach przede wszystkim sama
nad sobą, jej urzędnicy mieli niejasne wyobrażenie o życiu toczącym się poza murami
ich urzędów. Aby zostać usłyszanym, powinni oni współpracować z lokalnymi kacykami i głowami klanów, do których należała realna władza w tych oddalonych od administracyjnych centrów i państwowych wpływów przestrzeniach. Powinni oni przestać
być biurokratami. To przeciwieństwo poważnie osłabiało imperium.
D. A. Wasiljew na podstawie rosyjskiego Turkiestanu zdefiniował i przedstawił praktykowany w imperium mechanizm stopniowej i ostrożnej integracji kresów z
centrum, jakim było konstruowanie przez rosyjskie władze na kresach własnego systemu kodów kulturowych, zdolnego zastąpić tradycyjny kod kulturowy „tubylczej”
ludności w kwestiach władzy i administrowania. Rzecz w tym, że na wschodzie Rosja
zetknęła się z tradycją państwowości, której jednym z ważniejszych elementów składowych była autoprezentacja władzy. Władza powinna porażać poddanych swoją
wielkością. To był jeden z kierunków, gwarantujących lojalność miejscowej ludności.
Właśnie dążeniem do uwypuklenia wielkości, solidności i stabilności władzy było
spowodowane pojawienie się wspaniałych rezydencji generał-gubernatorów Kaukazu
i Turkiestanu. To był jeden z dowodów specjalnego przeznaczenia rezydencji, właśnie
jako symbolu obecności imperium w prowincji. Tak samo należy oceniać i bogate świty
w czasie wyjazdów rządców do ludności, i w ogóle przejmowanie przez regionalnych
naczelników bogatego dworskiego ceremoniału, wywodzącego się z tradycji postrzegania władzy na wschodzie. Wiadomo, że rosyjscy administratorzy muzułmańskich
prowincji imperium skutecznie wykorzystywali te wyobrażenia w swojej praktyce administracyjnej. Pierwszego turkiestańskiego generał-gubernatora K. P. Kaufmana miejscowa ludność nazwała „Jarym-pasza” („Jarym-padyszach”) nie tylko ze względu na
faktyczną nieograniczoność pełnomocnictw, ale i na charakterystyczny dla wschodu
oczarowujący przepych, towarzyszący wszelkim oficjalnym przejawom jego władzy,
i koloryt, odpowiadający oczekiwaniom miejscowej społeczności. Objazdowi przez
turkiestańskiego generał-gubernatora powierzonego mu kraju towarzyszył ceremoniał,
poruszający wyobraźnię: paradne mundury oddziałów wojskowych, parady wojskowe,
muzyka licznych orkiestr wojskowych, przyjmowanie deputacji od wszystkich stanów,
uroczyste bankiety. Wszystko to w sposób oczywisty przywodziło analogie do praktyki
ceremoniału emirów Buchary. Zasadnicza różnica polegała na tym, że rosyjscy
administratorzy szeroko wykorzystywali podobne wydarzenia jako preteksty do
propagandy imperialnej ideologii i głoszenia politycznych aspiracji władzy.
Polityka imperialna polegała na „przetrawianiu” terytoriów, transformacji ich
pierwotnego statusu: poszerzeniu „jądra” imperium kosztem „wewnętrznych kresów”,
a tych ostatnich – kosztem klasycznych kresów. Mechanizm tej wewnętrznej kolonizacji
zawierał nie tylko ekonomiczne i etnokonfesjonalne elementy (organizację akcji przesiedleńczych, działalności misjonarskiej itd.), ale też kompleks decyzji administracyjnych.
W całości można go umownie nazwać „wewnętrzną kolonizacją administracyjną ”. W
toku dyskusji przez S. W. Lubiczankowskiego zostały wyodrębnione 3 zasadnicze bloki
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decyzji administracyjnych, sprzyjających w okresie po reformach „podciąganiu” peryferyjnych stref do poziomu „jądra” imperium”.
Po pierwsze, to przemyślany dobór wyższych regionalnych administratorów,
oparty na określeniu miejsca tej lub innej guberni w systemie rozwoju kariery w administracyjnej drabince. Takie miejsce było zawoalowanym, ale bardzo konkretnym
symbolem takiego lub innego statusu regionu w imperium („jądro”, „wewnętrzne kresy”, kresy). I tak np. stanowisko generał-gubernatora, a od 1881 r. – także cywilnego
gubernatora, Orenburskiego Kraju odgrywało rolę trampoliny w kontynuowaniu kariery w systemie zarządu państwowego. Mianowano na nie, w większości, czynnych
wojskowych (ok. 63%), podczas gdy w europejskiej części imperium procent ten wynosił ok. 11%, ale opuszczając to stanowisko nie wracali do sił zbrojnych, lecz, z reguły,
przechodzili na ważniejsze i bardziej prestiżowe stanowiska w aparacie państwowym
imperium (generał-gubernator, dowódca Samodzielnego Korpusu Żandarmów itd.).
Po drugie, to systematyczna praca nad zmianą administracyjno-terytorialnych
granic. I tak, w badanym okresie pracowano nad kwestią wydzielenia guberni jekaterynburskiej z permskiej, a czelabińskiej z orenburskiej; nad przyłączeniem części powiatów do guberni jekaterynburskiej z orenburskiej, a niektórych powiatów obwodu
turgajskiego – do orenburskiej. Zmiana w ten sposób konfiguracji granic gubernialnych
stanowiła w rzeczywistości przyłączenie szeregu terytoriów kresowych do „kresów
wewnętrznych” (np. rzeczywiste rozbicie obwodu turgajskiego), a szeregu terytoriów
„wewnętrznych kresów” – do terenów o statusie „jądra” imperium (konfesjonalny i
etniczny skład guberni permskiej i orenburskiej w granicach po korekcie w pełni pozwalał na rozwiązanie tego problemu.
Po trzecie, chodzi o zmianę imperialnego statusu terytoriów kosztem korekty
systemu zarządu lokalnego. Rzecz w tym, że z administracyjnego punktu widzenia
standardem imperium w sferze administracji terenowej były normy „Общего Учреждения Губернского”. Dlatego na danej płaszczyźnie funkcjonuje precyzyjne kryterium
zaliczania tych lub innych terytoriów imperium do jego „jądra”, „wewnętrznych kresów” i klasycznych kresów. Jeśli gubernia w pełni podlegała adekwatnym prawom, to
znaczy że stanowiła część państwowego „jądra”; jeśli normy „Общего Учреждения
Губернского” obowiązywały na jego terenie z wyjątkami, to taka gubernia stanowiła
„wewnętrzne kresy”; jeśli zaś terytorium podlegało nie prawu ogólnemu ale specjalnemu „Учреждению”, to można je zaliczyć do kresów. W ten sposób działa precyzyjne kryterium określania imperialnego statusu terytoriów. I tak w latach 1908-1910
została podjęta kolejna (na skutek rewizji senatora F. K. Girsa z 1883 r.) próba (przy
pomocy rewizji senatorskiej) przeniesienia turkiestańskiego generał-gubernatorstwa z
zarządu Ministerstwa Wojny do MSW, co zakładało częściowe (z zachowaniem szeregu
lokalnych wyjątków) wprowadzenie na danym terytorium norm „Общего Учреждения Губернского”. Można to interpretować jako przedsięwzięcie, skierowane na
przeniesienie Turkiestańskiego Kraju do kategorii „wewnętrznych kresów”. W tym
czasie, w 1913 r. na terytorium orenburskiej guberni zostały wprowadzone instytucje
ziemskie. Tym samym gubernia zaczęła w pełni podlegać zapisom „Общего Учреждения Губернского”, to jest z punktu widzenia budowy pionów władzy przybrała status
„jądra” imperium.
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Wszystkie wyżej wymienione mechanizmy „wewnętrznej administracyjnej
kolonizacji” oczywiście były skierowane na systematyczny rozwój tendencji
unifikacyjnych, „podciąganie” peryferii do stanu „jądra”. Jednak w warunkach
systemowego kryzysu u schyłku Imperium Rosyjskiego, w warstwach panujących doszło
do sformułowania także innego poglądu na możliwą ewolucję ustroju państwowego.
Chodzi o pojawiające się w okresie międzyrewolucyjnego dziesięciolecia propozycjach
zreformowania władz administracyjnych na „wzór obwodów”, to znaczy na zasadach
autonomizacji regionów. Podobne projekty, najpierw zostały sformułowane u schyłku
imperium przez S. J. Kryżanowskiego i I. M. Strachowskiego na nieoficjalnym gruncie w
latach 1907-1910, w 1916 r. uzyskały poparcie prezesa rady ministrów B. W. Sztjurmera.
Mikołaj II nakreślił na tym projekcie zatwierdzającą rezolucję i polecił wnieść go jako
projekt ustawy na sesję Dumy Państwowej w 1917 r. Ze zrozumiałych przyczyn ta
spóźniona decyzja nie została zrealizowana. Jeśli zaś nawet byłaby wprowadzona w
życie, to według mnie, i tak nie oznaczało by „zwijania” imperium. Raczej chodziło
o określenie granic między „jądrem” a peryferiami celem wyciszenia politycznych
separatyzmów poszczególnych prowincji, w pierwszym rzędzie Polski.
Bardzo uważnie uczestnicy dyskusji odnieśli się do kwestii określenia
administracyjnej specyfiki makroregionów Uralokaspijskiego i Uralonadwołżańskiego
– terytoriów, które stanowiły przykład „wewnętrznych peryferii” postreformatorskiego
Imperium Rosyjskiego, i ważnym elementem których był Kraj Orenburski. Ł. J. Gorizontow scharakteryzował Uralo-nadwołże jako region, uchodzący za łącznik między Europą i Azją, w którym można było obserwować narastanie cech azjatyckich,
gdzie kończyła się Rosja w ścisłym znaczeniu. Historyczną kresowość tych terenów
uwypuklała tzw. „obcoplemienność” zasadniczej części ludności. I. K. Zagidullin
wydzielił 10 zasadniczych indywidualnych cech (w społeczno-ekonomicznej,
etnokonfesjonalnej, kulturowej, geopolitycznej perspektywie) uralo-nadwołżańskiego
makroregionu, określonych przez jego „administracyjną” specyfikę wśród regionów
postreformatorskiego imperium:
1. Istnienie organu generał—gubernatora (orenburskiego do 1881 r. i
orenburskiego i samarskiego w latach 1851-1865) i specyficzne stosunki między centrum
a administracjami gubernialnymi za pośrednictwem organu generał-gubernatora,
posiadającego znaczące kompetencje aby suwerennie rozstrzygać pojawiające się
problemy.
2. Zachowanie „znamion rodowych” „wewnętrznych kresów” - elementów
przedreformatorskiego systemu zarządzania w regionie, co wyrażało się w postaci:
a) odrębnego statusu Bukiejewskiej Ordy w guberni astrachańskiej, b) zachowania w
regionie organów stanu czynnej służby wojskowej, kozactwa, c) zachowania statusu
inorodców wobec ludów koczowniczych, gwarantującego im w zarządzie regionalnym
i przy osądzaniu drobnych przestępstw pierwszeństwa adatu przed prawem imperium,
d) zachowania baszkirskiego rodowego posiadania ziemi.
3. W okresie postreformatorskim społeczno-ekonomiczny a szczególnie
przemysłowy rozwój Powołża i Przyurala przebiegał wolniej niż w centralnym
rejonie przemysłowych i innych w Rosji. Powolne tempo rozwoju i rolniczy charakter
regionu bezpośrednio wpływały na stosunki społeczne, w tym na wzajemne stosunki
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administracji z różnymi grupami ludności, oraz na realizację reform i nastawienie
władz.
4. Przynależność rdzennej ludności do: wsi państwowych lub stołowych, stanu
czynnej służby wojskowej lub do specyficznych grup społecznych (teptjarów, bobyli2)
powodowała, że stosunki społeczne opierały się na schemacie „władze imperium
(urzędnicy) – miejscowa społeczność”.
5. W okresie postreformatorskim, w tym regionie, na wszystkich poziomach władzy, w tym w organach samorządu (poza włościańskim), większość stanowisk zajmowali przedstawiciele rosyjskiej (w oryg. tytulnoj) społeczności, co powodowało, że ich
stosunki z narodami rdzennymi stawały się częścią „kwestii narodowej” w imperium.
6. Nieznaczna ilość majątków ziemiańskich w szeregu guberni tego regionu w
porównaniu z guberniami od dawna rosyjskimi i zubożenie szlachty po zniesieniu
praw dominialnych ukształtowały jakościowo nowe stosunki władzami imperium a
administracjami lokalnymi: z reguły, władza gubernatora zwiększała się a korporacja
miejscowej szlachty nie była w stanie z nią konkurować. Na te zjawisko zwrócił uwagę
w swoim czasie A. I. Hercen.
7. Mała liczebność szlachty w szeregu guberni powodowała nominowanie na
stanowiska w administracji, głownie średniego szczebla, przedstawicieli innych stanów,
raznoczyńców i in.
8. Wielowyznaniowy i polietniczny skład ludności z własnymi tradycjami
kulturowymi i bariera językowa powodowała dodatkowe trudności w kontaktach
urzędników z lokalnymi mieszkańcami, nieporozumienia w tej sferze czasami prowadziły
do nieposłuszeństwa wobec władz i antypaństwowych wystąpień włościan.
9. W kilku guberniach tego regionu Rosjanie nie posiadali absolutnej większości.
Dane pierwszego spisu powszechnego ludności z 1897 r. pokazują, że rosyjska ludność stanowiła mniejszość w guberniach kazańskiej (38%), ufimskiej (38%) i astrachańskiej (41%). W wymiarze wyznaniowym znaczącą częścią społeczeństwa stanowili
muzułmanie.
10. W ostatniej ćwierci XIX wieku i na pocz. XX władze, wobec komplikacji
„kwestii muzułmańskiej” w guberni kazańskiej, zaczęły uważnie dobierać kandydatów
na stanowisko gubernatora. Stało się oczywiste, że poza talentem organizacyjnym i
oddaniem tronowi, ważna jest jeszcze znajomość miejscowej specyfiki. Takie podejście,
szczególnie zaznaczyło się w przejściu gubernatora ufimskiego P. A. Połtorackiego do
guberni kazańskiej.
D. A. Starkow i N. Ł. Siemienowa sformułowali administracyjne specyfiki
subregionów Uralo-Powołża – szczególnie Powołża i Orenburskiego Kraju. Co istotne,
że specyfika tych ostatnich w pełni pasuje do zaproponowanych przez I. K. Zagidullina
parametrów, tak więc wnioski wynikające z niezależnych badań pokrywają się.
Wiele korzyści przynosi stanowisko badawcze K. Macuzato. Japoński uczony

2
Grupa społeczno-ekonomiczna przedstawicieli różnych narodów, którzy porzucili swoje ziemie i osiedlili się na ziemiach Baszkirów. Dzielili się na dwie kategorie: 1) tieptjarzy lub tiptjarzy władali ziemią na legalnej
podstawie określonej w umowie, której warunki zapisywano w specjalnym zeszycie (tietrjad – od czego nazwa),
bobyle (chałupnicy)– władali baszkirskimi ziemiami na zasadach nie zapisanych w umowach [przyp. red.].
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uzasadnił wyodrębnianie makroregionu Uralo-Kaspijskiego, zwanego „Wielkim
Orenburgiem”, i wyodrębnił jego pięć wizerunków, które podzielała zarówno
centralna jak i terenowa elita w 2 poł. XIX wieku: „przyczółek w Azji Środkowej”,
„przedmiot eksploatacji o ogromnych zasobach”, „sprawdzony poligon dla reform”,
„cytadela «cywilizatorów»” i „głucha prowincja”. Badacz ten udowodnił, że każdy z
tych wizerunków sprzyjał przyznaniu systemowi zarządzania danym makroregionem
cech specyficznych, odróżniających go od standardu imperium w sferze administracji
terenowej. Zatrzymamy się na tej kwestii dłużej.
Wspomniany uczony podkreśla, że rola Uralo-Kaspijskiego regionu jako
„przyczółka w Azji Środkowej” w połowie XIX wieku jest znacznie przeceniona.
Według jego opinii, historyczna geneza tego wizerunku jest związana z tym, że w
„projekcie Kiriłłowa”, który planował powołanie orenburskiej cytadeli, zwrócono na
niego szczególną uwagę. Rzeczywiście, likwidacja specjalnego reżymu granicznego w
postaci orenburskiego generał-gubernatorstwa, przebiegała równolegle z rozwojem
sytuacji politycznej i militarnej w Azji Środkowej. Jednak, należy przyjrzeć się
charakterowi tych związków genetycznych. Np. od lat 30-tych XIX wieku do 1865 r.
władze konsekwentnie likwidowały Baszkrisko-Mieszczerackie Wojsko (sformowane
na wzór kozacki) i spychały Baszkirów i inne grupy etniczne wchodzące w jego skład,
do stanu podatkowego. W literaturze historycznej, opublikowanej w Baszkirostanie,
powtarza się idea, że ta reforma była możliwa od momentu, gdy wojskowa ekspansja
imperium wobec Azji Środkowej dobiegała swojego końca. Jednak takie tłumaczenie
nie ma sensu, ponieważ reforma baszkirska, jak i kozacka, została przeprowadzona
w latach 60-tych, gdy wojskowe działania Rosji w Azji Centralnej osiągnęły swoją
kulminację. Ponadto Baszkirsko-Mieszczerackie Wojsko było wykorzystywane nie
w charakterze siły militarnej, ale jako siła robocza do budownictwa i transportu. To
znaczy, że zapotrzebowanie na siłę roboczą tego wojska nie zmniejszyłoby się nawet po
podboju Azji Środkowej.
W latach 1865-1880, władze znacznie ograniczyły podatki wojskowe, nałożone
na kozaków orenburskich, i dały im prawo opuszczania stanu kozackiego, a także,
w pewnym stopniu, zmniejszyły odrębność kozackiego systemu administracyjnego
i prawnego, celem upodobnienia ich do ludności cywilnej. Urzędnicy państwowi
rozważali także zreformowanie drugiego uralskiego wojska kozackiego. Bez względu
na to, że wojska kozackie, podobnie jak i baszkirskie, odgrywały decydującą rolę w
ekspansji Rosji w Azji Środkowej. W „najpoddańszych” sprawozdaniach orenburskiego
generał-gubernatora Aleksandra Bezaka do cara nie ma ani jednej informacji, dotyczącej
„wojskowych sukcesów w Azji Środkowej”, w której przekonywałby on o konieczności
reformy kozackiej i baszkirskiej. Przeciwnie, Bezak powtarzał swoje zamiary odnośnie
realizacji tych reform w powiązaniu z Manifestem z 19 lutego 1861 r., znoszącym prawo dominialne. W 1862 r. generał-gubernator nawet zaproponował carowi zakończenie
działalności lokalnych komitetów ds. reformy kozackiej, jako że według nie miałoby
sensu rozpatrywanie tej reformy w oderwaniu od innych administracyjnych i praw-
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nych reform imperium, które nie zostały opracowane w 1862 r.3 Tak więc przegląd reform baszkirskiej i kozackich uwidacznia, że przy ich opracowywaniu nie była brana
pod uwagę sytuacja militarna w Azji Środkowej. Przyczyną zaś sporów polityków była
sytuacja wojsk baszkirskiego oraz kozackiego orenburskiego samych w sobie. Innymi
słowy, główną kwestią był stan samego Uralo-Kaspisjkiego regionu, a nie jego powiązań
z sytuacją w Azji Środkowej. Motywacja reform była więc wewnętrzna.
Macuzato podkreślił, że nie tylko generał-gubernator Kryżanowskij, umocnił się
w Orenburgu i uczynił z niego źródło swoich politycznych wpływów, ale i generałgubernator Bezak, który przysłużył tam jedynie 4 lata, robili wszystko co możliwe,
żeby oddalić likwidację generał-gubernatorstwa. Ten japoński uczony doszedł do
przekonania, że region, który początkowo był jedynie sztucznym produktem imaginacji petersburskich elit wyobrażenia, nabrał spójności i indywidualności i zaczął podnosić znaczenie miejscowych polityków. Bez względu na likwidację orenburskiego
generał-gubernatorstwa w 1881 r. i okręgu wojskowego w 1883 r., wrażenie terytorialnej
integracji Wielkiego Orenburga pozostawało jeszcze długo. Dowodzą tego publikacje
miejscowych krajoznawców z początku XX w., i w latach 20-tych, a nawet 30-tych
(patrz np. praca: K. W. Danilewskiego, J. W. Rudnickiego, Uralo-Kaspijski Kraj, Uralsk
1927). Kiedyta terytorialna perspektywa, została zastąpiona perspektywą mniejszych
terytoriów, takich jak Południowy Ural i Zachodni Kazachstan? – na te ważne pytanie,
autor odpowiedzi nie udzielił.
Podsumowując tę część dyskusji, można skonstatować, że wspólnymi siłami
dyskutantów zostały skonkretyzowane obiektywne kryteria warunkujące w okresie
postreformatorskim kształtowanie określonego modelu zarządu regionalnego
imperium i które bezpośrednio wpływały na poziom efektywności realizacji władczych
pełnomocnictw.
Tak więc, współcześnie nauka historyczna na świecie poświęca wiele uwagi
doświadczeniom Imperium Rosyjskiego w sferze zarządzania kulturowo heterogenną
przestrzenią. Jednocześnie jednym z węzłowych problemów tej problematyki pozostaje
„wewnętrzna peryferia”, jej charakterystyka i specyfika funkcjonowania w toku rozwoju
procesu poszerzania „jądra” imperium oraz kształtowania się warunków do długiego
trwania społeczności wielokulturowych. Doświadczenia płynące z zarządzania
Orenburskim Krajem w XIX wieku, a szczególnie w okresie po reformach w warunkach
przyspieszonej modernizacji, zostały uznane, w tym kontekście, za symptomatyczne i
zasługujące na dalsze wnikliwe badania. Taka perspektywa historiograficzna otwiera
dla społeczności naukowej historyków znaczące perspektywy i możliwości badawcze,
których podjęcie zdaje się mieć głęboki sens.
tłum. A. Górak

3
Bezak był stronnikiem obu reform (kozackiej i baszkirskiej) a występował przeciwko kozackim komitetom ponieważ uważał, że kozaków należy zrównać w prawach z włościanami a nie wydzielać w osobny stan.
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Resume
Siergiej Walentynowicz Lubiczankowski
Administering heterogeneous cultural space: historical experience of the Russian
Empire in the nineteenth century (international discussion summary)
In the paper the analysis of the basic results of the international discussion about history
of local management of the Russian empire which took place under the aegis of the Russian Academy of Sciences in 2008-2010 is given. In the attention center – specification
of regional structure of empire, revealing of base mechanisms of imperial management
by periphery, ascertainment of administrative specificity of the Ural-Caspian and UralVolga regions is given. Similarities and distinctions of positions of historians concerning experience of the Russian empire in cultural-heterogeneous space’s management
are shown.

Резюме
Сергей Валентинович Любичанковский
Административное управление культурно-гетерогенным пространством:
исторический опыт Российской империи XIX века (обзор международной дискуссии)
В статье дан анализ основных результатов международной дискуссии по истории местного управления Российской империи, которая была проведена под
эгидой Российской академии наук в 2008-2010 гг. В центре внимания – уточнение
региональной структуры империи, выявление базовых механизмов имперского управления периферией, установление управленческой специфики УралоКаспийского и Урало-Поволжского регионов. Показаны сходства и различия позиций историков относительно опыта Российской империи в сфере управления
культурно-гетерогенным пространством.
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Spuścizna literacka Grzegorza Danilewskiego wczoraj i dziś
Obecnie nikt nie poddaje w wątpliwość ogromnej popularności w Europie
i na świecie wielu rosyjskich pisarzy 2 połowy XIX wieku. Specjalistom oraz czytelnikom bardzo dobrze znane są nazwiska Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Iwana
Turgieniewa czy Antoniego Czechowa. Postać Grzegorza Danilewskiego wywołuje natomiast w większości przypadków zdziwienie i pytanie o to kim był ten literat, dlaczego
powinniśmy o nim pamiętać. Losy bowiem jego twórczości artystycznej noszą głębokie znamię okoliczności związanych z narodowością pisarza, z brzemiennym w skutki
faktem gdzie się urodził, gdzie wychowywał się, gdzie mieszkał i pracował, w jakim
języku i o czym pisał. Te właśnie czynniki sprawiły, iż w przeciągu wielu dziesięcioleci
Danilewskiego zaliczano do kręgu pisarzy rosyjskich, ale obecnie na tego autora oraz na
jego dorobek literacki należy już koniecznie spojrzeć z innego punktu widzenia, jednakże biorąc pod uwagę warunki społeczno-polityczne panujące w Europie na przestrzeni
ostatnich ponad 200 lat.
Od niepamiętnych czasów dzisiejsze ziemie ukraińskie oraz rosyjskich pozostawały i nadal pozostają w sferze wzajemnych powiązań politycznych, społecznych,
kulturowych. Dwukierunkowe oddziaływania obydwu elementów narodowościowych
odróżniały się na przestrzeni stuleci swoistością charakteru, stopniem intensywności,
różnorodne były też sfery ich wzajemnego przenikania się. Dominującym jednakże z
powodu swej ekspansywności był z reguły element rosyjski. Urzeczywistnione kilkanaście lat temu powstanie niepodległej Ukrainy uprościło i skonkretyzowało z jednej
strony wiele aspektów tych dwubiegunowych związków, z drugiej zaś spowodowało
ono pojawienie się nowych, bardziej wyraziście akcentowanych i mniej zauważalnych
dotychczas. Do grupy tych właśnie stosunków zaliczyć należy nierozerwalne i trudne
do rozgraniczenia powiązania nie tylko pomiędzy literaturą ukraińską a rosyjską, lecz
także między literaturami wszystkich narodów słowiańskich. Jeżeli kierowalibyśmy się
tylko określeniem zawartym w wydanym w roku 1987 w Moskwie Literackim słowni-
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ku encyklopedycznym, wówczas w oparciu o konkluzję, iż literatura ukraińska – to „[...]
literatura narodu ukraińskiego rozwijająca się w języku ukraińskim”1, odpowiedź na
pytanie czy Danilewski był pisarzem rosyjskim, czy ukraińskim byłaby prosta. Literat
ten, choć z pochodzenia Ukrainiec, to w ojczystym języku nigdy nie tworzył. Jednakże
szereg innych aspektów interesującego nas zagadnienia mocno komplikuje to, zdawać
by się mogło, oczywiste ujęcie.
Grzegorz2, starszy syn Piotra i Katarzyny, potomek znaczącego, aczkolwiek zubożałego rodu ukraińskiego urodził się w roku 1829 w majątku ciotki w Daniłówce
- niewielkiej wsi w powiecie izjumskim (gubernia charkowska). W jego żyłach płynęła
kozacka krew. Prapradziad przyszłego pisarza i tłumacza - Daniło Daniłowicz wyemigrował z Podola w stepy nad Donem, gdzie założył wieś Priszyb (rodzinny majątek
Danilewskich), dosłużył się rangi setnika i sędziego, a od goszczącego u niego w przeddzień bitwy pod Połtawą Piotra I otrzymał znaczne obszary ziemi w nagrodę za wierną
służbę. Lata dzieciństwa spędził młody Grzegorz w patriarchalnej atmosferze prowincji
ukraińskiej. Rodzice przekazali mu zamiłowanie do muzyki i literatury. Jednakże największy wpływ na kształtowanie się umysłu chłopca miała niania - staruszka Agrafiena
i jej mąż Abraham. Oni to wprowadzili go w świat na pół realnych, na pół fantastycznych ukraińskich legend i podań, rozwijali zainteresowanie poezją ludową.
W styczniu 1841 roku jedenastoletni Grzegorz zaczął uczęszczać do Moskiewskiego Instytutu Szlacheckiego, do tego samego, w którym kształcili się uprzednio
Żukowski, Gribojedow, Lermontow, Tiutczew. Sześć lat spędzonych w tak znanej placówce oświatowej o wybitnie humanistycznym profilu, gdzie szczególny nacisk położony był na język rosyjski i literaturę, w oczywisty sposób wpłynęło na kształtowanie
się poglądów młodego człowieka, który już około roku 1844 rozpoczął pierwsze próby literackie. Były to wiersze pisane po rosyjsku i w tym języku ich autor prowadził
również obfitą korespondencję. Najczęstszą powiernicą jego duchowych rozterek była
matka, dowiadująca się o najskrytszych tajemnicach syna, jego tęsknocie za rodzinnym
domem3. Do niej adresował też swe liryki przeniknięte miłością do ojczystych stron4,
prosił o rady. Brak jest jednoznacznych stwierdzeń Danilewskiego tłumaczących fakt,
iż nie korzystał on z mowy swych przodków. Ukrainę jednakże kochał całym sercem, a
uczucie to znajdowało wyraz w jego młodzieńczych próbach literackich (wiersze, wierszowane bajki ludowe), zainteresowaniu folklorem, ukraińską problematyką. Sytuacja
nie zmieniła się także, gdy został słuchaczem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Petersburskim. Przedmioty kierunkowe nie sprawiały trudności młodemu studentowi.
Marzył o karierze urzędniczej w stolicy wielkiego imperium, ale cały czas pociągała go
1
S.A. Kryżanowskij, Ukrainskaja litieratura, [w] Litieraturnyj encykłopiediczeskij słowar’, Moskwa 1987, s. 454
(przekład cytatu własny - L.M.).
2
W sposób najobszerniejszy fakty z biografii pisarza przytaczają następujące źródła: S.S. Trubaczow,
G.P.Danilewskij. Biograficzeskij oczerk, [w] G.P. Danilewskij, Połnoje sobranije soczinienij w 24-ch tomach, Sankt Petersburg 1901, t. I, s. 5-91; T.W. Romanowa, Danilewskij Grigorij Pietrowicz, [w] Russkije pisatieli. Biobibliograficzeskij słowar’ pod ried. P.A. Nikołajewa, t. I, Moskwa 1990, s. 244-249.
3
Trubaczow, G.P. Danilewskij..., dz. cyt., s. 21-43.
4
Dokładniej o tym w artykule: L. Mikrut, Liryka Grzegorza Danilewskiego jako odzwierciedlenie postawy życiowej autora, „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” Językowznawstwo. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii pod red. A. Bartoszewicza, Warszawa 1989, t. 18, s. 149-164.
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również literatura i to nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale również i w praktycznym.
Poezje i felietony opatrzone przez niego różnymi pseudonimami5 pojawiały się dość
regularnie w stołecznej prasie, a do miasta nad Newą nie zniechęcił studenta z odległej Ukrainy nawet trzymiesięczny pomyłkowy, jak się później okazało, pobyt w kazamatach Twierdzy Pietropawłowskiej w charakterze podejrzanego o przynależność do
ugrupowania pietraszewców6 nienawidzących carskiego despotyzmu i samowładztwa,
prawa pańszczyźnianego, walczących także o wolność prasy, reformę sądownictwa i
uwłaszczenie chłopów.
Na studenta zwolnionego w zagadkowy sposób z więzienia opinia publiczna
patrzyła podejrzliwie. Demokratyczna krytyka literacka negatywnie ustosunkowała się
do Danilewskiego jako do człowieka i pisarza. Taka właśnie reputacja stworzona w początkowej fazie biografii towarzyszyła artyście przez większość życia. Nie zniechęcało
to jednak młodego adepta sztuki pióra, i po ukończeniu w roku 1850 studiów rozpoczął
on pracę w Departamencie Oświaty. Odbywał dużo podróży służbowych, a z racji jego
pochodzenia kierowano go do południowych guberni imperium, gdzie studiował stare
rękopisy znajdujące się w monasterskich archiwach, gromadząc dane dotyczące epoki
Piotra I. Badał również historię i etnografię południowych wybrzeży Rosji. Materiały te
Danilewski wykorzystał następnie w swej twórczości; określiły one w dużej mierze zarówno typy jego bohaterów, jak i miejsce akcji pierwszych powieści beletrysty. Wkrótce też pojawił się młodzieńczy zbiorek jego wierszy lirycznych, zatytułowany Wiersze
krymskie (1851). Niezwykła szybkość z jaką Danilewski tworzył swe utwory literackie
zwróciła na niego uwagę szerokich kręgów czytelniczych, a nieprzeciętny dar artystycznego wypowiadania myśli dostrzegali u niego redaktorzy wielu petersburskich i
moskiewskich periodyków.
Sam Danilewski jednocześnie starał się odnaleźć swe miejsce w salonach literackich obydwu stolic. Znajomości zawierał z każdym, kto miał już znane nazwisko. W ten
sposób zapoznał się z poetami: Jakubem Połońskim (1819-98), Mikołajem Szczerbiną
(1821-69), Mikołajem Niekrasowem (1821-78), z dramaturgiem Lwem Mejem (1822-62),
z pisarzem i krytykiem literackim Aleksandrem Drużyninem (1824-64), Michałem Zagoskinem (1789-1852) i z wieloma innymi osobistościami.
Początkujący literat miał świadomość, iż pochodzi z negatywnie postrzeganego w obu stolicach patriarchalnego prowincjonalnego środowiska ukraińskiego, co w
powiązaniu z pamiętną sprawą pietraszewców, w którą był pomyłkowo zamieszany
(zbieżność nazwisk z usilnie poszukiwanym przez władze Mikołajem Danilewskim
(1822-1885) - publicystą i socjologiem, ideologiem panslawizmu), wymagało od niego
dużej aktywności, aby zostać zaakceptowanym. Równolegle z karierą literacką przed
Danilewskim otwierała podwoje kariera urzędnicza. Na początku 1851 r. zapoznał się
on z samym ministrem oświaty - Platonem Szyrińskim-Szychmatowem (1790-1853),
który jeszcze w styczniu przeniósł go na stanowisko urzędnika do specjalnych poruczeń
w wydziale kierowanym przez znanego lingwistę i bibliofila - Abrahama Norowa (1795
5
I.F. Massanow, Słowar’ psiewdonimow russkich pisatielej, uczonych i obszczestwiennych diejatielej w 4-ch tomach, Moskwa 1956-1960.
6
Dieło Pietraszewcew, Moskwa-Leningrad 1991, t. III, s. 333-336, 338, 341-345, 349.
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-1869). Na jego polecenie początkujący literat odbył jesienią podróż do Moskwy, którą
wykorzystał głównie do nawiązania nowych znajomości literackich.
Najbardziej istotnym faktem, zaistniałym podczas pobytu w Moskwie, była bliska znajomość z Mikołajem Gogolem, która dla młodego pisarza zapoczątkowała nowy
etap twórczości artystycznej7. Dorobek literacki swego rodaka Danilewski znał od najwcześniejszych lat. Świat ukraińskich podań, bajek i legend połączony z opowieściami
osnutymi na kanwie romantycznych dziejów Siczy Zaporoskiej, z którymi zapoznała
małego Grzegorza niania, wzbogacony lekturą Wieczorów na futorze koło Dikańki splótł
się w umyśle chłopca ze zdumiewającą fantazją młodego Gogola. Ten świat długo formował wizje poetyckie przyszłego pisarza, podsycał fascynację sprawami Ukrainy,
określił kierunek początkowych zainteresowań literackich Danilewskiego. Przed oczyma jego wyobraźni rysowały się sceny, które Gogol zaczerpnął ze skarbnicy ukraińskiego materiału folklorystycznego, obrazy odzwierciedlające nie procesy realnego życia,
lecz marzenia ludu.
Tak więc dorobek literacki tego artysty znalazł w osobie Danilewskiego gorącego
zwolennika i propagatora. Mimo odmienności warunków, w jakich działał, i mimo innej hierarchii wartości, jaką wyznawał, twórczość autora Rewizora stała się źródłem oryginalnej inspiracji artystycznej dla młodego kolegi po piórze. Danilewski poszedł drogą
wskazaną przez wielkiego przedstawiciela „szkoły naturalnej”, zwrócił się ku problematyce związanej z Ukrainą, do jej przeszłości dziejowej i przekazów ludowych. W historii literatury rosyjskiej trudno znaleźć drugiego beletrystę, który tak konsekwentnie
opierał swą twórczość na tematyce ukraińskiej, czerpał pierwowzory motywów, zdarzeń i bohaterów z życia południowo-zachodnich guberni rosyjskiego imperium. Indagowany zaś o przyczynę pisania swoich utworów po rosyjsku, powoływał się na opinię
wielkiego Gogola dotyczącą twórczość Tarasa Szewczenki. Nie przypadła ona do gustu
autorowi Arabesek, gdyż zawierała zbyt dużo przesadnej prostoty i niuansów rozumianych tylko przez Ukraińców. Uważał on, iż wszyscy literaci w Rosji winni korzystać z
języka rosyjskiego i mowy Puszkina. Jedność języka jest warunkiem poezji prawdy, dobra i piękna, będącej głosem proroka, której „[...] brzmienie to panaceum uwznioślające
ludzi, pouczające o wiecznych prawdach miłości bliźniego i przebaczania wrogom”8.
Obcowanie z wielkim artystą pozwoliło Danilewskiemu zrozumieć konieczność
bardziej poważnego niż dotychczas traktowania profesji literata. Skoncentrował się
więc na tematyce, która stała się trwałym fundamentem jego twórczości lat 50. i 60. XIX
wieku - na realistycznym przedstawieniu życia wsi ukraińskich.
Po powrocie do Petersburga Danilewski rozpoczął gromadzenie materiałów źródłowych do pionierskich rozpraw o twórcach kultury i literatury ukraińskiej: Hryhoriju Kwitce-Osnowjanence (1778-1843), Wasylu Karazinie (1773-1842), Hryhoriju Skoworodzie (1722-94)9. Realizując ten zamiar, artysta nawiązał korespondencję z osobami
mogącymi udzielić mu ważnych informacji. W tym aspekcie jedną z nich był Mikołaj
7
O problematyce związków łączących obu pisarzy traktuje oddzielna publikacja: L. Mikrut, Z historii
kontaktów literackich Grzegorza Danilewskiego i Mikołaja Gogola, „Slavica Lublinensia et Olomucensia”, Lublin
1985, s. 75-86.
8
G.P. Danilewskij, Znakomstwo s Gogolem, [w] tegoż, Połnoje sobranije..., t. XIV, s. 98.
9
Ukończenie tych prac przypada odpowiednio na lata: 1855, 1860, 1862.
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Gogol. Do czwartego spotkania obu autorów już jednak nie doszło - przeszkodą stała się
choroba i śmierć twórcy postaci Cziczikowa. Wkrótce jednak zaistniał przypadek, który
pozwolił Danilewskiemu na wystąpienie w roli obrońcy pamięci swego starszego kolegi po piórze i poczynienie bezowocnych, niestety, starań o wydrukowanie nekrologu
Gogola napisanego przez Iwana Turgieniewa.
Po śmierci Gogola jego młody uczeń wciąż jeszcze pozostawał pod urokiem zaproszenia do futoru pasiecznika Rudego Pańki. Gdy tylko nadarzyła się okazja, odwiedził Wasiljewkę, a dokładną relację z podróży, połączoną z osobistymi wrażeniami
oraz opiniami, zawarł następnie w reportażu Futor koło Dikańki (1852). Była to pierwsza publikacja10 w prasie rosyjskiej napisana pod bezpośrednim wrażeniem pobytu w
miejscu urodzin Gogola - wspomnienia przeniknięte głębokim liryzmem i szacunkiem.
Spowodowały one, iż środowisko literackie z zazdrością zaczęło patrzeć, na młodego
adepta sztuki dziennikarskiej, który „ośmielił się” wystąpić w roli jednego z niewielu
obrońców pamięci autora Martwych dusz. Gdy prasa milczała, przestraszona losem, jaki
spotkał Turgieniewa za nekrolog Gogola, Danilewski jako jedyny w tamtym okresie w
Rosji na przekór cenzurze pisał otwarcie lub skrycie o twórcy Rewizora. Były to, choć
podpisywane pseudonimami, jedne z bardziej płomiennych i fachowo uargumentowanych wystąpień publicystycznych11 broniących dobrego imienia Gogola w duchu tradycji rosyjskiej myśli krytycznej, uosabianej w Wissarionie Bielińskim.
Te publikacje w obronie pamięci wielkiego twórcy znamionowały nowy etap literackiej i społecznej działalności Danilewskiego. W okresie późniejszym skoncentrował
się on w znacznym stopniu na popularyzowaniu ideałów więzi kulturowych łączących
naród rosyjski z ukraińskim. Jednocześnie trudno było nie zauważyć jego nazwiska w
prasie obydwu stolic. W swych felietonach poruszał on zagadnienia literackie, omawiał rozmaite strony życia miejskiego (opisywał typy ludzkie z różnych warstw społeczeństwa, wiódł rozmyślania o pogodzie, prezentował nowości teatralne, artystyczne,
nowinki mody, itp.). Dopiero ukazanie się zbiorku wierszowanych ludowych bajek
ukraińskich, zatytułowanego Bajki stepowe (1853) przyniosło Danilewskiemu szerszą
popularność wśród czytelników, zainteresowanych nową treścią utworu o życiu mieszkańców południowo-zachodniej części rosyjskiego imperium. Posługując się językiem
Ezopa, Danilewski operował żywym słowem ludowym, wprowadzając ludową prostotę wyrazu oraz świat pojęć mieszkańców wsi ukraińskich. Autor patrzył na otoczenie
oczami ludu, oceniał rzeczywistość z punktu widzenia jego interesów, odzwierciedlał
zasadnicze cechy życia futorów i podmiejskich osiedli. Ludowość jego była żywiołowa,
oparta na praktycznym, zdrowym, lecz niekiedy niezwykle surowym osądzie szerokich
mas. Artysta czerpał motywy z folkloru, poddawał się jego wpływowi i sam z kolei
folklor ten wzbogacał.
Podobne tendencje cechowały zbiór Opowieści słobożańskich (1853), - pierwsze
większe doświadczenie autora w dziedzinie artystycznej twórczości prozatorskiej. Niektóre z tych utworów ze względu na zbyt ostrą, zdaniem cenzury, wymowę ideową nie
zostały wydrukowane. Niezależnie od tego zbiór cieszył się jednak dużym powodze10
11

Reportaż zamieszczony został w piśmie „Moskowskije Wiedomosti” 1852, № 109.
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niem u czytelników. Niezwykle ważnym jego wyznacznikiem jest humor. Ten śmiech
to jednak nie śmiech prawdziwie pogodny, z rzadka tylko zmieszany z zadumą i troską; dowcip zaś, choć dosadny, nie budzi żywej wesołości. Danilewski w tym wypadku
odstąpił od tradycji Wieczorów i odwołał się do Mirgorodu12, gdyż podobnie jak autor
Rewizora dostrzegał w życiu ścisłą zależność między wesołością a śmiechem. W utworach młodego pisarza bez trudu można dostrzec zbieżność motywów, wątków, a i sam
autor nie starał się skryć tego związku. W owym cyklu znalazła artystyczny wyraz wielka miłość pisarza do kraju rodzinnego, do jego przyrody, historii i wierzeń ludowych.
Ukraińska tematyka, prezentowana w różnych wariantach, stała się odtąd dominującą
w beletrystyce Danilewskiego. Charakteryzowało ją w tamtym okresie poszukiwanie
przez autora pozytywnego ideału wśród ziemiaństwa, realistyczny obraz ukraińskiej
wsi, wrażliwość na piękno przyrody oraz zastosowanie „skazowej” metody narracji.
Na uwagę badacza zasługują też utwory o współczesnej Danilewskiemu tematyce obyczajowej. Wśród nich wyróżnia się cykl reportaży poświęconych życiu ukraińskich chłopów pańszczyźnianych, podróżujących na wozach zaprzężonych w woły
i zajmujących się sprzedażą towarów spożywczych. Jest on zatytułowany Czumacy
(1857), a autor zorganizował go według dominanty temporalnej, której wyznacznikami są pory roku. Pisarz ukazał czumacką rzeczywistość w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, w końcowym etapie jej istnienia, a dokonał tego oglądu z szerokiej, ponad
stuletniej perspektywy, w okresie, gdy kolej żelazna zaczęła wypierać swą potęgą to
właściwe dla południowych regionów Ukrainy zjawisko z jego wszystkimi nagromadzonymi przez dziesięciolecia realiami i romantyką. Analizowane reportaże są cenne
przede wszystkim ze względu na zawarte w nich duże wartości poznawcze, gdyż środowisko to poprzez unikalność i hermetyczność nie stwarzało zbyt częstych okazji do
literackich penetracji, a przez pisarza poddane zostało wnikliwemu oglądowi, dzięki
czemu czytelnik poznał sceny z życia na południu Ukrainy w słobodach i w pojedynczych futorach, bogato ilustrowane obrazami naddnieprzańskiej przyrody, folklorem i
żywym, używanym tam językiem.
Kariera służbowa otwierała przed Danilewskim coraz to nowe podwoje, był on
cenionym urzędnikiem. Jednakże ta sfera jego działalności nie szła w parze z niepochlebnymi opiniami, które towarzyszyły mu w środowiskach literackich. Współcześni
widzieli w nim pisarza pyszałkowatego i chełpliwego, za wszelką cenę starającego się o
zwrócenie na siebie uwagi. Pisarz czuł się nieco wyobcowany w środowisku literackim
stolicy, a jednocześnie dojrzewała w nim konieczność poważnego zajęcia się tematyką
wskazaną przez Gogola - obrazami życia wsi ukraińskiej.
Początkowy etap działalności młodego pisarza cechował stopniowy, lecz trwały rozwój jego twórczości literackiej, związany z samodzielną obserwacją i badaniem
pozamiejskiej prowincjonalnej współczesności. Z coraz większą siłą pojawiały się w
jego utworach problemy socjalne, kwestie przyszłości kraju. Z zainteresowaniem śledził on poczynania zmierzające do uwłaszczenia chłopów oraz nastroje społeczeństwa
rosyjskiego, potrzebującego politycznej odnowy. Coraz więc częściej myślał o wyjeździe na stałe w rodzinne strony - na Ukrainę. Dojrzewające w pisarzu od roku 1854
12
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postanowienie znalazło epilog trzy lata później, kiedy to jako radca dworu Danilewski
na własną prośbę zwolniony został z posady. Osiedlił się w ojcowskim majątku we wsi
Pietrowskoje. Planował spędzenie na Ukrainie trzech lat, lecz ów okres w końcowym
rozrachunku wydłużył się czterokrotnie, owocując dużą płodnością literacką beletrysty
i pełnym rozkwitem jego talentu. Proces ten dokonywał się pod wpływem pracy w atmosferze wiejskiego zacisza, obcowania z przedstawicielami różnych klas społecznych i
ugrupowań politycznych. W ten sposób rozpoczął się nowy etap w życiu pisarza - okres
dojrzałej twórczości literackiej i służenia ojczyźnie w epoce doniosłych reform, szczytnych dążeń i nie zrealizowanych nadziei.
Po półrocznym pobycie na prowincji Danilewski wstąpił w związek małżeński
z córką ziemianina - Julią Zamiatin i od tej pory przebywał wraz z żoną bądź w jej
rodzinnym majątku (wieś Jekatierinowka), bądź w swoim własnym (Pietrowskoje).
Nie zaniedbywał przy tym twórczości artystycznej. Szczególnie wymowne są napisane wówczas opowiadania Wieś Sorokopanowka (1859) oraz Pensylwańczycy i Karolińczycy
(1859), opublikowane w czasopiśmie „Sowriemiennik” pod pseudonimem Aleksandra
Skawrońskiego13. Zastosowanie mistyfikacji miało na celu wprowadzenie w błąd redaktorów tego periodyku, którzy odmawiali beletryście prawa do współpracy. Jednakże
aktualność problematyki obu utworów zainteresowała redakcję i opowiadania zamieszczono w kolejnych numerach pisma. Dawni, wtajemniczeni w sprawę znajomi autora
nie chcieli wierzyć, że Skawroński i Danilewski to jedna osoba. Utwory te świadczą
najdobitniej, iż po wielu latach pracy literackiej pisarza szkicował już nie obrazy zamierzchłej patriarchalnej Ukrainy, lecz z całą stanowczością ukazywał konflikty socjalne współczesności, społeczeństwo podzielone na dwa wzajemnie zwalczające się obozy
- zwolenników reformy uwłaszczeniowej i jej zagorzałych przeciwników.
W tym samym okresie Danilewski wydał cykl czterech reportaży obyczajowych
Cztery pory roku ukraińskich polowań (1859), których głównym celem było powiadomienie czytelnika o rodzajach polowań na Ukrainie, ich przebiegu, rozpoznanych zwyczajach zwierząt i ludzi urządzających na nie łowy. Danilewski-reporter, utożsamiając się
(jak i w innych cyklach reportaży) z przedstawicielem miejscowej ukraińskiej grupy
etnicznej, zaprezentował własną osobę jako myśliwego-amatora, pasjonującego się już
od dzieciństwa nie tyle trofeami, co samym procesem polowania i kierował swe słowa
do określonego adresata - zawołanego myśliwego z północy Rosji, wytrawnego znawcy
swego fachu. Cykl ten ma więc przede wszystkim znaczenie poznawcze, a napisany
barwnym językiem jeszcze raz poświadcza bezgraniczne zainteresowanie Danilewskiego realiami rodzinnych okolic - ojczystej Ukrainy.
Powróciwszy w połowie roku 1860 z kilkumiesięcznej podróży na Zachód, (rezultatem wyprawy był cykl reportaży Listy z zagranicy (1860), zawierający wiele autorskich porównań Zachodu z realiami południowo-zachodniej Rosji) i w dalszym ciągu
przebywając na dobrowolnym wygnaniu w swym ukraińskim majątku, Danilewski
kończył przygotowanie do druku pierwszej części trylogii, ukazującej życie chłopów
zbiegłych w stepy nad Donem przed okrucieństwami swych panów, a zatytułowanej
13
I.G. Ptuszkina, Istoriczeskij oczerk Giercena - Impierator AleksandrI i W.N.Karazin, [w] Problemy izuczenija
Giercena, Moskwa 1963, s. 172-188.
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Zbiegowie w Noworosji (1862). Autor oczekiwał, iż powieść pojawi się w druku w połowie
1861 r., w czasie najbardziej burzliwych dyskusji nad carskim manifestem dotyczącym
zniesienia prawa pańszczyźnianego, co sprzyjałoby dużemu zainteresowaniu utworem
ze strony społeczeństwa. Nadzieje Danilewskiego nie spełniły się jednak, gdyż przestraszona aktualnością problematyki Zbiegów cenzura zwlekała z dopuszczeniem powieści
do druku. Pomocną dłoń podał wówczas pisarzowi Fiodor Dostojewski, narażając się
na uszczypliwe uwagi ze strony Michała Sałtykowa-Szczedrina, co go jednak nie zraziło
i wkrótce w swym czasopiśmie „Wriemia” opublikował drugą część trylogii - Zbiegowie wrócili (1863). Dostojewski wyraził tym posunięciem, jak również całą polemiką z
twórcą Państwa Gołowlewów swój pozytywny stosunek do pisarstwa młodego autora i
ta wypowiedź14, obok opinii Gogola, jest jedną z najbardziej autorytatywnych pośród
dodatnich charakterystyk jego działalności literackiej.
Te pierwsze powieści Danilewskiego powstały w okresie ożywienia demokratycznego w Rosji. Zwrot w kierunku życia ludu, opracowywanie tematów z życia wsi,
zainteresowanie materiałem etnograficznym oraz satyryczne obrazy przedstawicieli
ziemiaństwa stanowiły swoisty hołd autora złożony literackiej tradycji demokratycznej
lat 60-tych, lecz poddane zostały znacznej transformacji w kolejnych utworach beletrysty, w których sprzeczności społeczne były w dużej mierze złagodzone. Głównymi bohaterami kolejnej, trzeciej części trylogii „chłopskiej” Danilewskiego - powieści
Nowe miejsca (1867) oraz jego największego objętościowo dzieła epickiego Dziewiąta fala
(1873), ukazującego dwa światy: stary (za murami monasteru) i nowy (ziemiańska społeczność prowincji ukraińskiej) splecione więzami dramatu rodzinnego - są już nie ludzie wywodzący się z ludu, ale zapobiegliwi przedstawiciele rodzącego się kapitalizmu
- przedsiębiorcy burżuazyjni pracujący, według autora, dla dobra kraju. Pisarz widział
jedynie pozytywne zmiany niesione wraz z nowa formacja społeczno-ekonomiczna; nie
dostrzegał natomiast jej destrukcyjnej siły. Zgodnie z jego opinią przyszłość miała należeć do „człowieka przedsiębiorczego”, który wyprze „ludzi zbędnych”.
Danilewski przez cały czas pobytu na prowincji prowadził ożywioną działalność
społeczną, którą godził z zainteresowaniami literackimi. Dużo podróżował, wnikliwie
obserwował. Na przełomie roku 1868 i 1869 pisarz ponownie przeniósł się do Petersburga, gdzie zaproponowano mu posadę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w
redakcji nowo utworzonego czasopisma rządowego „Prawitielstwiennyj Wiestnik”, z
którym nie rozstawał się aż do śmierci. Beletrysta uważał, iż choć z oddali, lepiej będzie
mógł służyć sprawom kultury ukraińskiej. Po roku zajmował on już stanowisko pomocnika głównego redaktora, a od roku 1881 stanął na czele redakcji, starając się nadać
pismu profil literacki, przekazywać jak najwięcej informacji, zaznajamiać czytelników
z najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki. W tym kierowanym przez Danilewskiego periodyku w znaczący sposób zwiększyło się zainteresowanie literaturą, jak podkreśla współczesny badacz15, jak również kwestiami dotyczącymi życia na prowincji,

14
Dokładniej o tym w artykule: L. Mikrut, G.Danilewski i F. Dostojewski. Z dziejów kontaktów literackich,
„Przegląd Rusycystyczny” 1986, № 3-4, s.126-34.
15
J.W. Swijasow, Danilewskij Grigorij Pietrowicz, [w] P.A. Nikołajew (red.), Russkije pisatieli 1800-1917.
Bibliograficzeskij ukazatiel, Moskwa 1989, t. 2, s. 80-82.
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szczególnie zaś na południowym zachodzie Rosji - na Ukrainie. Ta działalność pisarza
zwróciła na siebie uwagę władz zwierzchnich i Danilewski zaczął szybko awansować
w hierarchii służbowej.
Ponownie więc wszedł on w petersburski krąg dawnych i nowych znajomych,
będąc już sławny nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, gdzie przekłady utworów autora Dziewiątej fali zyskiwały coraz szerszy krąg zwolenników. Pochłonięty pracą
dziennikarską, na trzy lata zaprzestał działalności literackiej, dopiero później powrócił
do uprzednich zainteresowań, a zafascynowany przeszłością własnego rodu rozpoczął
pracę nad cyklem opowiadań, ukazujących najznakomitszych członków własnej rodziny (Rodzinne dawne czasy (1871-77).
Jeśli rok 1862 (pojawienie się Zbiegów w Noworosji) wyznaczał początek drugiego
okresu twórczości beletrysty, poświęconego realistycznemu ukazaniu współczesnego
mu życia na Ukrainie, to rok 1875 rozpoczynał trzeci - ostatni etap o wyraźnej dominancie historycznej, a łączącym je pomostem były wzmiankowane już opowiadania o
dziejach rodu Danilewskich. O tematykę przeszłości pisarz otarł się już pod koniec lat
50-tych (opowiadania: Wieczór w teremie Aleksego Michajłowicza, Pierwszy lot sokoła, Katarzyna Wielka nad Dnieprem), jednakże dopiero wiele lat później, wykorzystując swą
nową pozycję urzędniczą, uzyskał on dostęp do tajnych materiałów odnoszących się
do wieku XVIII, które w połączeniu z rodzinnymi przekazami oraz z niezwykle starannie zbadaną literaturą specjalistyczną, stały się źródłem jego słynnych powieści historycznych. Ich cykl zapoczątkował Mirowicz (1875) - powieść oparta na wydarzeniach
z czasów panowania Piotra III i Katarzyny II, ukazująca straszliwy los prawowitego
nas tępcy tronu Iwana VI (liczył on dwa miesiące, gdy obejmował władzę, a rok, gdy
ją utracił), który prawie całe życie spędził w różnych więzieniach, dobrze strzeżonych
klasztorach, a ostatnie 8 lat nawet w pojedynczej więziennej celi ze względu na obawy
jakie żywili kolejni rosyjscy władcy w związku z jego zasadnymi roszczeniami w stosunku do carskiego tronu16. Swoistą kontynuacją Mirowicza, drugą częścią dylogii stała
się powieść Księżniczka Tarakanowa (1883) - rzecz o samozwańczej pretendentce do tronu
carskiego. Stosując i w tym utworze moralne kryteria oceny wydarzeń historycznych
autor w sposób jawny sympatyzował ze swą bohaterką - niewinną (jak i w przypadku
Mirowicza) ofiarą walki o władzę w warunkach monarchicznego ustroju - i zdecydowanie potępił jej wrogów.
Współcześni nie bez racji uważali Danilewskiego za wybitnego znawcę XVIII
wieku. Wkrótce po Mirowiczu powstała powieść o dziejach wojny rosyjsko-tureckiej z
lat 1787-1791, zatytułowana Potiomkin nad Dunajem (1876) oraz utwór opisujący nieudaną próbę podboju obcego terytorium Do Indii za panowania Piotra I (1879), a kilkanaście
lat później - pierwsza część powieści Carewicz Aleksy (1890) oraz Straszny rok (1887),
który traktował o wojnie chłopskiej pod przywództwem Pugaczowa. Jedyną powieść
historyczna napisaną w tamtym okresie i bezpośrednio poruszającą tematykę ukraińską
poświęcił autor dramatycznym losom Siczy Zaporoskiej - Ostatni Zaporożcy (1877). Choć
wiek XVIII dominował w prozie historycznej Danilewskiego, nie był on jednak tematem
16
L. Bazylow, Panowanie Piotra i okres przewrotów pałacowych, [w] Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 209-210.
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wyłącznym. Zainteresowanie pisarza ruchem dekabrystów poświadczają fragmenty nie
dokończonego utworu Rok 1825 (1881), a wydarzenia 1812 roku znalazły odzwierciedlenie w powieści Spalona Moskwa (1885).
Bez trudu można zauważyć, iż dominujące w twórczości Danilewskiego w latach
50-tych i 60-tych kwestie ukraińskie, w ostatnim okresie jego twórczości ustąpiły miejsca historii Rosji. Autor trafnie sądził, iż bardziej poczytne będą utwory opisujące przeszłość dziejową bezpośrednio odnoszącą się do Moskwy czy Petersburga, w których
na scenie historycznej pojawią się autentyczne postacie związane z dworem carskim.
Ukraina nie zniknęła jednak całkowicie z pola widzenia beletrysty. Fabuła wielu epizodów powieściowych rozgrywa się w Małorosji, główne i drugoplanowe postacie są nierzadko narodowości ukraińskiej (tytułowy Mirowicz i jego ukochana Poliksena, Paweł
Koncow z Księżniczki Tarakanowej, Bazyl Pierowski ze Spalonej Moskwy i wielu innych
bohaterów), w ich wspomnieniach przywoływane są rodzinne strony pisarza, osoby te
kultywują tradycje przodków, od czasu do czasu wypowiadają krótsze i dłuższe frazy
w języku ukraińskim.
Ostatnie utwory artysty to niewielkie opowiadania: Chrystus-Siewca (1886),
Zwrotniczy (1886), Kuleczka (1890). Adresatem ich jest lud, a dewiza bohaterów brzmi:
złu należy przeciwstawiać się dobrocią, miłością i poświęceniem. W tym czasie pisarz
poważnie już chorował i bezskutecznie leczył się na Krymie i za granicą. Zmarł w roku
1890 w swym petersburskim mieszkaniu. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości pogrzebowych w stolicy, trumnę ze zwłokami Danilewskiego przewieziono koleją do
ukraińskiej wsi Priszyb - rodzinnego majątku pisarza, a tam, po pożegnaniu go przez
chłopów, którym jako jeden z pierwszych ziemian w guberni nadał wolność osobistą,
została złożona w miejscowej cerkwi obok przodków rodu. Dopiero ponad 70 lat później
w roku 1962 odsłonięto tam pomnik ku czci twórcy Mirowicza i Zbiegów w Noworosji.
Grzegorz Danilewski w ciągu całego życia propagował kulturę ukraińską, choć
sam w utworach swych używał tylko języka rosyjskiego. Będąc aktywnym działaczem
na rzecz uznania jej odrębności i samodzielnego bytu, był jednocześnie wiernym poddanym cara i z tego powodu problem wolności narodowej nie uzyskał w jego prozie należytego odzwierciedlenia, a nawet niekiedy był tuszowany. Na walkę klasową patrzył
przez pryzmat odwiecznych zmagań dobra ze złem, przenosząc tę kwestię na płaszczyznę idealistycznej filozofii. Niepodważalne związki łączące pisarstwo autora Księżniczki
Tarakanowej z Ukrainą ułatwiały mu realistyczne odzwierciedlanie życia, natchnęły do
stworzenia urzekających pejzaży, do stania się kronikarzem osadzania ludności w stepach nad Donem. Ale jednocześnie oczywisty jest fakt terminowania prozaika u takich
rosyjskich mistrzów pióra, jak Iwan Turgieniew, Fiodor Dostojewski czy Lew Tołstoj,
przez co jego związek z rdzenną kulturą rosyjską, niejednokrotnie znajdujący wyraz w
problematyce i tematyce utworów pisarza, jest również bezsprzeczny.
Nie był więc Danilewski, tak jak Kwitka-Osnowjanenko, Mikołaj Kostomarow
(1817-85) czy Taras Szewczenko (1814-61) ukraińskim pisarzem dwujęzycznym współtworzącym literaturę rosyjską, ale wespół z Gogolem, Wasylem Narieżnym (1780-1825),
Wasylem Kapnistem (1758-1823) czy Mikołajem Gniediczem (1784-1833) tworzył tak
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zwaną szkołę ukraińską17 w literaturze rosyjskiej. W jej historii nie znajdziemy chyba
drugiego pisarza, który tak konsekwentnie i z taką miłością pisałby o Ukrainie, który
poświęciłby temu fragmentowi imperium lwią część swego dorobku literackiego, walczył o prawo do istnienia i należne miejsce dla jej literatury w rodzinie literatur słowiańskich, co było sprzeczne z założeniami wielkomocarstwowego szowinizmu władców
Rosji, a jednocześnie został tak bardzo zapomniany...
Pozostaje mieć jednakże nadzieję, iż talent beletrysty cieszący się za jego życia
popularnością i powodzeniem wśród czytelników, jak również poważaniem ówczesnej
krytyki literackiej, chociaż nie znalazł należnego mu uznania w oczach recenzentów i
w gronie wydawców w następnych dziesięcioleciach, zostanie ponownie zauważony i
doceniony nie tylko na ziemi ojczystej pisarza – Ukrainie, w Rosji, z którą związał on
większą część swego życia i działalności literackiej, ale również w Polsce, gdzie przecież
jego twórczość nie można uznać za zupełnie obcą naszemu czytelnikowi18. A mamy już
dziś wspaniałą ku temu okazję – 180. urodziny autora Mirowicza i Zbiegów w Noworosji
oraz przypadającą w następnym roku 120. rocznicę jego śmierci.

17
Termin ten został użyty w artykule: W. Mokry, Ukraina i Ukraińcy w kulturze i literaturze rosyjskiej od
połowy XVII do początku XX wieku (Zarys problematyki), [w] Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty, pr. zb. pod
red. R. Łużnego, „Prace Komisji Słowianoznawstwa PAN - Oddział w Krakowie” t. 48, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 169-181.
18
Na język polski tłumaczono powieści: Девятый вал, Warszawa 1880 (tłum. А. Piasecki); Восемьсот
двадцать пятый год, „Dziennik poznański» 1883, №№ 199-209; Княжна Тараканова, Warszawa 1884 (tłum. Z.
Pietkiewicz), Warszawa 1929 (tłum. Z. Jezierski); Черный год, Warszawa 1890; Царский узник (Мирович – Ł.M.,
tłum. Ł. Stempowski), Sambor-Gródek 1885; Катастрофа в Шлисселбурге (Мирович – Ł.M.), Warszawa 1929;
Мирович, Warszawa 1956 (tłum. Z. Jezierski); Княжна Тараканова, Katowice 1987 (tłum. P. Fast, posłowie Ł.
Mikrut).
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Резюме
Лешек Микрут
Литературное наследие Григория Данилевского вчера и сегодня
Григорий Данилевский – автор Беглых в Малоросии и Мировича – не был
двуязычным украинский писателем, принадлежавшим к кругу творцов русской
литературы, а совместно с Гоголем и другими создавал т.наз. „украинскую школу”
в русской литературе. В ее истории запечатлел он свое имя, как автор, который
необычайно настойчиво и с большой любовью писал об Украине, как литератор,
посвятивший ей громадную часть своего наследия, беллетрист, который боролся
за право на существование украинской литературы и должное ей место в Европе,
а также в семье славянских литератур (что противоречило основным положениям
великодержавного шовинизма правителей России) и одновременно, к сожалению,
был до такой степени забыт.
Summary
Leszek Mikrut
Literary works of Gregory Lanilevsky today and in the past
George Danilevsky, the author of “New Russia fugitives” and “Mirovitch,” was not a
bilingual Ukrainian writer who did not only belonged to a circle of Russian literature
authors, but together with Gogol and other writers he co-originated a so called “Ukrainian school” in Russian literature. Danilevsky was honored in Russia not only as a
literary man who consequently, with heart and soul wrote about Ukraine but also as a
writer who devoted large part of his literary output to this country. He also distinguished himself as a belletrist who fought for existence rights of Ukrainian literature and
for its due place in Europe and in the circle of Slavonic literatures (which was contrary
to assumptions of chauvinistic power status of Russian sovereigns) but meanwhile, he
was forgotten by next generations.
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Ігор Володимирович Довжук
(Східноукраїнськiй національный університет ім. В. Даля, Луганськ)

Шахтарі донецького басейну наприкін
ці ХІХ – на початку ХХ ст.
Важка й небезпечна праця робітників вугільної промисловості Донецького
басейну знайшла своє відображення в роботах гірничих інженерів, на сторінках
газет та журналів, у спостереженнях очевидців, у художній літературі. Радянська
історіографія широко використовувала цей матеріал як ілюстрацію для критики
соціально-економічного устрою імперської Росії, взагалі викриття капіталістичного
засобу виробництва шляхом нещадної експлуатації робітників. Однак слід зауважити, що соціально-економічний стан робітників дореволюційної Росії визначався не стільки самим характером капіталістичного виробництва, скільки
нерозвиненістю капіталістичних відносин. Особливо це стосувалося соціального
захисту робітників, їх політичних прав тощо.
Це питання так чи інакше зачіпали у своїх працях Л.Верещинський,
Л.Ліберман, С.Потолов, А.Терпигорєв, П.Фомін, О.Нестеренко та інші
дослідники.
Умови праці шахтарів Донбасу у зазначений період були мабуть найгіршими
порівняно з іншими промисловими робітниками. А залежність умов праці та
життя були одним з важливих чинників, що впливав на формування постійного
кадрового складу робітників галузі. Санітарний лікар І.І.Лященко, аналізуючи
ситуацію на шахтах Донбасу у 1913 р., писав: «З року в рік відчувається на рудниках брак робітників. Це зло, з яким усіляко борються підприємці, і дарма борються, повного комплекту робітників усе ж немає. Його й не буде до тих пір, поки
підприємці не відмовляться від грубої експлуатації праці, яка панує на рудниках,
доки не поставлять працю робітника в більш менш прийнятні умови. Скоротять
підприємці робочий день, дадуть кращі умови житла робітникам, і нестачі в ро-
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бочих руках не буде»1.
Умови праці донецького шахтаря якнайкраще описані у споминах відомого
гірничого інженера, академіка А.М.Терпигорєва, який усе своє життя проробив
на підприємствах Донбасу. Він писав: «Спускався шахтар при яскравому денному світлі. У темряві, так як будь-яких ламп біля стволу не горіло, шахтар виходив на двір біля стволу, який на той час називався рудничним... Далі починалася
виробка, по якій було прокладено рейковий шлях, зазвичай одноколійний. Шахтар потрапляв до головної виробки. Тут була майже абсолютна темрява – шахта
освітлювалася тільки лампами-кіптявками. Виробки були невисокі, приходилось
йти схилившись. Підземні виробки багатьох шахт були зазвичай доволі довгими.
Повздовжній штрек тягнувся як правило на 500 м, а часто і більше. Виробка була
закріплена дерев'яною рамою, а стеля затягнута дошками: Тут же були укріплені
рейки для відкатки, прокладена невеличка стежка для проходу і поруч канавка
для води. По такому штреку шахтар приходив до місця своєї роботи. Для проходу
до місця безпосередньої роботи шахтар пролізав через вір, розташований перпендикулярно до головної повздовжньої виробки. Сам отвір був невеликих розмірів, і
шахтарю на колінах приходилось оповзати до свого робочого місця. Забійник або
зарубник сидів навпочіпках або стояв на колінах. Його знаряддям праці були кайло або обушок. Вони протягом багатьох десятиріч були єдиними «механізмами»
на шахтах»2.
Обсяг робіт шахтаря за зміну вимірювався «уроками» або «паями». Очисний забій розподілявся на «паї» – кожний забійник мав пай у дві сажні (близько 4
м). У забої розташовувались 15 чоловік, як на лавці у селі. Звідси й назва очисного
забою – «лава». Відбите вугілля убиралося совковою лопатою з короткою ручкою,
вагою більше 10 кг з вугіллям, робочим «навальником» у дерев'яний ящик, оббитий залізом з полоззями («санки»). Вага таких санок складала 3 пуди, а з вантажем
– 13. Саме тому робочу зміну називали «упряжкою». Вивіз вугілля із забою, після
«перелопачування» його по лаві здійснював саночник-тягальщик. Далі вугілля
перевантажувалося у вагонетки по 30-35 пудів, а відкатник котив завантажену
вагонетку до рудничного двору. Пізніше стала застосовуватися кінна відкатка.
Відкатником і коногоном, як правило, були підлітки, а навантажувачами – діти
13-14 років3.
Л.Ліберман писав, що труд у копальнях – один з найважчих і
найнебезпечніших видів праці. Робота вдень і вночі глибоко під землею, без сонця, світла і повітря, при тьмяному освітленні рудничних ламп силою не більше
однієї-двох свічок; в атмосфері, насиченій одвічною сирістю, випарами людських
тіл, кіптявою ламп, вугільним пилом, шкідливими газами, – усе це дуже погано
впливало на організм людини. Серед професіоналів-гірників украй рідко можна було зустріти дійсно здорових людей, які дожили до похилого віку: зазвичай

1
Углекоп Донецкого бассейна. Краткая объяснительная записка к экспонатам, сост. сан. врачем
И.И.Лященко, Jekaterynosław 1913, s. 4-5.
2
А.М. Терпигорев, Воспоминания горного инженера, Moskwa 1956, s. 62-63.
3
И. Подземельный, Корни твои, Донбасс, „Сбойка” 2003, № 6-7, s. 17.
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гірник дряхлів надзвичайно швидко і на 35-40 років перетворювався на інваліда з
постійною задишкою, тривким кашлем, з неминучим ревматизмом4.
Прохідники часто працювали по пояс у воді. Насоси для відкачування
води працювали за допомогою пару, який тут же випускався у воду. Температура повітря доходила до 30-40°, а води – до 20°. Грілок і сушарок на шахтах не
було, і робочі вимушені були у мокрій одежі бігти до себе в землянки. Згубно
діяло на робітників і те, що дихати їм приходилось вугільним пилом у суміші з
різноманітними газами.
Освітлення шахт здійснювалося в основному за допомогою відкритих
ламп5. Вони освітлювалися олеофантом, який при горінні виділяв велику кількість
кіптяви. Кіпоть ця настільки псувала повітря, що звичайна людина, пробувши в
такій шахті 1-2 години, підіймалася на поверхню з головною біллю, а робітникам
приходилось дихати таким повітрям 12 годин на добу. З початку XX ст. почали застосовувати закриті лампи, але підприємці економили на придбані більш коштовного лампового скла зі шліфованими краями, які б не пропускали гримучий газ.
Сильно страждали шахтарі від вугільного пилу. У той час, як кожна шахта
в Німеччині була оснащена водопроводом і у боротьбі з пилом застосовувалися
різні зрошувачі, пульверизатори і т. ін., на шахтах Донецького басейну ніяких
заходів по боротьбі з пилом не проводилось. Санітарний лікар І.І.Лященко писав,
що йому була відома лише одна така шахта, яка мала водопровід. Між іншим,
вугільний пил важливий не тільки як чинник, що забруднює повітря, він має велику небезпеку при вибухах рудничного газу. Відповідно ж до Гірничого закону в
Російській імперії підприємців не зобов'язували мати водопровід на шахті6.
Дуже шкідливим для здоров'я робітника була й наявність вуглекислоти,
вміст якої у шахтному повітрі доходив до 0,4%, тоді як у чистому повітрі відсоток
вуглекислоти дорівнюється 0,04. Скупчення газу часто викликало вибухи, що
призводило до численних жертв. Як свідчив колишній управляючий одним з
найбільших вугільних рудників у Донбасі Л.Верещинський, «робота у шахтах, висотою в 1-2 чверті дійсно каторжна. У цьому низькому просторі лежить людська
істота, бідняк, в якого може десь там далеко є рідні, сім'я, яка з томливим сумом
очікує, коли їх годувальник надішле гроші, а він видобуває їх на глибині 20-40
сажень по коліно у воді або в горизонтальному стані, не маючи можливості розправити стомлені члени, у диму й кіптяві лампи…»7.
Про брак повітря та недостатню вентиляцію у шахтах свідчать рапорти окружних гірничих інженерів. Так, на початку 1911 р. окружним гірничим
інженером Юзівського гірничого округу Бєловим було проведено інспекцію
рудників Новоросійського товариства. І всюди ним робилися висновки про
незадовільний стан вентиляції на усіх шахтах та брак повітря, що навіть приводило до смертних випадків. І якщо такі найбільші шахти Донбасу, як «Вєтка»
Л.В. Либерман, Труд и быт горняков Донбасса прежде и теперь, Moskwa 1929, s. 5.
Углекоп Донецкого бассейна. Краткая объяснительная записка к экспонатам, сост. сан. врачем
И.И.Лященко, Jekaterynosław 1913, s. 7.
6
Tamże, s. 8.
7
Л.Верещинский, Рабочий шахтер в Донецком бассейне, Sankt Petersburg 1893, s. 2-3.
4
5

216

Igor Wołodimirowicz Dowżuk

Новоросійського товариства не були належним чином обладнані вентиляцією, то
що можна було говорити про інші. Усі шахтарі працювали позмінно. Одна зміна у
забійника була денна, інша – нічна. Робітники, які працювали у денну зміну, часто
цілими тижнями не бачили світла. У шість годин вранці вони спускалися в шахту,
а коли підіймалися через 10-11 годин, у кращому випадку були присмерки8.
Як уже зазначалось, в основному шахтарська праця була ручна. Іноземні
шахтовласники робили спроби частково замінити шахтарську працю механізмами.
Але спроби ці рідко вдавалися. Машини, виписані з-за кордону, опинялись абсолютно не пристосовані до місцевих шахт. Їхня продуктивність нерідко виявлялась меншою за ручну працю шахтарів, а затрати часто не окупалися. Питання про механізацію вуглевидобутку розглядалося тоді виключно з точки зору її
фінансової ефективності, про полегшення праці шахтарів ніхто не піклувався9.
Залишала бажати кращого й охорона праці на шахтах Донбасу. Взагалі
вугільна промисловість була та й залишається галуззю, особливо неблагополучною
щодо умов праці й техніки безпеки. Якщо у всій дореволюційній промисловості
Російської імперії, що знаходилась під наглядом фабричної інспекції, частота нещасних випадків усіх видів знаходилась за 1904-1912 р. на рівні 4,3%, то в
гірничозаводській промисловості вона наближалась до 11%, тобто була вище у
2,5 рази. При цьому каліцтва у гірничозаводській справі носили значно більш
тяжкий характер, ніж в інших галузях промисловості. У 1904-1905 рр., наприклад,
смертельних випадків тут було у п'ять разів більше, ніж у всій промисловості (0,1%
проти 0,02% по всій промисловості)10.
У розглядуваний час спостерігався з кожним роком зростаючий травматизм робітників. Тільки за 16 років – з 1885 по 1900 рр., за офіційними даними, на
вугільних шахтах Донбасу загинуло 1288 і було покалічено 2179 робітників11. Були
періоди, коли в Донбасі ледве не кожного місяця відбувались вибухи гримучого
газу, підземні пожежі, які уносили багато людських життів12.
Слід відзначити, що Статистичне бюро Ради з'їздів гірничопромисловців
Півдня Росії ретельно відстежувало статистику нещасних випадків у
гірничодобувній і гірничозаводській промисловості. Для цього на місця Рада
з'їзду надсилала цілий штат статистиків. Але на запитання відповідали далеко не
всі фірми. Так, у 1904 р. зі 163 фірм відповіло 111, або 68,1% опитуваних, але ці
підприємства давали 85,05% усього видобутку вугілля Донецького басейну за 1904
р., а саме 11,192 млн т з 13,160 млн. У 1905 р. зі 147 фірм відповіли 100, або 68,03%,
що давали 79,10% видобутку палива, тобто 10,313 млн з 13,037 млн т. У 1906 р. зі
151 відповіли 127 фірм, або 84,10%, що становило 81,49% усього видобутку вугілля,
а саме 12,131 млн з 13,884 млн т. У 1907 р. зі 131 фірми відповіли 98, або 74,81%
(79,70% усього видобутку – 13,846 млн з 17,372 млн т). У 1908 р. зі 166 фірм відповіли
108, тобто 65,06% з 15,629 млн т загального видобутку басейну, що склало 85,58%
А.М. Терпигорев, Воспоминания горного инженера, Moskwa 1956, s. 70.
Tamże, s. 71-72.
10
Г.Д. Бакулев, Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна, Moskwa 1955, s. 206.
11
С.И. Потолов, Рабочие Донбасса в XIX веке, Moskwa-Leningrad 1963, s. 168-169.
12
А.М. Терпигорев, Воспоминания горного инженера, Moskwa 1956, s. 122.
8
9
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усієї продуктивності копалень.
У 1904 р. із загальної кількості робітників опитуваних фірм у 77767, обстеження охопило 72237 осіб, або 92,87% їхньої загальної кількості. У 1905 р. з 83383
робітників відповідно 66030 (79,19%); у 1906 р. – з 91047 робітників – 78289 осіб; у
1907 р. – 93501 особа з 116913, або 79,98%; у 1908 р. – 110752 зі 134325, або 82,54%
загальної кількості робітників, які працювали на усіх опитуваних промислах. За
даними статистичного бюро Ради з'їздів, у 1904 р. з 72237 осіб отримали ушкодження 22295 осіб; у 1905 р. з 66030 робітників отримали ушкодження 24840 осіб;
у 1906 р. відповідно із 78289 – 28474; у 1907 р. – з 93501 особи постраждало 30525; у
1908 зі 110752 осіб постраждали 30176 осіб13 [9, 2-3].
Наведені дані по абсолютній кількості постраждалих дещо розходяться з
даними, наведеними у коментаріях санітарного лікаря І.І.Лященко до експонатів
Всеросійської гігієнічної виставки 1913 р., які також були складені за статистичними даними Ради з'їздів гірничопромисловців Півдня Росії, але в показниках
на одну тисячу робітників вони повністю співпадають, що свідчить про їхню
достовірність.
Слід підкреслити, що всі робітники копалень Донбасу обов'язково отримували будь-яке каліцтво. При чому на кожний робочий день з року в рік приходилось у середньому не менше як по одному вбитому або померлому від ран. У такі
ж роки, як 1908 р. – коли стався вибух на Риковських копальнях, а у 1911 р. – вибух
на шахті «Італьянка», кількість жертв значно збільшувалася. Дня порівняння можна зазначити, що за кількістю смертних випадків Донбас посідав друге місце після
США14.
Саме для Донецького басейну питання про створення найбільш небезпечних умов праці набуло особливу гостроту. Справа в тому, що вугільні шари
цього басейну відзначались газонасиченістю. У 1901-1906 рр., наприклад, було
близько 100 газових шахт – кількість для того часу дуже значна. У 1898 р. на шахті
«Іван» (Макіївка) відбувся великий вибух гримучого газу, від якого загинуло за
офіційними даними 75, а за неофіційними – 150 осіб. У 1905 р. у тій же шахті загинуло вже не 150, а більше 300 осіб. У 1908 р. на Риковських копальнях відбувся
страшний вибух, жертвами якого стали 270 чоловік15. У 1901-1906 рр. через застосування у шахтах відкритих ламп відбулося 13 потужних вибухів. Не рятувало застосування іншого типу ламп – так званих попереджальних16.
Фахівці повсякчас аналізували причини нещасних випадків, висували
різноманітні пропозиції щодо їхнього усунення. Уже на той час проводились
комплексні обстеження вугледобувних підприємств з метою з'ясування рівня

13
Статистика несчастных случаев с рабочими горной и горнозаводской промышленности южной России
за 1904-1908 годы, Charków 1910, s. 2-3.
14
Углекоп Донецкого бассейна. Краткая объяснительная записка к экспонатам, сост. сан. врачем
И.И.Лященко, Jekaterynosław 1913, s. 17.
15
Л.В. Либерман, В угольном царстве. Очерки условий труда, быта и развития промышленности в Донецком бассейне, Moskwa 1924, s. 72.
16
А.М. Терпигорев, Воспоминания горного инженера, Moskwa 1956, s. 22-23.
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їхньої вибухонебезпечності та вдосконалення технічного оснащення17. На підставі
чисельних обстежень та обговорень були розроблені та затверджені на державному рівні відповідні інструкції з нагляду за приватним гірничим підприємством.
Серед них важливе місце посідали «Правила для ведення горных работ в видах их
безопасности»18.
Запровадження та дотримання цих правил дозволяло, з одного боку, позбутися певних ризиків нещасних випадків у процесі вуглевидобутку, а з іншого –
зменшити матеріальні витрати власників підприємств на відшкодування постраждалим, однак загалом це не звільняло гірничопромисловців від відповідальності за
втрату підлеглими робітниками працездатності. Тому власники приватних вугледобувних підприємств сплачували потерпілим у разі нещасних випадків чи виробничого травматизму з вини інших осіб відповідні компенсації згідно зі статтями «Устава горного». Значну матеріальну допомогу потерпілим та їхнім родинам
надавало засноване у 1882 р. на кошти вуглепромисловців Товариство допомоги
гірникам Півдня Росії.
Однак у більш чітко окреслених розмірах матеріальні компенсації внаслідок
нещасних випадків потерпілі почали отримувати на підставі законодавчо затверджених 2 червня 1903 р. «Правил о вознаграждении потерпевших вследствие
несчастных случаев рабочих и служащих, а равно их семейств в предприятиях
фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности», які з означеного часу набули чинності на всій території Російської імперії19.
Згідно цих правил, власники гірничих підприємств сплачували робітникам,
«без различия пола и возраста», за втрату більш ніж на три дні працездатності
від тілесного ушкодження, спричиненого йому роботами на виробництві
підприємства, як витрати на лікування, так і матеріальні відшкодування у визначених розмірах. Якщо наслідком нещасного випадку ставала смерть робітника,
то відповідні відшкодування отримували члени його родини20. Після набуття
чинності цього закону Рада З'їзду гірничопромисловців Півдня Росії одразу включила до порядку денного XXVIII з'їзду (жовтень 1903 р.) питання про допомогу
гірникам Півдня Росії, потерпілим унаслідок нещасних випадків та їх родинам.
Слід відзначити, що Гірничий департамент відстежував дотримання закону на місцях, про що свідчать циркуляри про збір даних протягом 1904-1908
та 1909-1910 рр. щодо відшкодування власників гірничої та гірничозаводської
промисловості потерпілим від нещасних випадків робітників і службовців та
членів їхніх родин.
Одним з найважливіших чинників життєвого рівня робітників є їхня
заробітна платня. Для Донбасу, як і для всього гірничопромислового Півдня на
17
Исследование причин несчастного случая, имевшего место 18 июня 1908 г. на Рыковских копях Екатеринославского горнопромышленного общества в Таганрогском округе области Войска Донского, и меры к возможному
предупреждению таковых случаев на будущее время, „Горный журнал” 1908, № 10, s. 42, 44-45.
18
Адрес-Календарь «Южного Горнозаводского и Торгово-Промышленного района» на 1908 год. Настольная и
справочная книга для всех, Год издания первый, Juzowka, s. 11-19.
19
Tamże, s. 20-28.
20
Tamże, s. 10.
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той час характерним був порівняно високий рівень заробітної платні робітників
провідних галузей промисловості, у тому числі вугільній. Це пояснювалося безперервним зростанням промислового виробництва в регіоні, а також дефіцитом
робочих рук. У вугільній промисловості у післяреформений період переважала
сезонна праця, тому відносно високий добовий виробіток, що складав 1-1,5 крб.
унаслідок частих перерв у роботі давав не більше 12-13 крб. на місяць (близько
140-160 крб. на рік)21. Інтенсивний розвиток вугільної промисловості у 80-90-х роках супроводжувався і підвищенням номінальної заробітної платні робітників. З
1884 по 1990 р. середньорічний заробіток донецьких шахтарів збільшився на 47%
– з 234 до 343 крб., причому у забійників цей приріст складав навіть 69% – з 251 до
425 крб.22 [8, 152]. На початку XX ст. заробітна платня різних робітників на копальнях Донбасу у середньому складала від 40 коп. до 1 крб. 50 коп.23. Середня річна
заробітна платня шахтаря до початку 1913 р. порівняно з 1904 і 1907 р. змінювалась
таким чином: 1904 р. – 266 крб.; 1907 р. – 345 крб.; 1913 р. – 413 крб. Отже, ріст у
1913 р. від рівня 1904 р. склав 55%. У середньому у гірничій та гірничозаводській
промисловості Півдня заробітна платня піднялась на 32-33% від рівня 1904 р.,
коли по всій промисловості Російській імперії середня річна зарплата за вказаний
період піднялася з 206 до 264 крб., тобто на 28%24.
Отже, заробітна платня шахтаря Донбасу була більшою і випереджала
у своєму рості заробітну платню в інших галузях промисловості царської Росії.
Причини були тому різні. По-перше, постійний брак робочих рук у вугільній
промисловості Донбасу, яка швидко розвивалася наприкінці XIX –на початку XX
ст. Для того, щоб забезпечити кадрами підприємства вугільної промисловості,
слід було залучати сюди робітників з інших регіонів Росії, а це можна було зробити тільки за рахунок високої заробітної платні, якої не було в інших промислових
регіонах. По-друге, великі прибутки, які отримували шахтовласники Донбасу, давали їм можливість оплачувати працю робітників вище, ніж в інших галузях та
регіонах імперії. І, по-третє, праця шахтаря була важкою і небезпечною.
Слід також зазначити, що підприємці при визначенні заробітної платні
постійно враховували кон'юнктуру ринку праці. Так, щоб затримати робітників
від відходу на польові роботи, заробітна платня з 1 травня підвищувалась на 5-10
коп. на день, а у зимовий час, коли приплив робітників на шахти підсилювався,
заробітна платня знижувалась25.
Майже на всіх рудниках практикувався щомісячний розрахунок з
робітниками, але, як правило, заробітна платня затримувалася на два-чотири, а
іноді й на п'ять-шість місяців. Це навіть обговорювалось у договорах з артілями про

21
В. Иславин, Обзор каменноугольной и железоделательной промышленности Донецкого бассейна, „Горный журнал” 1875, t. 1, s. 45-46.
22
С.И. Потолов, Рабочие Донбасса в XIX веке, Moskwa - Leningrad 1963, s. 152.
23
Углекоп Донецкого бассейна. Краткая объяснительная записка к экспонатам, сост. сан. врачем
И.И.Лященко, Jekaterynosław 1913, s. 11.
24
Г.Д. Бакулев, Развитие угольной промышленности Донецкого бассейна, Moskwa 1955, s. 226.
25
О.А. Парасунько, Положение и борьба рабочего класса Украины (60-90-е годи XIX в.), Kijów 1963, s.
103.
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право підприємця затримувати зарплату на півмісяця або місяць. Але, як правило,
цей договір порушувався. Зрозуміло, що при таких термінах затримки заробітної
платні робітникам необхідно було десь отримувати продукти харчування, і це
брав на себе підприємець. Шахтовласники влаштовували на своїх підприємствах
склади з продуктами, щоб задовольнити потреби працівників. Продукти видавалися у кредит за рахунок майбутнього заробітку. Однак ціни на ці продукти були
вищими ніж на місцевих продуктових ринках. В умовах Донбасу, коли промислові
підприємства часто розміщувалися прямо у степу, у віддаленості від населених
пунктів, єдиним місцем, де могли отримувати продукти харчування працівники,
були рудничні лавки підприємців, підрядників.
Зроблене Л.Ліберманом у 1901 р. бюджетне обстеження робітників КальміусБогодухівських копалень Олексіївського гірничопромислового товариства показали таке. Витрати на харчування одного робітника в артілі з 14 осіб складали 9 крб.
33 коп., а з урахуванням витрат на одяг та інші потреби – 15 крб. 33 коп. на місяць,
у той час як середній заробіток дорівнювався на той час 23 крб. 17 коп. Розходи сім'ї з чотирьох осіб (чоловік, дружина і двоє дітей) повинні були складати не
менше 37 крб. на місяць26. Загалом ці розрахунки підтверджуються як джерелами,
так і багатьма дослідженнями27. Якщо члени родини шахтаря не працювали, то
його заробітку не вистачало на її утримування. За таких умов єдиним виходом
для робочих сімей було різке обмеження раціонів харчування, або недоїдання,
або пошуки додаткових джерел доходу. До таких відносилась робота дітей і жінок
на виробництві, кухарками в артілях, здача одиноким робочим кімнати з харчуванням та інше.
Як бачимо, незважаючи на те, що заробітна платня шахтаря Донбасу була
вищою порівняно з оплатою в інших галузях промисловості й мала тенденцію до
зростання, вона не могла повною мірою задовольнити витрати усієї родини.
Таким чином, найбільша категорія пролетаріату Донбасу – шахтарі знаходились чи не в найгіршому стані за умовами праці. Незважаючи на певні
технологічні та технічні нововведення вуглевидобуток відбувався в основному
за рахунок мускульної сили робітників. У зв'язку з особливостями шахт Донбасу
праця шахтаря на них була найнебезпечніша не тільки в Росії, але майже у світі.
Щоб залучити працівників на копальні підприємці застосовували різноманітні
«винаходи» – від збільшення заробітної платні до невиплат її місяцями.

26
Л.В. Лимберман, В стране черного золота. Очерк развития заработной платы и революционного движения горнорабочих Донбасса, Moskwa - Leningrad 1926, s. 40-42.
27
Ю.И. Серый, Рабочие юга России в период империализма (1900-1913), Rostow nad Donem 1971, s. 180181.
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Streszczenie
Igor Dowżuk
Górnicy okręgu donieckiego w końcu XIX – na początku XX wieku
Autor artykułu zwraca uwagę czytelników, że pozycja społeczno-ekonomiczna robotników przedrewolucyjnej Rosji wynikała głównie nie z wyzysku systemu kapitalistycznego, ale właśnie z zacofania i niedorozwoju stosunków kapitalistycznych. Szczególnie odnosi się to do uwzględniania socjalnych i politycznych praw robotników. W tym
kontekście Autor analizuje umowy o pracę górników Donbasu i inne źródła odnośnie
końca XIX i początku XX wieku. Jeszcze przed wybuchem wojny dał się zauważyć brak
chętnych do pracy w kopalniach. Nawet wyższa, w porównaniu z innymi gałęziami
przemysłu, płaca nie mogła pokryć zapotrzebowania związanego z utrzymaniem rodziny. Tak więc największa grupa proletariatu Donbasu – górnicy, znajdowali się bodajże
w najgorszym położeniu odnośnie stosunku pracy. Jest to o tyle konstatacja kluczowa,
ponieważ, pomimo pewnych innowacji technologicznych i technicznych, górnictwo
węglowe opierało się nadal na sile mięśni górników. Ponadto ze względu na charakterystykę kopalni Donbasu, praca górników należała do najbardziej niebezpiecznych, nie
tylko w Rosji, ale prawie na całym cywilizowanym świecie. Tak więc aby przyciągnąć
pracowników do kopalń przedsiębiorcy stosowali rozmaite „sposoby” – od zwiększenia zapłaty za pracę po niewypłacanie jej całymi miesiącami.

Resume
Igor Dovzhuk
The miners of Donetsk pool at the end of the XIXth – the beginning of the XXth centuries
In the article the level of the technical and social providing of workers of Donetsk pool’s
mines is examined. It is marked that on the fracture of XIX-XX century the conditions of
labor of Donbass miners were the worst by comparison to other industrial workers. And
dependence labor and life conditions were one of important factors that influenced on
forming of permanent skilled workers of industry.
Without regard to certain technological and technical innovations the coal mining took
place mainly due to muscular force of workers. Foreign mines owners did attempts to
replace partly miner’s labor mechanisms. But these attempts were rarely succeeded.
Machines, written from abroad, were absolutely not adjusted to the local mines. Their
productivity quite often was less than the hand labor of miners, and their expenses were
often not covered a cost. To attract workers to the mines the businessmen applied various «inventions» – from the increase of salaries to not it's paying during months.
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Idea eurazjatyzmu w myśli rosyjskiej
I znów po latach tylu przemierzam twoje drogi,
I znów cię odnajduję, tę samą, bez zmiany !
Martwotę twoją, bezruch i bezsens. Twe odłogi
I chaty bez poszycia, i zmurszałe ściany,
Twą nędzę, zaduch, nudę, ten sam co dawniej brud,
I niewolniczy wzrok, to czelny, to zgnębiony.
I choć z niewoli został uwolniony,
Z wolnością nie wie, co ma począć - lud ...
I wszystko po dawnemu1.
(I. Turgieniew, Sen)

Rozważania wstępne
Eurazjatyzmem2 określany jest ruch ideowy i polityczny, traktowany jako przeciwwaga dla komunizmu. Wyraża się on w uznaniu „niemożności ideowej zgody pomiędzy Zachodem a Rosją [...]”3. W takim ujęciu Rosja nie jest utożsamiana ani z samą
Europą, ani z krajami azjatyckimi. Jednakże jest ona [Rosja] ujmowana jako część oddzielnego, samodzielnego, ale również samowystarczalnego „kontynentu” – Eurazji4
(Euroazji). Badacze problemu skłonni są wiązać początki idei eurazjatyzmu z twórczością zakorzenioną w słowianofilstwie czy panslawizmie, m.in. z wypowiedziami F. Dostojewskiego5 i W. Sołowjowa6, a także M. Danilewskiego, M. Strachowa, K. Leontiewa.
I. Turgieniew, Sen, [w] Poezje zebrane, tłum. A. Wat, Kraków 1992.
Rosyjski termin evrazijstvo, w polskiej literaturze bywa tłumaczony dwojako: eurazjatyzm (za M. Zdziechowskim), a także bywa określany terminem eurazjanizm (M. Uzdowski, P. Sawicki).
3
Euroazjatyzm/Eurazjanizm, [hasło w] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko – polsko – angielski, red. A. de Lazari,
t. IV, Łódź 2002, s. 170.
4
Termin Eurazja wywodzi się od austriackiego geologa Edwarda Suessa, który twierdził iż nie istnieje
uchwytna granica pomiędzy Europą i Azją - P. Eberhardt, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne,
„Przegląd geograficzny” 2005, Nr 77/2, s. 1.
5
„Rosja znajduje się nie tylko w Europie, lecz także w Azji; Rosjanin jest nie tylko Europejczykiem, lecz
także Azjatą; Azja jest może dla nas jeszcze większą nadzieją niż Europa; w naszych przyszłych losach może
Azja właśnie jest naszym głównym wyjściem”, cyt. za: Euroazjatyzm/Eurazjanizm, [hasło w] Idee w Rosji..., t. IV,
Łódź 2002, s. 170 - 171.
6
„Panmongolizm! Choć słowo dzikie, lecz pieści ono ucho me [...]”- W. Sołowjow, Opowieść o Antychry1
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Znaczna część najważniejszych dla eurazjatów koncepcji zasadza się na zagadnieniach
„walki przeciwieństw”, tj. „Rosji i Europy”, „wiary katolickiej a wiary prawosławnej”,
rodzimej kultury rosyjskiej a kultury europejskiej. Widoczne są także nawiązania do
O. Spenglera, ale także do W. Titowa, który jako pierwszy stwierdził, w latach trzydziestych XIX wieku, iż sama Rosja powinna więcej idei pozyskiwać ze Wschodu, a
także do A. Krajewskiego, który czynił z Rosji swoisty, odmienny organizm, żyjący
poza wszelkimi wpływami tak Azji jak i Europy7. Wątki eurazjatyckie w swej koncepcji
prezentował również W. Łamański czy polski publicysta A. Gurowski. Obaj myśliciele
postulowali niemalże pełne podporządkowanie imperium rosyjskiemu, części półwyspu europejskiego i azjatyckiego.
Przełom XIX i XX wieku był dla Rosji okresem formowania się wielkich koncepcji o zabarwieniu filozoficznym, społecznym, politycznym, był on także wyjątkowo
płodny pod względem kultury. Życie intelektualne w Rosji tego okresu rozwijało się
m.in. w kierunkach wyznaczonych przez idee słowianofilskie, okcydentalistyczne, ale
funkcjonowało ono także w duchu idei ruchu „nowej świadomości religijnej”, nurtu
nihilistycznego, filozofii kosmizmu czy ruchu eurazjatyckiego (powstałego w 1920-21
roku na emigracji). Prezentowany ruch eurazjatycki funkcjonował w odłamach: monarchistycznym, liberalnym, a trzeci odłam na potrzeby niniejszej pracy określmy mianem
„historycznego”. Inicjatorami ruchu eurazjatyckiego, w jego trzeciej wersji, byli m.in.:
N.S. Trubieckoj, P.N. Sawickij, G.W. Wiernadskij, a także L. Karsawin skupieni wokół
ośrodków emigracyjnych, przede wszystkim w Pradze, Belgradzie, Berlinie, Londynie
czy Paryżu, a także późniejsi jego reprezentanci m. in. L. Gumilow. Związki eurazjatyzmu z naczelnymi nurtami myśli rosyjskiej, szczególnie z wspomnianym wyżej słowianofilstwem, są nader widoczne. Punkty styczne obu koncepcji ujawniają się w podejściu
do religii, wręcz w bezwzględnym odrzuceniu idei i tradycji zachodnich czy też we
wszelkich przejawach zainteresowania, rodzimą, rosyjską kulturą. Eurazjaci, w odróżnieniu od propagatorów nurtu słowianofilskiego, koncentrowali uwagę na kwestiach
„państwowości”, ekonomii, problematyce ideokracji, podczas gdy słowianofile wykazywali swą raczej zdecydowaną „antypaństwowość”8.
Podstawowe idee głoszone w kręgu eurazjatyckim oscylują wokół: idei imperium, koncepcji kultury eurazjatyckiej, niechętnego stosunku wobec kultury Zachodu9.
Eurazjatyzm jest więc swoistym antyokcydentalizmem. Jednak mimo tendencji antyzachodnich, eurazjaci nie łączą swych koncepcji ściśle z ideą słowianofilską. Eurazjaci podobnie jak słowianofile łączą swe poglądy z wizją misji, jednakże nie słowiańskiej, ale
eurazjatyckiej, której wspólnym odniesieniem, jest prawosławie. Jednakże „wyznawcy
prawosławia uważali, że jest ono nie do pogodzenia z chrześcijaństwem zachodnim,
[...] naród rosyjski nabrał przekonania o swej zasadniczej odrębności od społeczeństw
Zachodu wyznających religie wschodnie – islam, buddyzm czy konfucjanizm – Rosjanie zaczęli uważać się za naród zupełnie wyjątkowy”10. Wbrew słowianofilom owa
ście, tłum. G. Przebinda, „Znak” 1986, nr 384 – 385 (11-12), s. 69.
7
Por. P. Eberhardt, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, tamże, s. 1.
8
Por. R. Paradowski, Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001, s. 50-51.
9
I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001, s. 10.
10
R. Pipes, Przeszłość i przyszłość Rosji, [w] Rosja, komunizm i świat. Wybór esejow, tłum. A. Nowak, S. Czar-
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„wyjątkowość” dla eurazjatów nie jest jedynie kombinacją samej słowiańszczyzny, ale
rezultatem symbiozy, ścierania się kultur i narodów słowiańskich i „turańskich”. Sama
Eurazja jest kulturową mieszaniną elementów azjatyckich i europejskich, „syntezą elementu słowiańsko-turańskiego”. Koncepcja Eurazji jest także próbą uzasadnienia tożsamości narodowej, nowego narodu rosyjskiego będącego wspólnotą Rosjan, Tatarów,
Ugrofinów oraz Słowian.
Idea eurazjatyzmu wsparta jest silnie przez prawosławie, a także idee towarzyszące: Moskwy - dziedziczki Bizancjum, idei Trzeciego Rzymu11, bazujące na wątku
mesjanistycznym. Idea eurazjatyzmu to także wizja stworzenia „nowego uduchowionego państwa” o charakterze ideokratycznym. Celem nadrzędnym jest tzw. pozytywne doświadczenie religijne, gdzie kwestie o charakterze państwowym mają zostać
podporządkowane wartościom religijnym. Według eurazjatów, dzięki temu możliwe
będzie stworzenie „państwa prawdy”. Państwo, ma więc za zadanie: strzec prawosławia, „przywracać prawdę na ziemi”, opracowywać zasady ideologii oraz powinno się
przeciwstawiać zasadzie materialnej w świecie12. Stworzony zostanie nowy typ świadomości, a także specjalna partia. Zwraca się przede wszystkim uwagę na niezbędną
jedność kulturową, bez zachodnich domieszek, a także ekonomiczną autonomię. Ustrój
w „państwie prawdy” ma mieć charakter ideokratyczny, który według niektórych jest
ustrojem przyszłości.
Nie odosobnionym staje się jednak pogląd, iż dla eurazjatów, wiara prawosławna ujmowana była zdecydowanie bardziej „[...] w kategoriach materialnych (geograficznych) i kulturowych, przez co [nabierała ona] bardziej charakteru lokalnego lub plemiennego kultu”13. Przez co samo prawosławie nie wpisywało się w mistyczną wręcz
wizję odrodzenia i zbawienia ludzkości oraz świata, przestało funkcjonować jako jedyna, ogólnoludzka, prawowierna wiara.
Neoeurazjatyzm Lwa Gumilowa
Wizja określająca przyszłość Rosji posiada „zasadnicze znaczenie nie tylko dla
jej obywateli, ale i dla całego świata. Jej położenie geopolityczne jest zupełnie wyjątkowe [...]. Leży ona w sercu Eurazji, rozgraniczając [...] trzy quasi-kontynentalne regiony:
Europę oraz Środkowy i Daleki Wschód”14. Obok samej Eurazji można więc wyróżnić
regiony Azji, Afrazji (kraina sięgająca przez Basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód
po teren Północnej Sahary), a także Europy15, której naturalną granicę wyznaczają wanik, Kraków 2002, s. 13.
11
Mnich Filoteusz twórca idei Moskwy – Trzeciego Rzymu w piśmie do cara Iwana III pisze: „Nowego
Trzeciego Rzymu – potężnego Twojego państwa – święty, soborowy i apostolski Kościół jaśnieje bardziej niż
słońce w całym świecie. Jaśnieje bardziej niż słońce w całym świecie. Wiedz, zatem pobożny carze, że wszystkie
państwa prawosławnej wiary chrześcijańskiej zeszły się w twoim państwie: Ty jeden jesteś pod całym niebem
carem chrześcijańskim. Zważ więc na to, pobożny carze, że wszystkie państwa chrześcijańskie spotkały się w
Twoim państwie, że dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a czwartego już nie będzie. Twoje państwo nie dostanie się
już obcym” – cyt. za: N. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005, s. 7.
12
S. Jedynak, Naród, społeczeństwo, państwo, Warszawa 2002, s. 109.
13
R. Paradowski, Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001, s. 51-52.
14
R. Pipes, Co powinni czynić, a czego wystrzegać się Rosjanie w XXI wieku, [w] Rosja, komunizm i świat. Wybór
esejów, tłum. A. Nowak, S. Czarnik, Kraków 2002, s. 206.
15
„Europę rozdziela granica powietrza, odpowiadająca izotermie stycznia, która przebiega przez kraje
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runki atmosferyczne. Ową granicę określa izoterma stycznia, która na zachodzie przybiera wartość dodatnią, z kolei na wschodzie ujemną. Stąd też tereny położone na granicy zachodniej zaczęto określać mianem Europy, natomiast część wschodnich terenów
– Eurazją. Terytorium Eurazji określają typowe warunki atmosferyczne: srogie zimy,
wysuszone stepy, niezróżnicowany krajobraz.
Wymienione powyżej warunki określają również cechy ludów zamieszkujących
wspomniane przestrzenie, które dziś są terenami Rosji, Mongolii, Azji. Tworzą one specyficzne spoiwo, które określane bywa „pejzażem duszy rosyjskiej odpowiadającym
pejzażowi ziemi rosyjskiej [gdzie], widoczna jest ta sama bezgraniczność, brak form,
wybieganie ku nieskończoności, niezwykła szerokość”16. Tak więc sama Eurazja w historyczno-kulturowym znaczeniu określana jest jako „część kontynentu, która zawiera
się pomiędzy Chinami, górskimi pasmami Tybetu i zachodnią sterczyną – Europą”17.
Trzonem koncepcji L. Gumilowa jest również próba dowiedzenia, iż Rosjanie nie są
jedynie jednym z narodów świata, ale są „superetnosem”. Dla Gumilowa historia ludzkości złożona jest z ciągu charakterystycznych przemian, którym towarzyszą określone
parametry. Są nimi: przestrzeń, czas i etnos. Gumilow stara się, więc przedstawić historię ludzkości jako historię narodów, posiłkując się wyróżnionymi parametrami. Sama
„przestrzeń” jest parametrem naczelnym, bowiem „już człowiek pierwotny znał granice
terytorium, na którym zamieszkiwał, na którym żył on sam, jego rodzina i plemię”18. Z
kolei poszczególne wydarzenie historyczne ma miejsce nie tylko w odniesieniu do miejsca, ale również czasu, który według Gumilowa, realizował się w uświadomieniu sobie
przez człowieka pierwotnego, ciągłości pokoleniowej. Tak też w konsekwencji „koordynaty czasu” funkcjonują w historii na równi z „koordynatami przestrzeni”. Ostatnim
parametrem jest etnos, który ujmuje Gumilow, jako „zbiorowość ludzką, która przeciwstawia siebie wszystkim innym takim zbiorowościom, kierując się nie wyrachowaniem,
ale zasadą komplementarności – podświadomego uczucia wzajemnej sympatii i poczucia wspólnoty ludzi, określającego przeciwstawienie >my-oni< i podział na >swoich<
i >obcych<”19. Zdaniem Gumilowa pod wpływem sił kosmicznych w poszczególnych
warunkach klimatycznych tworzą się poszczególne etnosy i tradycje kulturowe. Myśliciel wyodrębnił trzy superetnosy20: rosyjski, zachodnioeuropejski, muzułmański. Z
kolei spośród superetnosów wyróżnił etnosy: wielkoruski, małoruski, białoruski itp., a
te natomiast podzielił na subetnosy: moskowici, kozacy dońscy, chłopi północnej Rusi.
Wyróżnia także antyetnosy, etniczne chimery, etnosy pasożytnicze.
Biorąc od uwagę historię etnosów, można zauważyć pewną prawidłowość, która ujawnia się w powstawaniu i rozwoju nowych etnosów oraz wymieraniu starych.
Jest to, jak zaznacza myśliciel, zjawisko etnogenezy. Omawiany proces związany jest
nadbałtyckie, zachodnią Białoruś i Ukrainę do Morza Czarnego. Na wschód od tej granicy średnia temperatura
stycznia jest ujemna, zimy mroźne, często suche, a na zachodzie przeważają wilgotne, ciepłe zimy [...]” - cyt
za: L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, tłum. E. Rojewska–Olejarczuk, Warszawa 1996, s.
19 – 20.
16
N. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005, s. 6.
17
L. Gumilow, Dzieje etnosów Wielkiego Stepu, tłum. A. Nowak, Kraków 1997, s. 4.
18
L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej, dz. cyt., s. 8.
19
Tamże, s. 9.
20
Euroazjatyzm/Eurazjanizm, [hasło w] Idee w Rosji..., t. IV, Łódź 2004, s. 176.
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ze swoistym mechanizmem „mutacji”, w wyniku którego powstaje „impuls”, będący
przyczyną powstawania nowych etnosów. W toku dalszych rozważań autor wprowadza nowy parametr historii etnicznej, czyli pasjonarność. Określając go jako „cechę
powstałą w wyniku mutacji [...], tworzącą w danej populacji pewną liczbę osób o podwyższonej inklinacji do działania”21 – takie osoby nazywa pasjonariuszami. Jednakże
poziom pasjonarności w danym etnosie przechodzi poszczególne fazy, podczas gdy
sama długość życia etnosu wynosi około 1500 lat.
Dla Gumilowa, jak i innych myślicieli skupionych wokół wątków idei eurazjatyzmu, kultura Eurazji jest „kulturą środka”, nie sposób jej jedynie wiązać z kulturą
europejską czy azjatycką, ani ograniczać jej jedynie do sumy elementów występujących
w obu powyższych kulturach. Zdaniem eurazjatów, Rosjanie muszą „uświadomić sobie
swój eurazjatyzm, aby dostrzec w sobie rosyjskość. Wyzwoliwszy się [bowiem] z jarzma
tatarskiego [muszą] także zrzucić z siebie jarzmo europejskie”22, a także według późniejszych myślicieli odwołujących się do wątków eurazjatyckich, jarzmo amerykańskie.
Mimo to zdaniem Gumilowa, nie może być mowy o jakimkolwiek „jarzmie”, bowiem
wbrew powszechnemu mniemaniu kontakt z kulturą tatarską nie był dla Rosji wyniszczający, wręcz przeciwnie był swoistym wybawieniem. Myśliciel stwierdza wprost, że
to Tatarzy właśnie „dali nowy impuls rozpadającemu się etnosowi rosyjskiemu, wymieszali się z nim; dzięki swej młodości etnicznej i energii [...] pomogli stworzyć nową
silną państwowość rosyjską, wnieśli nowy etos i wspólnie z Rosjanami i Ugrofinami
[a także ze Słowianami] utworzyli nową, ponadetniczną wspólnotę, nową cywilizację,
nowy superetnos, po prostu – współczesny naród rosyjski”23.
Eurazjatyzm Aleksandra Dugina
A. Dugin swoją wizję eurazjatyzmu łączy w sposób ostateczny z poczuciem misji narodu rosyjskiego, a właściwiej eurazjatyckiego. Dzieli bowiem, w myśl Halforda
Mackindera, świat na dwie sfery24: talassokracji (to tutaj rozwija się: technika, ekonomia, liberalna demokracja, plutokracja), gdzie dominującą cywilizacją jest tzw. cywilizacja oceaniczna, a także tellurokracji (to tutaj podtrzymane zostają: tradycje społeczne,
zasady etyczne, konserwatyzm, kolektywizm, ideokracja), czyli cywilizację Wielkiego
Lądu. Całościowa historia ludzkości jest, dla Dugina, wynikiem ścierania się obu cywilizacji. Z kolei sama Eurazja jest przejawem cywilizacji Wielkiego Lądu, natomiast
umiejscowiona w niej Rosja, ujmowana jest jako „serce świata”, jako wynik syntezy
tradycji politycznej oraz duchowej tak Zachodu jak i Wschodu25. H. Mackinder osadził
swą koncepcję „serca kontynentu” na podstawie poniższej maksymy:
Kto rządzi Europą Wschodnią, panuje nad sercem kontynentu.
Kto rządzi sercem kontynentu, panuje nad największą wyspą świata.
Kto rządzi największą wyspą świata, panuje nad światem.

21
22
23
24
25

L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej..., s. 12.
Euroazjatyzm/Eurazjanizm, [hasło w] Idee w Rosji..., t. IV, Łódź 2004, s. 174.
R. Paradowski, Lew Gumilow. Idea eurazjatycka, „Społeczeństwo otwarte”, nr 4/1995, s. 18.
Cyt. za: I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu ..., s. 176.
Tamże, s. 176.
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Za sprawą powyższej zasady priorytetem staje się utworzenie nowego imperium
kontynentalnego, tj. Eurazji. W pewnym stopniu Związek Radziecki, poza ocenami moralnymi, stworzył podwaliny do zrealizowania powyższego planu. Nie chodzi tu jednak jedynie o ponowną integrację państw postsowieckich, przynajmniej nie jedynie, ale
o stworzenie dominacji w Europie Środkowej i wyswobodzenie części kontynentu spod
wpływów amerykańskich. Co więcej, jeśli ludzkość w porę nie rozpocznie procesu tworzenie „Nowego Imperium” to nastąpi niekontrolowana ekspansja Chin, islamu, a także
państw Europy środkowej, które zaczną zagrażać zachodnim terenom samej Rosji.
W koncepcji A. Dugina widoczny jest także rys poglądów myślicieli takich jak
chociażby: J.F.Thiriarta czy jego ucznia L. Michela, którzy postulowali zjednoczenie Europy od Rejkiawiku po krańce Władywostoku z daleka od amerykańskich wpływów.
Obok wymienionych myślicieli wpływ na Dugina miały także koncepcje: L. Blanquiego,
G. Mazziniego, ale także wspomniani przez samego Dugina w Podstawach geopolityki
K. Haushofer, F. Ratzel. Wyrazem wspomnianej wyżej, specyficznej misji Rosji w stosunku do reszty świata, jest „zwalczanie atlantyzmu, uwolnienie spod jego wpływu
możliwie dużego obszaru i roztoczenie nad nim eurazjatyckiej tellurokratycznej opieki”26. Realizację swojego planu Dugin widzi w pełnym osłabieniu przeciwnika, bowiem
„najważniejsze to wywołać chaos w polityce wewnętrznej USA, podsycając tendencje
separatystyczne, konflikty społeczne, ruchy dysydenckie, ekstremistyczne, rasistowskie
i sekciarskie. [...]. Trzeba rozbić blok atlantycki na wszystkich poziomach jednocześnie,
w taki sposób, w jaki atlantyzm zaatakował układ warszawski i jedność państwową
ZSRR”27. Obok zwalczania atlantyzmu, misją Rosji dla Dugina jest stworzenie Nowego
Imperium Eurazjatyckiego, w skład którego miałyby wejść nie tylko kraje byłego bloku
wschodniego, ale także państwa zachodnie. Dla Dugina bowiem początki Eurazji sięgają terenów Wielkiej Brytanii, końce z kolei znajdują się na Półwyspie Indochińskim,
poprzez Filipiny i Pakistan, aż do krajów Maghrebu. Jak podkreśla Dugin, Rosjanie nie
są zainteresowani jedynie utrzymaniem swego państwa czy narodu, lecz pragną wytyczyć nowe granice geopolityczne. Ma nie być to kolonizacja w duchu angielskim, ale
ekspansja, której „celem jest totalna nauka soteriologiczna. [...] Bowiem według Dugina
to Rosjanie] posiadają pewien klucz do duchowej, eschatologicznej prawdy”28.
Kwintesencją kulturową zjednoczonych narodów, jest dla Dugina, kultura Syberii. Zdaniem Dugina, teren Syberii, jeden z najdalej odsuniętych terenów od centrum
Rosji, niesie w sobie unikatową kulturę, pełną świeżości, która utraciła sama Moskwa.
Dlatego też Dugin dostrzega wielką wagę w przedsięwzięciu mającym na celu przeniesienie centrum Rosji z Moskwy do Nowosybirska. Uważa bowiem, iż to właśnie Syberia
posiada podstawowe cechy, aby w przyszłości stać się centrum Eurazji i źródłem jej
potęgi. Te cechy to m.in.: szerokie przestrzenie, bogactwo zasobów naturalnych, ślady
narodów prymitywnych, a przede wszystkim, zdają się przeważać kwestie zbrojeniowe, konkretnie zaś: bazy rakietowe umiejscowione w Murmańsku oraz Marynarka Wo-

26
27
28

140.

Tamże.
A. Dugin, Osnowy geopolityki, [w] I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu ..., s. 177.
A. Dugin, Czekam na Iwana Groźnego. Rozmowa z Aleksandrem Duginem, „Fronda” nr 11/12 (1998), s.
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jenna mająca swe bazy w okolicach Archangielska. Promując pogląd o wyjątkowości
kultury i terenów Syberii, Dugin nie jest osamotniony. Podobnie Gumilow, podkreśla
wyjątkowość terenów syberyjskich, podkreśla wkład w kulturę tak narodów rdzennie
zamieszkujących owe tereny, co i pionierów-pasjonariuszy, wnoszących elementy napływowe29. Jednakże dla myśliciela narody turańskie są pewnym zagrożeniem dla stabilności samej Eurazji, są zdolne do rozbicia imperium eurazjatyckiego na poszczególne
regiony, tj. zachodni, wschodni i południowy. Co więcej ładu, spokoju i dobrobytu całej
Eurazji miałaby strzec partia eurazjatycka, jak podkreśla Dugin, „partia nowego typu”.
Miałaby jednać w sobie elementy: religijne, nacjonalistyczne, bolszewickie, okultystyczne itp., co najważniejsze jej działalność byłaby wręcz nieograniczona30.
W eurazjatyzmie widzi się wyraz i początkową fazę fascynacji i zainteresowania
między poszczególnymi państwami i narodami. Nurt ten zyskał zainteresowanie w byłych państwach bloku wschodniego, m.in. na Ukrainie, ale także w Afryce czy USA31.
Dla A. Dugina „państwo jest tożsame z Kościołem, państwo jest zbawieniem. [...] jest
ono narzędziem zbawienia, a stojący na jej czele imperator jest aktywnym uczestnikiem
soteriologicznego misterium. [...] W konsekwencji jedynym namaszczonym sakralnie
imperatorem może być tylko władca Eurazji”32. Mimo to w Rosji silnie rozwijają się
„nowe ruchy religijne”, mające coraz większe poparcie, m.in.: Kościół Zjednoczenia,
utworzony przez koreańskiego działacza Sen Moona, Stowarzyszenie Świadomości
Kriszny, czy też ruchy lokalne: Wielkie Białe Bractwo czy Cerkiew Bogurodzicy33. Przy
tak silnym rozwoju powyższych ruchów ochrona „prawowiernej wiary” – prawosławia,
może okazać się niezbędna, można rozpatrywać je w kategorii zagrożenia wobec samego prawosławia. Jednakże dla samego Dugina, „Prawosławie to coś więcej niż religia,
gdyż [...] inkorporuje pogaństwo, nadając mu prawosławne konteksty, [...poza tym] jest
otwarte na metafizykę nieobecną w postscholastycznym katolicyzmie, a tym bardziej w
zracjonalizowanym protestantyzmie”34. Dugin stwierdza, iż nauka ojców kapadockich
bądź palamitów nie jest drastycznie sprzeczna z normami pogańskimi a jedynie wprowadza przedchrześcijańskie archetypy w prawosławny model35.
Idea eurazjatyzmu „[...] to wielka idea i renesans [która] może dać podstawy siłom patriotycznym, stronnikom silnej państwowości, i to ani nie prozachodniej, ani nie
rusyfikującej [...]36” – stwierdził wiceprezydent S.B. Ławrow, gdzie dostrzegalne są silne
głosy nawołujące do odnowy silnego państwa, powrotu do tradycji i dawnych ideałów.
Zdaje się jednak, iż poglądy A. Dugina w sensie całościowej koncepcji nie znajdują szerokiego grona odbiorców, mimo to jednak poszczególne pomysły znajdują zwolenników.
Myślę konkretnie o wątkach antyamerykańskich jego ideologii. Wielokrotnie w swych
wypowiedziach sam Dugin nie przebiera w słowach, wzywając często do zamieszek
29
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Por. L. Gumilow, Od Rusi do Rosji. Szkice z historii etnicznej..., s. 239-242.
A. Dugin, Osnowy geopolityki, [w] I. Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu..., s. 185.
Podaję za: S. Jedynak, Naród, społeczeństwo, państwo, Warszawa 2002, s. 112.
R. Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? Łódź 2000, s.
Nowe ruchy religijne, [hasło w] Idee w Rosji..., t. IV, Łódź 2002, s. 202.
R. Bäcker, dz. cyt., s. 112.
Por. A. Dugin, Czekam na Iwana Groźnego.., s.136.
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i przemocy: „trzeba organizować zamachy, zajmować się sabotażem, podpalać, wysadzać w powietrze mosty, prawdziwy antymondializm to destrukcja i terror [...]”37.
W dzisiejszej Rosji zdają się nabierać „rozpędu i siły” wspomniane nurty o charakterze neopogańskim. Widoczne jest tu także silne zainteresowanie samego Dugina,
symboliką i ideologią faszystowską, chociażby sławiona przez Dugina „teoria hiperborejska”, swoisty mit o praludzkości, swoistych nadludziach, zamieszkujących mityczną
krainę – Arktogeję. Koncepcja Dugina jest wyrazem poczucia misji i tożsamości narodowej, ujętej w kategoriach eschatologicznych. Samą Rosję Dugin traktuje jako „wcielenie
światowego Dobra”, podczas gdy świat zachodni, w tym także katolicyzm, potrzebuje
przemiany, czy nawet wręcz wynikającego z dogmatyki chrześcijaństwa wschodniego,
przebóstwienia.
Poglądy o charakterze antyamerykańskim, dostrzegalne są także u samego Gumilowa, który twierdził, iż „żadnych kontaktów z latynami (Europą, katolikami, Zachodem) nam nie potrzeba, bo to naród podstępny, obłudny, wiarołomny, a jednocześnie
nie przyjaciele Rosji lecz wrogowie”38. Antyamerykańskie głosy, może mniej radykalne
w swym tonie, nie posiadające cech „ideologii rewanżu”, pojawiają się w poglądach A.
Sołżenicyna, a wcześniej u I. Kirejewskiego, I. Aksakowa, S. Franka i większości myślicieli zorientowanych wokół nurtu słowianofilstwa rosyjskiego.
W samej Rosji istnieją silne głosy nawołujące do odbudowy silnego państwa rosyjskiego. Bije z tych nawoływań tęsknota za zamierzchłą epoką. Czy eurazjatyzm ma
zadatki na kolejną silną ideologię państwową w Rosji, po latach komunizmu? Z jednej
strony niektórzy analitycy problematyki globalizacji stwierdzają, iż kapitalizm w świecie
zachodnim się wypalił, a co za tym idzie należałoby szukać nowych dróg rozwoju. Badacze problemu coraz częściej kierują się w stronę socjalizmu, akcentując jednocześnie,
iż należy wziąć pod uwagę losy i doświadczenia państw doświadczonych przez ustroje
komunistyczne wszelkiej maści. Granica pomiędzy samym eurazjatyzmem a radzieckim komunizmem w XX wieku stawała się coraz mniej uchwytna. Eurazjatyzm unikał
związków z powszechnie ujmowaną i rozumianą partią polityczną, z kolei „za wzór
stawiał sobie [...] organizacje masońskie, zakony katolickie, a nawet kościół katolicki”39,
realizując w swych strukturach formę politycznych kręgów wtajemniczenia, podobnie
jak sama partia komunistyczna. Między eurazjatyzmem a komunizmem miały miejsce
ideowe inspiracje i relacje, oczywiście do momentu, gdy eurazjatyzm stał się koncepcją wrogą i konieczną zwalczenia. Dostrzegalne były koncepcje eurazjatów, w tym M.
Aleksiejewa, który państwo stalinowskie uznawał za etap przejściowy do powstania
idealnego państwa eurazjatyckiego. Idea eurazjatycka funkcjonowała na gruncie filozofii, ale także nauki czy teologii. Wypracowała pojęcia „ideokracji, hierarchii, dyscypliny
państwowej i organicznego charakteru życia społecznego, terytorium jako spersonifikowanej przestrzeni życiowej, wodzostwa [...]”40. Idea powyższa bywa współcześnie
chętnie przywoływana, często zyskując nową, odświeżoną formę, nierzadko w wersji
A Dugin, Czekam na Iwana Groźnego..., s. 146.
L. Gumilow, Mienia nazywajut jewrazijcem, cyt za: R. Paradowski, Lew Gumilow. Idea eurazjatycka, „Społeczeństwo otwarte”, nr 4/1995, s. 19.
39
Cyt. za: R. Paradowski, Co to jest eurazjatyzm, „Wiadomości kulturalne”, nr 20/1995, s. 14.
40
Cyt. za: R. Paradowski, Eurazjatyckie Imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001, s. 139-140.
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zwulgaryzowanej. Bywała chętnie prezentowana przez wielu polityków np.. A. Ruckoja, G. Ziuganowa czy N. Nazarbajewa – propagującego tzw. „Unię Eurazjatycką” jako
odskocznię dla Wspólnoty Niepodległych Państw41.
Wydaje się dzisiaj, iż idea eurazjatyzmu tak w ujęciu kulturowo-historycznym,
jak i politycznym, jest wynikiem ogólnospołecznego zapotrzebowania na ideologię, która mogłaby umocnić i podbudować, nieco nadwątlone poczucie narodowej wspólnoty
czy tożsamości. Jeśli do tego dołożymy jeszcze obcy naród, ujmując go w kategoriach
wroga, obcą kulturę i popularne także w Rosji elementy natury ekologicznej (wyraźne
są tu wątki kosmizmu rosyjskiego, szczególnie w ujęciu N. Fiodorowa, K. Ciołkowskiego), tzn. życie w niezgodzie z kulturą i naturą, mamy szansę na zjednoczenie tak
państwa jak i narodu. Badacze problemu sugerują, iż idea eurazjatyzmu może odegrać
ważną rolę w dziejach przyszłej Rosji, jednakże może to nastąpić w dwóch, biegunowo
odmiennych formach. Po pierwsze, może stać się ideą, na bazie której, skrystalizują się
poglądy i zakresy wpływów wszelkich ruchów politycznych związanych ze skrajną rosyjską prawicą. Po drugie, idea eurazjatyzmu, w jej nie wypaczonej a tradycyjnej formie,
może stać się ideą walki o tożsamość narodową, może przynieść stabilizację, w konsekwencji może wnieść „jedność w różnorodności”. Jeden eurazjatycki naród wsparty
tradycją i kulturą szeregu złączonych etnosów, swoista wszechjedność.
Celowo zarysowałam poglądy L. Gumilowa i A. Dugina jako może nie najbardziej charakterystyczne dla nurtu eurazjatyckiego, ale wydaje mi się dość reprezentatywne dla czasów w jakich powyższe koncepcje zostały uformowane. Prezentowane
koncepcje eurazjatyzmu funkcjonują w wersji bardziej klasycznej (Gumilow) i nietradycyjnej (Dugin) - tworzonej właściwie na naszych oczach.

41

Z. Brzeziński, Wielka szachownica, Warszawa 1997, s. 109-110.
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Resume
Danuta Danilkiewicz
The idea of Eurasianism in Russian thought
Eurasianism is conception, which began in the first half of Twentieth Century. The
founders of eurasianism were the Russian émigrés. The eurasianism is one of the trends
in Russian anti-Westernism. The eurasianists say: that it cannot exist a ideological consent between West and East. In that conception Russia is a part of Eurasia, a continent
wich contents Russian sueperethnos, cosisting of the Slavonic, Mongolian and FinnoUgric ethnoses. Eurasianism is mainly the idea of imperium, rehearsal of creation eurasiatic culture, security of Orthodoxy. In opinion of L.Gumilev eurasianism is mainly
connected with concepcion of ethnoses, and for A.Dugin eurasianism is a rehearsal of
fihting off ‘Athlanticism’ and security of one and only orthodoxal faith.
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Dyplomaci polscy w Moskwie w okresie międzywojennym
w świetle wspomnień i relacji pamiętnikarskich
Michał Sokolnicki, jeden z ważniejszych polskich dyplomatów okresu międzywojennego, pisząc o standardach panujących w ówczesnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), stwierdził m.in.
Często, gdy się mówi o nadużyciach, albo o poślizgnięciach się w życiu współczesnego [...] urzędnika – dyplomaty polskiego, to filozofowie, których nie brak specjalnie w
tej dziedzinie, wskazują na to jak jest w innych państwach [...] gdzie dziesiątki takich i
gorszych jeszcze rzeczy codziennie prawie się dzieje. Odpowiadam [...] wszystkim innym to może i wolno, ale nam nie. Stawiamy państwo, pokolenie nasze wnosi fundamenty [...] na fundamentach bez charakteru nic nie będzie można zbudować (podkr.
w oryg.-M.K.).1

I o ten „charakter” zwłaszcza będzie nam tutaj chodziło. Nie sposób oczywiście
przedstawić i ocenić wszystkich pracowników MSZ. Autor niniejszego artykułu zajmie
się tylko wybranymi postaciami i to z jednej placówki dyplomatycznej, a mianowicie
poselstwa (od 1934 r. – ambasady) w Moskwie.2
Misja moskiewska zajmowała bowiem wyjątkowe miejsce na mapie polskich
przedstawicielstw zagranicznych. Wynikało to z wagi jaką w Warszawie przykładano
do relacji polsko – radzieckich. Stąd też szczególnej troski wymagał dobór kandydatów wysyłanych do stolicy Związku Radzieckiego. Jakich zatem ludzi tam delegowano?
Nie uzyskamy niestety jednoznacznej odpowiedzi. Wszelkie relacje pamiętnikarskie
na ich temat są – niejako siłą rzeczy – pewną projekcją rzeczywistości. Niemniej warto
M. Sokolnicki, O zawodzie dyplomaty, „Sprawy Obce”, X 1929, z. I, s. 8-9.
O polskiej placówce dyplomatycznej w Moskwie w latach 1921-1939 zob.: M. Kruszyński, Ambasada RP
w Moskwie w latach 1921-1939, Warszawa 2010.
1
2
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przyjrzeć się charakterystykom personelu moskiewskiego, spisanym tak przez samych
członków interesującej nas jednostki jak i innych urzędników przedwojennego MSZ.
Zacznijmy od osób niejednoznacznie postrzeganych i wywołujących kontrowersje. Jedną z nich był bez wątpienia Stanisław Patek, poseł w latach 1926 – 1932. Co
ciekawe, chociaż pośród polskich historyków możemy znaleźć zarówno takich, którzy
generalnie dosyć przychylnie patrzą na całość kariery tego dyplomaty3, jak i jego zdecydowanych krytyków4, to w memuarystyce dominuje wyłącznie ton negatywny. Czy
więc Patek był aż tak złym urzędnikiem, czy może czymś naraził się kolegom? Na razie
zbyt wcześnie aby na te pytania odpowiedzieć.
Do grona zagorzałych przeciwników Patka należał jeden z moskiewskich współpracowników bohatera naszych rozważań, a mianowicie Stanisław Zabiełło.5 Zostawił
on po sobie kilka dosyć kąśliwych uwag na temat niegdysiejszego przełożonego. W
jednym z tekstów czytamy m.in.
[...] (Patek – M.K.) bardzo mierny dyplomata, przybierający naiwną postawę szczerego
zwolennika zbliżenia polsko – radzieckiego.6

Zabiełło zarzucał posłowi całkowity brak szerszych horyzontów politycznych
oraz w ogóle jakichkolwiek kwalifikacji do sprawowania tak odpowiedzialnej funkcji.7
Dlaczego więc Patek objął kierownictwo poselstwem? Zdaniem Zabiełły, chodziło o bliską znajomość z Józefem Piłsudskim, który potrzebował zaufanego i bezwolnego wykonawcę poleceń. Do tego zaś, jeśli wierzyć Zabielle, Patek nadawał się idealnie.8
Owa - długoletnia chyba - niechęć, ostrość formułowanych zarzutów, bezkompromisowość, każą jednak zadać pytanie o przyczyny takiej a nie innej postawy Zabiełły, a więc i o wartość przedstawianych przez niego ocen. Okazuje się bowiem, że w grę
mogły tutaj wchodzić nie tylko – nazwijmy to – „obiektywne” spostrzeżenia urzędnika
placówki, ale i osobiste urazy. Patek faworyzował bowiem, zarówno wewnątrz misji
jak i wobec zwierzchników w MSZ, innego podwładnego, Alfreda Ponińskiego.9 Nie
byłoby w tym może nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że działo się to kosztem wła3
P. Łossowski uważa np., iż opinie na temat nieudolności Patka są dla niego krzywdzące. P. Łossowski,
Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Warszawa 1992, s. 23. Zob. też.: M. Kruszyński, Stanisław Patek w Japonii. Z działalności polskiego poselstwa w Tokio w latach 1921-1926, „Annales UMCS”,
sec. F, Lublin 2006, s. 137-157; tenże, Stanisław Patek – życie w cieniu dyplomacji, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 6, 2007, s. 81-102.
4
Krytyczni w ocenie działań Patka byli m.in. J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995, s. 68; A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920),
Kraków 2001, s. 441. Więcej na temat kontrowersji wokół osoby Patka jak i zainteresowania historyków tą
postacią: M. Gmurczyk-Wrońska, Stanisław Patek-szkic do biografii: stan badań, źródła, problemy badawcze, „Dzieje
Najnowsze”, t. XXXIX, 2007, nr 3, s. 3-24.
5
Zabiełło pracował w Moskwie w latach 1929 – 1934. Więcej o tym: M. Kruszyński, Moskiewski epizod
Stanisława Zabiełły, „Res Historica” t. 26, 2008, s. 91-111.
6
S. Zabiełło, Dokumienty wnieszniej politiki SSSR. T.X. 1 stycznia – 31 grudnia 1927. [rec.]. „Sprawy Międzynarodowe”, VI 1966, z. 6, s. 121.
7
Tenże, Rok odprężenia, „Kierunki” 6 I 1963, nr 1, s. 9.
8
Tenże, Polityka zagraniczna Polski 1926 – 1935, „Kierunki” I 1967, nr 1, s. 3.
9
Poniński przebywał na placówce moskiewskiej w latach 1926 – 1932, co niemalże pokrywa się z okresem, w którym kierownictwo poselstwa sprawował Patek.
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śnie Zabiełły. Chociaż w Warszawie uchodził on za świetnego specjalistę od spraw radzieckich, to dzięki protekcji Patka, Poniński szybciej pokonywał poszczególne szczeble
kariery urzędniczej. Na pewno zaś nie przewyższał kompetencjami swojego kolegi.10
Dodajmy na koniec, że Poniński był zaufanym bliskiego przyjaciela Patka, Kazimierza
Olszowskiego, ówczesnego szefa poselstwa berlińskiego.11
W tym kontekście nieco zatem dziwnie brzmią słowa posła, który w jednym z
raportów nadesłanych do centrali pisał m.in.
awansowanie ludzi na tej placówce (tzn. w Moskwie – M.K.)[...] ma te dobrą stronę
[...], że przestają się oni oglądać na stosunki warszawskie, protekcje [...] a starają się
zasłużyć na awans własną pracą, wysiłkami w pracy na miejscu.12

Dodajmy do tego jeszcze komentarz Zabiełły:
Patek dzielił ludzi na swoich i obcych. [...] Dla obcych, tj. poleconych, Patek grał życzliwego i opanowanego. Wobec swoich był sobą – nie hamował wybuchów, ordynarnie się odzywał.13

W innym zaś miejscu czytamy:
[...] groźny bóg na Olimpie (tj. Patek – M.K.) [...] skończony egoista i egocentryk, pusty
pyszałek. Przebiegły i małostkowy.14

Źle Patka po latach wspominał też kolejny członek poselstwa w Moskwie, Henryk Sokolnicki. W tym jednak przypadku trudno jest oskarżyć radcę legacyjnego o jakąś
wyjątkową stronniczość, gdyż obaj dyplomaci współpracowali ze sobą tylko przez kilka
miesięcy.15 Na pewno okres ten wystarczył aby poznać się nawzajem, niemniej uwagi
Sokolnickiego są raczej echem tego, co nowo przybyły pracownik usłyszał od reszty
personelu, dłużej przebywającego w Moskwie. Sokolnicki więc, podobnie jak Zabiełło, zwracał uwagę na zażyłość łączącą Patka z marszałkiem Piłsudskim.16 Podkreślał
dużą nerwowość posła, zwłaszcza w sytuacjach gdy coś szło nie po jego myśli, przede
wszystkim rozmowy z radzieckimi przedstawicielami Komisariatu Ludowego Spraw
Zagranicznych (KLSZ). Stawał się wówczas niezwykle opryskliwy wobec współpracowników.17 Często także zmuszał urzędników do pracy poza godzinami pracy, nawet
M. Kruszyński, Moskiewski epizod..., s. 103-104; tenże, Ambasada RP w Moskwie..., s. 93-94.
M. Kruszyński, Moskwieski epizod..., s. 103.
12
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ambasada RP w Moskwie (dalej: Am. w Moskwie), sygn. 90,
Raport S. Patka do MSZ z września 1927 r., k. 73.
13
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt.: BZNO), sygn. 196/71/3,
S. Zabiełło, Pamiętniki, cz. III, s. 134.
14
Tamże, s. 137.
15
Sokolnicki nominację na radcę legacyjnego poselstwa w Moskwie otrzymał 1 V 1932 r. W Moskwie
pracował do końca 1935 r.
16
Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), Kolekcja Henryka Sokolnickiego, sygn. 180, Memoirs of diplomatic and social life, chiefly before and during World War II in Poland, the USSR
and Scandinavia by Henryk Sokolnicki, (dalej: Memoirs…), s. 163.
17
Tamże.
10
11
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do późnego wieczora. Sokolnicki tłumaczył to wrogością Patka – samotnika i kawalerawobec wszelakich przejawów życia towarzyskiego i rodzinnego.18 O ciągłych wieczornych zajęciach pisał także Zabiełło.19
Szukając przyczyn takiego zachowania – to wszak tylko hipoteza – trzeba być
może zwrócić uwagę na podeszły już wówczas wiek posła20 i łączące się z tym dolegliwości zdrowotne.21 Jak wspominał Karol Kraczkiewicz, Patek
nie mógł nic przedsięwziąć bez zaglądnięcia do sławetnej «mierzawki» jak nazywał
notes, w którym w miarę tracenia pamięci zapisywał na żywo wszystkie szczegóły
spraw, którymi się zajmował, rozmów godzin, spotkań.22

Dalej zaś czytamy:
Gdy «mierzawka» gdzieś się zapodziała, był zupełnie bezradny i wytrącony z równowagi
– byłem świadkiem sceny, gdy pomagałem mu odtworzyć cały plan dnia bo służący zapomniał mu włożyć notes do kieszeni.23

Pisząc o tym polityku, nie sposób nie wspomnieć o jednej jeszcze rzeczy. Poseł
przez całe życie kolekcjonował sztukę chińską, japońską, jak i różnego rodzaju antyki.24
Sokolnicki wspominał przy tej okazji m.in. o jednym zdarzeniu, dosyć zresztą symptomatycznym. Otóż Patek często przechadzał się po moskiewskich targach i sklepach w
poszukiwaniu zabytkowych obrazów, naczyń itd., które następnie wysyłał do Warszawy. Gdy jednak podczas takiej eskapady nie udało mu się nic znaleźć, zwykle popadał w przygnębienie, a następnie złość. Któregoś zaś razu wypatrzył dywan, jeszcze z
okresu przedrozbiorowego, należący niegdyś do polskiego szlachcica. Patek nigdy nie
kupował od razu. Targował się, przychodził kilka dni z rzędu. Chciał w ten sposób uzyskać jak najkorzystniejszą cenę, przekonując jednocześnie dotychczasowego właściciela
o zupełnym braku wartości posiadanego przez niego przedmiotu. Schemat ten powtórzył się i w przypadku owego dywanu. Jak się wszakże okazało, ktoś uprzedził posła i
zakupił ów bezcenny antyk, i to za bardzo niską cenę. Patek miał oczywiście wpaść we
wściekłość i przez cały tydzień zachowywał się arogancko i nieprzyjemnie.25
W tym kontekście nie dziwi, że zmianę na stanowisku kierownika przyjęto w
poselstwie z dużą ulgą i jednocześnie z dużymi nadziejami na poprawę dotychczasoTamże.
BZNO, sygn. 196/71/3, S. Zabiełło, dz. cyt., cz. III, s. 160.
Patek urodził się w 1866 r.
21
Wiemy wszakże, że Patek wcześniej zachowywał się nieco inaczej wobec swoich podwładnych. M.
Kruszyński, Stanisław Patek w Japonii..., s. 146.
22
K. Kraczkiewicz, Przedwojenna „Wierzbowa”, „Zeszyty Historyczne”, nr 55, Paryż 1981, s. 129.
23
Tamże.
24
Patek, już przed I wojną światową słynął ze swojej kolekcji uznawanej w Warszawie za jedną z największych (M. Kruszyński, Stanisław Patek..., s. 86). Warto dodać, iż przedstawiciele środowisk opozycyjnych wobec
Piłsudskiego, nieco ironicznie, tymi właśnie zainteresowaniami tłumaczyli wysłanie Patka np. do poselstwa
w Japonii. Maciej Rataj pisał: „Ponieważ p. Patek interesował się japońszczyzną z punktu widzenia amatora
– zbieracza i posiadał ładną podobno kolekcje przedmiotów japońskich, mianowano go [...] żeby coś z nim
zrobić, posłem naszym w Tokio” (M. Rataj, Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965, s. 68).
25
IPMS, Memoirs..., s. 163. Zob. też: BZNO, sygn. 196/71/3, S. Zabiełło, dz. cyt., s. 138.
18
19
20
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wego położenia. Faktycznie też Juliusz Łukasiewicz, przebywający w Moskwie w latach
1933 – 1936, całkowicie różnił się od poprzednika. Towarzyski, życzliwy, otwarty, bezpośredni, zupełnie zmienił oblicze przedstawicielstwa.26 Niemniej, w źródłach napotykamy także inne opinie o nim. Stąd też z trudem przychodzi nam wierzyć w niektóre
relacje, zwłaszcza Zabiełły.
Ten - rzecz jasna - z wielką życzliwością pisał o Łukasiewiczu, tym bardziej, że
z jego przyjściem łączył się wzrost roli jaką zaczął odgrywać w strukturach samego
poselstwa, a potem MSZ.27 Zabiełło nie ukrywał zresztą, że łączyła go z ambasadorem
głęboka przyjaźń.28 W jednym z artykułów pisał m.in. „zdolny, rzutki dyplomata”, idealny następca Józefa Becka.29
Nawet jednak on przemycił czytelnikowi – trochę na marginesie - następującą
refleksję:
Brak mu było [tzn. Łukasiewiczowi – M.K.] cech klasycznego dyplomaty, gdyż był
zbyt nerwowy i nie umiał dostatecznie opanować swych emocji.30

Rzeczywiście, w pozostałych relacjach pamiętnikarskich kilkakrotnie napotykamy na wzmianki dotyczące nadpobudliwości Łukasiewicza. O tym, że dyplomata ten
często miał kierować się nie tylko analitycznym zmysłem i wiedzą, ale również uczuciami, pisali m.in. Władysław Günther,31 znany nam już Karol Kraczkiewicz,32 czy Paweł
Starzeński.33 Gwoli ścisłości trzeba jednak zaraz dodać, że równocześnie podkreślano
wielką ideowość i gorący patriotyzm interesującego nas dyplomaty.34 W zasadzie też nie
kwestionowano jego wiedzy z zakresu problematyki wschodniej.35 Warto przytoczyć
tutaj opinię Wacława Jędrzejewicza na ten temat. Cytowany tekst pochodzi wprawdzie
ze swego rodzaju nekrologu – a więc zawiera sporą dozę kurtuazji i typowy dla polskiej
tradycji życzliwy stosunek wobec zmarłego – niemniej oddaje chyba sprawiedliwość
Łukasiewiczowi.
W 1933 r. rozpoczął się okres jego [tj. Łukasiewicza – M.K.] wielkiej działalności na
polu polskiej dyplomacji. Trzy lata spędzone w Rosji są najpomyślniejszymi latami w
rozwoju stosunków polsko – sowieckich. Nawet jeśli była ku temu koniunktura międzynarodowa, to [...] umiejętna działalność Łukasiewicza w Moskwie przyczyniła się
poważnie do stworzenia przychylnej atmosfery.36
M. Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie..., s. 95.
Tenże, Moskwieski epizod..., s. 106-108.
28
BZNO, sygn. 196/71/3, S. Zabiełło, dz. cyt., s. 309.
29
S. Zabiełło, Rok odprężenia..., s. 9. O bliskich związkach Łukasiewicza z Beckiem pisali też m.in. Henryk
Sokolniki, IPMS, Memoirs..., s. 164; J. Meysztowicz, Czas przeszły dokonany. Wspomnienia ze służby w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych w latach 1932 – 1939, Warszawa 1989, s. 151; M. Romeyko, Wspomnienia o Wieniawie i o
rzymskich czasach, Warszawa 1990, s. 75.
30
S. Zabiełło, Wspomnienia dyplomaty, „Życie i Myśl” X 1965, nr 10, s. 110.
31
W. Günther, Pióropusz i szpada, Paryż 1963, s. 57.
32
K. Kraczkiewicz, dz. cyt., s. 131.
33
P. Starzeński, Trzy lata z Beckiem, Warszawa 1991, s. 31.
34
Zob. np.: W. Günther, dz. cyt., s. 57; P. Starzeński, dz. cyt., s. 31.
35
Wyjątek zob.: BZNO, sygn. 15585/II, K. Skrzyński, Wspomnienia, s. 169; J. Meysztowicz, dz. cyt., s. 151;
W. A. Zbyszewski, Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych, Warszawa 2000, s. 124, 133, 142.
36
W. Jędrzejewicz, Wspomnienie o Juliuszu Łukasiewiczu, „Orzeł Biały” 26 V 1951, nr 21, s. 4.
26
27
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Najnowsze badania zdają się to potwierdzać.37
Na tym tle wyraźnym zgrzytem jest tylko uwaga poczyniona przez Stanisława
Schimitzka, który śledząc losy Łukasiewicza w MSZ, stwierdził – nie bez ironii – iż
polityk ten „sympatie i poglądy dostosowuje do potrzeb swojej kariery w Ministerstwie”.38 Wydaje się, iż wypowiedź ta stanowi nazbyt daleko idącą insynuację. Łukasiewicz faktycznie pracował w MSZ i w okresie przed przewrotem majowym, pełniąc
tam skądinąd odpowiedzialne funkcje – był m.in. szefem Departamentu Wschodniego.
Jego działalność oceniano zresztą wysoko.39 Należał też do kręgu zaufanych Aleksandra
Skrzyńskiego. To wszystko jednak nie pozwala od razu nazywać Łukasiewicza politycznym konformistą. Tym bardziej, iż także inni „piłsudczycy” pozostali w dyplomacji, nawet wówczas gdy ich mentor wycofał się z aktywnej działalności publicznej. W
kontekście interesującego nas tematu wymieńmy chociażby nazwiska Romana Knolla
(szef poselstwa w latach 1922 - 1923) czy Tytusa Filipowicza (1921).
I w taki oto sposób przeszliśmy do kolejnych osób związanych z placówką moskiewską. Niestety dostępne nam źródła nie są tak liczne byśmy z całą pewnością mogli
powiedzieć jak ich postrzegano. Knoll, jak się wydaje, budził szacunek, głównie wśród
młodszych kolegów, uchodząc za wybitnego specjalistę od spraw rosyjskich.40 Wiemy,
że nie była to wszakże opinia powszechna. Odmienne stanowisko w tej sprawie prezentował m.in. związany z endecją Marian Seyda, który będąc już szefem MSZ uparcie
dążył do zdyskredytowania swojego podwładnego.41 Dosyć zaś iluzoryczną pociechą
dla Knolla pozostaje fakt, iż jego zwierzchnik sam należał do dyplomatycznych dyletantów, o czym dobitnie świadczyło słynne aide – mémoire wystosowane 31 sierpnia 1923 r.
do władz radzieckich.42
Natomiast Günther, znający co prawda Knolla już z Ankary a nie ZSRR, napisał
o nim m.in. „[...] nerwowy aż do neurastenii, nie był szefem łatwym”.43 Niemniej trudno
przypuszczać by dyplomata zmienił się w ciągu jednego czy dwu lat. Knoll chyba faktycznie miał trudny charakter. Do tego dochodził, podkreślany wielokrotnie w relacjach
pamiętnikarskich, sarkastyczny dowcip, którego ostrze dosięgało nawet przyjaciół bohatera naszych rozważań.44
Niewiele więcej możemy powiedzieć o Filipowiczu. Ten lubiący sportowe stroje
ze szkockiego tweed`u45 urzędnik, zdaniem Kajetana Morawskiego, należał do osób imM. Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie..., s. 63-68; 180-192.
S. Schimitzek, Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ (1920 – 1939), Warszawa
1976, s. 123.
39
Zob. np.: Zwolnienie p. Juliusza Łukasiewicza ze Stanowiska Naczelnika Wydziału Wschodniego MSZ, „Kurier
Poranny” 25 X 1923, nr 292, s. 3.
40
AAN, Krajowa Grupa Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej 1918-1945 (dalej: KGPPSZ), sygn. 5,
Fragment wywiadu udzielonego przez A. Leśniewskiego z 14 IX 1998 r., b.p.
41
Więcej o konflikcie na linii Seyda – Knoll zob.: M. Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie..., s. 33-37.
42
Zob.: W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 2005, s. 205-207.
43
W. Günther, dz. cyt., s. 62.
44
Piszą o tym m.in. S. Schimitzek, dz. cyt., s. 131; A. Leśniewski, Droga do służby zagranicznej, [w:] Przed
wrześniem i po wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej, red. Z. Czeczot-Gawrak, Warszawa
1998, s. 299; na podstawie relacji osób znających Knolla: A. Kamieniecki, Służba w Londynie, [w:] Przed wrześniem
i po wrześniu..., s. 203.
45
K. Morawski, Wspólna droga. Wspomnienia, Paryż 1962, s. 30.
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pulsywnych, szybko podejmujących decyzje, bez nadmiernego teoretyzowania.46 Źródła
milczą zaś na temat kwalifikacji dyplomaty. Bez trudu jednak można się domyślać, że
jako zaufany człowiek Józefa Piłsudskiego47, mógł pozwolić sobie na więcej niż inni.48
Natomiast warszawscy przyjaciele Stanisława Kętrzyńskiego (w Moskwie w latach 1924-1926), a przynajmniej większość z nich, odbierała tego profesora historii jako
człowieka niezwykle inteligentnego, erudytę obdarzonego dyskretnym – w przeciwieństwie do Knolla – poczuciem humoru, „z odrobinę przesadną elegancją w ubraniu”.49
Związany politycznie, a i prywatnie zaprzyjaźniony, ze Skrzyńskim, jemu właśnie –
zdaniem Witolda Kamienieckiego – zawdzięczał objęcie placówki moskiewskiej.50 Czy
podołał temu zadaniu? Oddajmy na chwilę głos samemu Kamienieckiemu, który tak o
tym pisał: „[...] stanowczy, ale kulturalny i dobrze wychowany Kętrzyński nie zdolny
był do brutalności, z jaką zetknął się w Moskwie” (autorowi chodziło tutaj m.in. o rozmowy z Gieorgijem Cziczerinem – M.K.).51 Powinniśmy obdarzyć Kamienieckiego pewną dozą zaufania. Nie rozumiejący chyba do końca radzieckiej specyfiki52, Kętrzyński
rzeczywiście źle czuł się w Moskwie. Mało aktywny53, z nieskrywaną radością powrócił
do Polski.
Z urzędników zajmujących eksponowane stanowiska na placówce w ZSRR54
warto również chwilę uwagi poświęcić postaci majora Jana Kowalewskiego, attachè
wojskowego w Moskwie w latach 1929 – 1933. Spotkaliśmy się już z Zabiełłą. Ten tak po
latach pisał o wspomnianym oficerze:
Pomimo wszechstronnych zdolności i ukończenia Szkoły Sztabu Generalnego nie posunął się za życia Piłsudskiego dalej jak na stanowisko [...] w Moskwie.55

Skąd ta smutna konstatacja? Kowalewski podczas wojny polsko – bolszewickiej
kierował tzw. Sekcją Szyfrową odpowiedzialną za radiowywiad. Formacja ta, a i osobiście Kowalewski, odnieśli wielki sukces. Udało im się bowiem rozkodować depesze
przeciwnika. Zabiełło sugerował więc, iż marszałek darzył dużą niechęcią swojego
podkomendnego, ponieważ mógł on w znacznym stopniu podważyć zasługi Naczel-

K. Morawski, dz. cyt., s. 30.
W. Wohnout, Tytus Filipowicz. Bojownik – żołnierz – dyplomata, „Orzeł Biały” 8 VIII 1953, nr 32, s. 2; W.
Günther, op. cit., s. 22.
48
Dodajmy tylko, że nawet fiasko, jakim skończyła się misja Filipowicza w Moskwie (M. Kruszyński,
Ambasada RP w Moskwie..., s. 20 - 23), nie zahamowało jego dalszej kariery w MSZ.
49
Archiwum PAN w Warszawie (dalej: APAN), Materiały W. Kamienieckiego, sygn. 3, W. Kamieniecki,
Historycy i politycy warszawscy 1900 – 1950, b.p. Zob. też: J. Drohojowski, Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne, Kraków 1972, s. 52.
50
APAN, Materiały W. Kamienieckiego, sygn. 3, W. Kamieniecki, dz. cyt., b.p
51
Tamże.
52
Świadczą o tym np. niektóre publiczne wypowiedzi Kętrzyńskiego. Zob.: Sowiety i Europa. Przemówienie
p. ministra Kętrzyńskiego na trzecim obiedzie Przyjaciół „Czasu”, „Czas” 19 II 1927, nr 40, s. 1.
53
O tym zob. np.: S. Schimitzek, dz. cyt., s. 176.
54
Niestety nie znajdujemy we wspomnieniach pamiętnikarskich jakichś szczególnie interesujących
wzmianek na temat pozostałych szefów placówki moskiewskiej, tzn. Zygmunta Stefańskiego i Wacława Grzybowskiego.
55
S. Zabiełło, Zza kulis historii, „Kierunki” 7 III 1965, nr 10, s. 6.
46
47
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nika Państwa w powstrzymaniu Armii Czerwonej.56 Nie wydaje się jednak, by te nie
sprawdzone wieści miały jakieś potwierdzenie w faktach. Mądra roztropność nakazuje zachować tutaj dystans. Tym bardziej, iż Zabiełło w innym miejscu sam zdradza,
że – analogicznie jak w przypadku Łukasiewicza – i z Kowalewskim łączyły go więzy
przyjaźń.57 Można zakładać, że attachè wojskowy w prywatnych rozmowach z Zabiełłą,
snuł przypuszczenia na temat dotychczasowej kariery, a właściwie braku w jej postępach. Pełniona przez niego funkcja dawno utraciła niegdysiejszą rangę, ograniczając
się teraz wyłącznie do działalności reprezentacyjnej.58 Dlatego też ambitny Kowalewski
mógł traktować pobyt w Moskwie jako swego rodzaju „zesłanie” i odsunięcie na boczny tor.59
Na koniec dodajmy tylko, iż major nie pogodził się z powierzoną rolą. Wbrew
obowiązującym instrukcjom zaangażował się w tworzenie siatki wywiadowczej. Aktywność ta zakończyła się skandalem dyplomatycznym, po którym Kowalewski, uznany w
ZSRR za persona non grata, w niesławie opuszczał Związek Radziecki.60 Czy więc bohater naszych rozważań faktycznie był aż tak zdolnym dyplomatą jak życzył sobie tego
Zabiełło? Po podobnym – nazwijmy to eufemistycznie – „incydencie” każdy urzędnik
straciłby pracę. Tymczasem Kowalewski został... attachè wojskowym, tym razem w Rumunii. Innymi słowy równie dobrze mogło być też tak, że Piłsudski, znając „zdolności
dyplomatyczne” Kowalewskiego i pamiętając równocześnie o jego zasługach, starał się
zapewnić temu oficerowi prestiżowe, aczkolwiek mało odpowiedzialne stanowiska, tak
by nie być posądzonym o lekceważenie czy zaniedbywanie doświadczonych i zasłużonych dla Polski żołnierzy.
Na koniec zaś przyjrzyjmy się przez moment poprzednikowi Kowalewskiego na
stanowisku attachè w Moskwie, a mianowicie majorowi Tadeuszowi Kobylańskiemu.
Trzeba się nad nim pochylić bynajmniej nie ze względu na sam pobyt w ZSRR (jako
szef attachatu – lata 1925-1928), tam wszakże niczym się nie wyróżnił61, lecz w kontekście dalszych jego losów. Kobylański w latach 30. sprawował bowiem ważne funkcje w
MSZ.62

Tamże.
S. Zabiełło, Wojna, „Życie i Myśl” IX 1965, nr 9, s. 77.
58
O dziejach attachatu wojskowego przy polskiej placówce dyplomatycznej w Moskwie zob.: M. Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie..., s. 203-229.
59
Dodajmy tylko, że Kowalewski uchodził za świetnego znawcę spraw rosyjskich. . IPMS, Memoirs..., s.
150.
60
M. Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie..., s. 223-225.
61
Tamże, s. 217-219.
62
O roli jaką Kobylański odgrywał w MSZ w drugiej połowie lat 30. i jego udziale w kształtowaniu ówczesnej polskiej polityki zagranicznej zob.: M. Kornat, Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop – Mołotow, Warszawa
2002, s. 108 nn. Na marginesie zaś trzeba też tutaj przynajmniej wspomnieć o innej jeszcze sprawie. A mianowicie, Paweł
Wieczorkiewicz sugerował, iż Kobylański był radzieckim agentem. Niestety autor nie sprecyzował kiedy dokładnie miał
nastąpić jego werbunek. Powołując się na ustalenie mało znanych historyków rosyjskich, pisał tylko, iż polskiego oficera
zwabiono dużą gażą i możliwością swobodnej realizacji rzekomych skłonności homoseksualnych. Zob.: P. Wieczorkiewicz, Polscy agenci Kremla, „Wprost” 25 XII 2005-1 I 2006, nr 51/52, s. 40-42; tenże, Uwagi o działalności agentury
sowieckiej na odcinku polskim po roku 1921, [w:] Polski wywiad wojskowy 1918-1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński,
Toruń 2006, s. 108-115.
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Bez obawy o błąd wypada stwierdzić, iż oficer ten nie cieszył się ani sympatią ani
też poważaniem u swoich współpracowników z ministerstwa spraw zagranicznych.63
Zwłaszcza ta druga kwestia budzi mniejsze wątpliwości gdy dowiemy się, że Kobylański analizując sytuację polityczną ówczesnej Europy, wszędzie miał dostrzegać „masońskie spiski”.64 Kraczkiewicz dodawał:
[...] pretensjonalny niby intelektualista, zwolennik [...] „mocnych” tekstów, impertynencki
w swej arogancji”.65

Dlaczego więc znalazł się w ogóle w szeregach polskiej dyplomacji? Jednogłośnie
tłumaczono to koneksjami rodzinnymi.66 Kobylański był szwagrem Michała Mościckiego, syna prezydenta Ignacego Mościckiego.
Reasumując widzimy, jak niezwykle uderzający jest kontrast pomiędzy – nazwijmy to – „oficjalną” historią polityczną a przedstawionymi informacjami. Warto jednakże poznawać także „drugą twarz” dyplomacji. Owszem, polską politykę zagraniczną
częstokroć tworzyły jednostki wybitne, ale te – na szczęście – nie były wolne od znanych
„zwykłym ludziom” słabości.

63
64
65
66

J. Meysztowicz, dz. cyt., s. 119.
J. Gawroński, Moja misja w Wiedniu 1932 – 1938, Warszawa 1965, s. 288.
K. Kraczkiewicz, dz. cyt., s. 114.
J. Gawroński, dz. cyt., s 288; S. Schimitzek, dz. cyt., s. 427; K. Kraczkiewicz, dz. cyt., s. 114.
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Resume
Marcin Kruszyński
Polish diplomats in Moscow during the interwar period according to memoirs
Polish diplomatic post in Moscow played an essential role in the structure of the Ministry
of Foreign Affairs during interwar period. It was a result of attaching great significance
to relationships between Warsaw and the Soviet Union. The most important thing was a
selection of personnel delegated to the capital of the USRR. The author presents profiles
of some diplomats and examines their competence according to memoirs and reports of
the officials from the Ministry of Foreign Affairs. Despite being “non-objective” on the
whole, the depiction of the colourful world of the former diplomacy was enriched and
broadens the scope of our knowledge in that field.
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Krytyka demokracji w polskiej filozofii społecznej
międzywojnia
I.
Jednym z istotniejszych elementów życia społecznego i politycznego człowieka, wypracowywanym od czasów starożytnej Grecji jest demokracja, rozumiana w sposób najogólniejszy jako egalitarny ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje lud –
obywatele a naczelną wartością jest jednostkowa wolność czynienia indywidualnie własnych wyborów w każdej sferze życia społeczno-politycznego. Pomijając wchodzące tu
w rachubę rozliczne formy demokracji, które kształtowały się na przestrzeni wieków,
uwaga w niniejszym tekście skupiona jest na demokracji nowożytnej, której teoretyczne
podwaliny zostały położone jeszcze przez Hobbes’a i Locke’a a na gruncie politycznym
przez Rewolucję Francuską w roku 1789. Demokracja ta na przełomie XIX i XX stulecia
w Europie przybrała postać tzw. demokracji liberalnej1.
Z punktu widzenia swoistej „poprawności politycznej” demokracja jest, szczególnie współcześnie, jednoznacznie waloryzowana pozytywnie. Niemniej jednak zawsze, od chwili sformułowania, była ona poddawana krytyce. A to, że bazuje ona na
liczbie a nie na jakości; a to, że przewaga większości jest przewagą ilości a nie słuszności; a to, że wybory umożliwiają objęcie władzy przez osoby niekompetentne i/lub
sprytne; a to, że hasło wolności zmierza ku przyzwoleniu na łamanie prawa; a to, że lud
nie liczy się z dobrem wspólnym i realizuje w demokracji jedynie własne interesy2.
Takie ogólnie krytyczne nastawienie wobec demokracji szczególnie widoczne
było wśród dużej grupy polskich filozofów społecznych okresu międzywojnia. Negatywne zapatrywania na demokrację myśliciele ci (tacy jak przywoływani w tym tekście:
Aleksander Hertz, Jan Karol Kochanowski-Korwin, Andrzej Krzesiński, Adam Skwar1
2

Por. hasło Demokracja [w] Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin 2001, t. 2, s. 473.
Tamże, s. 476, 475.
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czyński, Leon Winiarski a szczególnie Stanisław Ignacy Witkiewicz [Witkacy], Marian
Zdziechowski, Florian Znaniecki oraz wielu innych) jednocześnie łączyli z analizą przyczyn odczuwanego powszechnie wówczas w kręgach intelektualnych Europy kryzysu
kultury. Ich zdaniem, wcielana w praktykę życia społecznego idea demokracji znacząco
przyczynia się do kryzysu, jaki przeżywa kultura europejska tego czasu; a nawet stanowi symptom nadchodzącego upadku cywilizacji europejskiej3.
Należy tutaj dodać, iż w polskiej myśli społecznej tego czasu antydemokratyzmowi towarzyszył nurt jednoznacznie opowiadający się za demokracją. Reprezentowali go, między innymi, Kazimierz Keles-Krauze, Edward Abramowski, Ignacy Fik,
Stanisław Grabski, Stanisław Ossowski, Bronisław Siwek czy Czesław Znamierowski4,
by wymienić tu co ważniejszych intelektualistów omawianego czasu.
Filozofowie polscy występujący przeciw idei demokracji jasno dostrzegali, iż
trwałą tendencją w życiu społeczno-politycznym współczesnej Europy jest zastępowanie ustrojowej, klasowej idei monarchistycznej — demokracją. Demokracja miała stać
się, na wzór monarchizmu średniowiecznego, czynnikiem strukturalnie jednoczącym
cywilizację europejską. Jednakże w ich opinii idea ta nie tylko, że nie umacnia cywilizacji zachodnioeuropejskiej, ale i nadto jednoznacznie przyczynia się do jej upadku
poprzez podważenie tradycyjnych struktur społecznych.
Początku demokracji jako zasady organizującej życie społeczne cywilizacji europejskiej od XIX wieku omawiani myśliciele pospołu dopatrywali się w rewolucji francuskiej5, która wystąpiła z hasłami braterstwa, równości i wolności. Nie były to wszak
idee możliwe przez nich do zaakceptowania. Na przeszkodzie temu stała wspólna im
wizja społeczeństwa tradycyjnej cywilizacji zachodniej, ponadto – co tu najważniejsze
– zróżnicowanego co najmniej na przewodnie aktywne elity duchowe oraz podporządkowaną im bierną masę. Stąd też w rozpowszechniającej się po rewolucji francuskiej
demokracji i związanego z nią antyelitaryzmu, dopatrywali się oni jednego z ważniejszych źródeł negujących cywilizacyjną tożsamość Europy.
Wokół tych właśnie dwóch elementów, natury socjologicznej, politycznej i kulturowej, skoncentrowane są antydemokratyczne zapatrywania niektórych polskich myślicieli międzywojnia.
II.
Oznaki negatywnego ujmowanie demokracji w obrębie polskiej myśli społecznej miały miejsce już w początkach okresu modernistycznego, u schyłku wieku XIX.
Wtedy to z krytyką demokracji wystąpił Leon Winiarski (1868-1915), swoją drogą sympatyk socjalizmu, określając ją jako: „ [...] trąd, który pokrywa świat cały krostą mierno-

3
Taka diagnoza funkcjonowania demokracji w Europie wiedzie wprost do idei katastrofizmu. Por. L.
Gawor, Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918-1939, Lublin 1999, s. 39-46.
4
W tym względzie por. W. Kaczocha, Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce, Poznań 1999.
5
Teza ta jednoznacznie jest wyłożona np. [w] J. K. Kochanowski-Korwin, Postęp ludzkości jako wyraz praw
psychicznego rozwoju, Warszawa-Lwów 1917, s. 98 i dalej; S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające
stąd nieporozumienia, Warszawa 1919, s. 126; M. Zdziechowski, W obliczu końca, Wilno 1937, s. 110; F. Znaniecki,
Upadek cywilizacji zachodniej, Poznań 1921, s. 104.
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ty i pospolitości”6. Przeciwstawiał się on tendencji do redukowania jednostek ludzkich
do prostych i funkcjonalnych elementów zmechanicyzowanego organizmu społecznego, w którym to procesie upatrywał niebezpieczeństwa wpierw zastoju, a potem degradacji społeczeństwa europejskiego.7
W takim też tonie demokrację określał Jan Karol Kochanowski-Korwin (18691949), polski reprezentant psychologistycznie interpretowanej historii, autor oryginalnej koncepcji psychodziejów. „Demokratyzm – pisał – to niby pląsawica ułudy raju
istot słabych, szalejących na rumowisku przeżytej fazy kulturalnej silnych; a dusza jego
— idea równości, pozornie tak idealna, wzniosła i postępowa, jest w gruncie rzeczy
wcieleniem pesymizmu nihilistycznego i beznadziejnej w swym wstecznictwie gromadzkości”8. W tym sensie pokłosiem ideologicznym rewolucji francuskiej jest jedynie
„gromadzka idea równej godności ludzkiej — owocu uniesionego pychą stada”9.
Demokracja będąc przejawem politycznych aspiracji mas, niesie za sobą –
podkreślał Kochanowski – wiele nieprzewidywalnych w praktyce społecznej skutków.
Dzięki niej powstają wielkie skupiska ludzkie i wynikające z tego stanu rzeczy ruchy
masowe, które swoiście egzemplifikowane są przez Kochanowskiego, między innymi,
wielkomocarstwowym imperializmem, poszukującym terytoriów dla rozprzestrzeniającego się tłumu. Dalszą jeszcze konsekwencją demokracji jest, według niego, powiązany z ustrojem parlamentarnym wzrost znaczenia obliczonej na poklask tłumu demagogii i ideologii (szczególnie socjalistycznej) w życiu społecznym. Demokracja wreszcie
— poprzez ideę równości jest odzwierciedlana w schematyzującym i zunifikowanym
systemie oświatowym, a także i w zjawisku emancypacji kobiet, w którym dochodzi
do głosu chęć całkowitego ujednolicenia „zbiorowiska człekokształtnego tłumu”. Hasła
egalitaryzmu są zdaniem Kochanowskiego tak mocno narzucone społeczeństwu Europy początku XX wieku przez zbiorowość „gromadzką”, że czasami ulegają im niektórzy przedstawiciele arystokracji duchowej. Lecz wówczas, przyjmujący za swoją ideę
równości, „Panowie” wyrodnieją, przekształcając się w klasę typów pośrednich. Tym
samym przyczyniają się do panowania tłumu, gdyż „[...] wyobraźnia masy, nie dostrzegając ponad sobą normalnych, wskazanych jej przez rozwój naturalny, wzorców, stawia
na ich miejscu uszczerbionym, a niekiedy nawet opustoszałem, fikcje własnych swych
rojeń gromadzkich”10.
Reasumując — demokratyzm i wynikające z tej idei zjawiska są przez Kochanowskiego-Korwina odczytywane jako symptomy kryzysu dziejowego Europy. Ich
dramatycznym rezultatem jest zachwianie naturalnej, zbudowanej na kształt piramidy, struktury społecznej. Demokracja obrazuje zatem odwrócenie — właściwej dla bytu
społecznego — relacji podporządkowania tłumu wybitnym jednostkom (elitom).
Na niebezpieczeństwo zagrożenia cywilizacji zachodniej ze strony korzystającego z demokracji tłumu zwracał uwagę również jeden z bardziej znaczących polskich
filozofów i socjologów pierwszej połowy XX wieku, Florian Znaniecki (1882-1958).
L. Winiarski, Literatura angielska, „Prawda”, 1893, nr 17.
Tenże, por. cykl artykułów o mechanizmie społecznym, „Ateneum”, 1897-1898.
8
J. K. Kochanowski-Korwin, Postęp ludzkości, dz. cyt., s. 129.
9
Tamże, s. 185.
10
Tamże, s. 237.
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W sobie współczesnej Europie Znaniecki zauważał szybko postępujący proces
degenerowania wysoko cenionej przez się demokracji. Stwierdzał, iż idea demokracji w
praktyce przekształca się w ustrój społeczno-polityczny, który za Arystotelesem określa
mianem ochlokracji — demokracji wypaczonej. Przy czym dla Znanieckiego ochlokracja, to nie tylko polityczne rządy motłochu, ale i także wpływ wartości kultywowanych
przez lud na inne obszary życia społecznego — na sfery ekonomiczną, religijną, artystyczną czy naukową11. Ochlokracja zatem to proponowany nowy kształt europejskiego
społeczeństwa i jego kulturowych manifestacji. Zwiastunami tego kierunku europejskiego rozwoju społecznego, zachodzącego pod wpływem demokracji, są dla Znanieckiego ideologia socjalistyczna i praktyka państwa bolszewickiego.
Źródeł ochlokracji Znaniecki doszukuje się w dwóch podstawowych zjawiskach. Po pierwsze, w nieuzasadnionym jego zdaniem, popularnym przekonaniu, iż
wszelkie nierówności intelektualne, moralne czy ekonomiczne są wynikiem zróżnicowanego miejsca w stratyfikacji społecznej, zajmowanego przez poszczególne jednostki.
Stąd wynika przesłanka ochlokracji, iż należy wszystkich zrównać do jednakowego,
pod każdy względem, statusu i tą drogą zapewnić każdemu sprawiedliwy dostęp do
awansu społecznego.12 Po wtóre, twierdzi Znaniecki, masy pożądają swoistej rewindykacji historycznej i pragną zająć, cenione przez nie de facto, miejsce umysłowej arystokracji — duchowych przewodników cywilizacji zachodniej13.
Zdaniem Znanieckiego owe dwa zjawiska wiodą wprost do upadku cywilizacji
zachodniej. Z jednej strony, nacisk na powszechny egalitaryzm rodzi stopniowe obniżanie kulturowego poziomu europejskiego społeczeństwa, gdyż mało wykształcone i
zdolne do wysiłku umysłowego „[...] masy wymagają, aby wszystko było na poziomie
ich rozumienia”14. Wszelkie więc idee wyższe, wyspecjalizowana technika, głęboka
sztuka, wiedza naukowa mają być w ochlokracji a priori odrzucone. Z drugiej strony,
społeczeństwo masowe wyraża swe aksjologiczne preferencje nader jednoznacznie.
Mają to być tylko, oparte na inklinacjach „bestii ludzkiej”, „[...] zbiorowe wysiłki w celu
otrzymania maksimum zadowolenia materialnego i powierzchownego podniecenia”15.
Rezultatem tak rozumianych ochlokratycznych tendencji rozwoju społecznego
Europy, realizowanych czy to na drodze demokracji parlamentarnej, czy metodami rewolucyjnymi, jest dla Znanieckiego całkowite sprzeniewierzenie się istocie cywilizacji
zachodniej. Ochlokracja jest przedstawiana jako antypodyczna alternatywa dla tradycyjnej cywilizacji zachodniej. Oprotestowuje ona bowiem dwa konstytutywne dla cywilizacji zachodniej ideały: przeczy zasadzie indywidualnego bogactwa wprzęgniętego w
służbę społeczeństwu oraz nie zgadza się na demokratyczny ideał narodowy, głosząc
internacjonalistyczną władzę tłumu. W sumie, pisze Znaniecki, „[...] procesy, przez który masy dojdą do władzy [...] zniszczą większość naszego dorobku kulturalnego i wywołają radykalne a zabójcze zmiany w psychologii ludu”16. Tym samym specyficzny,
11
12
13
14
15
16

F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, s. 40.
Tamże, s.42.
Tamże, s. 50.
Tamże, s. 43.
Tamże, s. 55.
Tamże, s. 55.
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aktualny jeszcze kształt cywilizacji zachodniej ulegnie zagładzie i zostanie zastąpiony
swoistą „cywilizacją ochlokratyczną”.
Z kolei inny z polskich socjologów, Aleksander Hertz (1895-1983), zwracał
uwagę na demokrację, jako zjawisko bezpośrednio zagrażające poczuciu osobowej tożsamości, wyrażającej się przede wszystkim przekonaniem o jednostkowej wyjątkowości
i niepowtarzalności. Demokrację ujmował on jako regułę życia społecznego, przeciwstawiającą się indywidualizmowi, wyrastającą z powszechnego przeświadczenia o naturalnej wolności i równości ludzkiej. Wszak przeświadczenie to jego zdaniem jest nie
do utrzymania. Zwłaszcza, ze na przełomie wieków zostało ono podważone, choćby
przez wskazania na różnice międzyludzkie warunkowane socjologicznie, psychologicznie czy genetycznie. Stąd też uważa Hertz, że demokracja winna de facto oznaczać
wolność i równość jedynie w sensie prawnym17. Nie zmienia to wszak faktu, że stosowanie zasady demokracji na gruncie polityczno-społecznym nie eliminuje problemu
podporządkowania jednostki – grupie społecznej. W tym ujęciu przyobleka problem
ten postać dylematu sposobu ułożenia relacji między państwem a obywatelem. I w tym
tkwi, zdaniem Hertza, zarzewie konfliktu, z którego pokiereszowana wychodzi zawsze
jednostka, co ogólnie rzutuje na słabą kondycję europejskiego społeczeństwa początku
XX wieku.
Dylemat relacji jednostka – państwo stał się także przedmiotem analizy Adama
Skwarczyńskiego(1886-1934), czołowego polityka i pierwszego ideologa obozu sanacyjnego18. Jego zdaniem demokracja od początku XX wieku przeżywa załamanie. Akcentując bowiem wolność jednostkową, doprowadzała wprost do możliwości ustanowienia
społecznego anarchizmu i zarazem do likwidacji państwa, co akcentowali, między innymi, teoretycy anarchizmu. Unikając tego niebezpieczeństwa, demokracja przybrała
nieco inne oblicze: została utożsamiona z nieskutecznymi w działaniu organizacjami
politycznymi i demokracją pośrednią — parlamentaryzmem. Lecz jałowość tego systemu spowodowało pojawienie się tendencji do wzmocnienia państwa. Wyrazem tych
trendów są, zdaniem Skwarczyńskiego, bolszewizm i faszyzm włoski, które mimo
różnic ideologicznych posługują się identyczną, totalną techniką rządzenia. Ale i ten
sposób organizacji społeczeństwa nie jest skuteczny, gdyż zabija on oddolne inicjatywy
lokalne i przeciwstawia radykalnie państwu — obywateli. Zdaniem więc Skwarczyńskiego panowanie zasady demokracji w Europie przyczyniło się co prawda do wyrugowania niesprawiedliwego społecznie systemu feudalnego, lecz nie miało nic w zamian
skutecznego do zaproponowania. (Nawiasem powiedziawszy ideologia sanacji, której
kodyfikatorem był Skwarczyński, miała stanowić taką nową propozycję). Stąd też demokracja w sferze politycznej jest źródłem napięć i ogólnego zamętu, pozbawiającego
społeczeństwa Europy poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, co wiedzie do możliwej jej
autodestrukcji.
Na pewne niedostatki praktycznych form życia demokratycznego zwraca uwagę także ciekawy katolicki filozof kultury, ks. Adam Krzesiński (1884-1964)19. Uważa on,
17
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A. Hertz, Uwagi o demokracji, „Droga”, 1929, nr 9.
A. Skwarczyński, Kryzys demokracji, „Droga”, 1926, nr 10.
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że niektóre dobrowolne, solidarystyczne zrzeszenia obywatelskie: związki zawodowe,
partie polityczne czy stowarzyszenia, przyczyniają się do rozbicia jedności społecznej.
Tworzą one bowiem swoiste — jak pisze — syndykaty i kartele, które nie tyle przeciwstawiają się indywidualizmowi, co starają się uzyskiwać w życiu społecznym głównie
korzyści własne. Stąd żywiołem ich jest walka i antagonizowanie różnych grup społecznych. Więc i w tym ujęciu zasada demokracji ukazuje swoje destrukcyjne oblicze.
Niebanalnie na inny negatywny aspekt demokracji zwrócił uwagę Witkacy
(1885-1939), bodaj najsłynniejszy skandalizujący twórca Polski międzywojennej. W Niemytych duszach zawarł on uwagę o upadku XVII-wiecznej Polski (rozbiory) na wskutek jej niedowładu społecznego, spowodowanego demokracją szlachecką oraz agresją
państw ościennych, z „piramidalnie” ułożonym społecznym ustrojem20 i z władcą absolutnym na miejscu najwyższym. Wynik konfrontacji Polski z zaborczo nastawionymi
sąsiadami zaowocował skazaniem jej na polityczny niebyt. Ten upadek Polski ma dla
Witkacego znaczenie symboliczne. Społeczeństwo, które nie podporządkowuje się elitom, silnym i władczym jednostkom, a buduje swe struktury na demokratycznych zasadach, w obliczu zorganizowanego zagrożenia zewnętrznego stosunkowo łatwo ulega
wrogowi. W tym sensie fakt historycznego upadku Polski jest modelem nieskuteczności
demokracji w życiu społeczno-politycznym.
Problem ten Witkacy naświetlił także na płaszczyźnie literackiej, w powieści
Nienasycenie. Treścią jej są — bez wnikania tu w podteksty odnoszące się do Polski międzywojennej — umieszczone w przyszłości losy demokratycznej Polski postawionej w
obliczu chińskiego najazdu. W powieści Witkacego historia się powtarza. Zdemokratyzowana Polska nie jest zdolna przeciwstawić się hierarchicznie i ślepo zdyscyplinowanej armii agresora.
Otóż zarówno historyczny, jak i fikcyjno-literacki upadek Polski jest dla Witkacego swoistą pre-figurą upadku Europy. Wskazuje on jednoznacznie, że demokratyczny ustrój społeczny jest mankamentem zasadniczo uniemożliwiającym społeczną mobilizację wobec zagrożenia tak zewnętrznego, jak wewnętrznego (ten aspekt zagrożenia
ilustruje Witkacy przysłowiowym „rozdrapywaniem sukna Rzeczpospolitej” w XVIII
wieku oraz zamachem stanu Kocmołuchowicza w Nienasyceniu).
Wszakże głównym skutkiem wynikającym z wprowadzania idei demokracji w krwiobieg kultury europejskiej, do którego Witkacy przywiązywał największą
wagę, było rozpaczliwie przezeń konstatowane zatracanie przez zbiorowość europejską indywidualizmu na rzecz masowości. Opowiadając się zdecydowanie za indywidualizmem (za elitarnym charakterem kultury i wiodącą rolą wybitnych osobowości
w historii) Witkiewicz jednocześnie podkreślał tragiczny i obiektywny zarazem proces
przekształcania się społeczeństwa jako zbiorowości jednostek w homogeniczną i zunifikowaną masę, w niezróżnicowany jakościowo tłum. „Żyjemy w czasach — pisał — w
których poza uchodzącymi w przeszłość widmami narodów, pojawia się cień groźny
dla wszystkiego, co piękne, tajemnicze i jedyne w swoim rodzaju — cień tego gnębionego przez wieki szarego tłumu, i urasta do straszliwych rozmiarów obejmujących całą
ludzkość. Jeszcze nie jest to widmo dość silne, ale jak duch na spirytualistycznym se20
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ansie materializuje się ono coraz bardziej”.21 Proces więc kompletnego uspołecznienia
gatunku nie dobiegł jeszcze swego kresu, lecz już widoczna jest jego nieuchronność.
Witkacy, biorąc czynny udział w pierwszoplanowych wydarzeniach historycznych
epoki, jakimi były wojna światowa i rewolucja rosyjska 1917 z roku, nie miał złudzeń
co do charakteru kształtującej się na jego oczach nowej formy społeczeństwa. Wydarzenia te w pełni obnażyły masowy charakter ruchów społecznych i politycznych nadchodzących czasów. W upadku dawnego ustroju społeczno-politycznego i zapanowaniu
pośredniej demokracji parlamentarnej (demokracji „kłamliwej”, „mdłej”), dostrzegał
zapowiedź powszechnej demokracji bezpośredniej. W pojawieniu się ideologii bolszewickiej (komunizm) i faszystowskiej (ilustrowanej w Szewcach słynnymi „dziarskimi
chłopcami”) widział trend zmierzający do totalizacji i uniformizacji życia społecznego.
W popularnym wówczas ruchu syndykalistycznym upatrywał zaczątku ostatecznego
przewrotu oddającego władzę w ręce klas pracujących22. Ponadto podkreślał totalny
zasięg tych zjawisk, sprowadzający się do ujednolicenia wszystkich bez wyjątku jednostek według standardu określonego szarą przeciętnością, konformizmem zachowań
i schematyzmem myślenia. Wszelkie te konstatacje są, zdaniem Witkiewicza, dopiero
uwerturą do nadchodzącej rewolucji powszechnej i budowy jednego, uniwersalnego
społeczeństwa zniwelowanego, mającego zająć miejsce zstępującego z areny dziejów
społeczeństwa zindywidualizowanego. Proces ten jest dla niego tożsamy z katastrofą
kultury europejskiej, opartej przecież na wyjątkowych osobowościach twórczych.
Najgłębszym jednak krytykiem demokracji – wśród przywoływanych tutaj myślicieli – był bezsprzecznie Marian Zdziechowski (1861-1938), filozof, literaturoznawca,
czołowy i nie zawsze ortodoksyjny przedstawiciel polskiego modernizmu katolickiego.
Zdziechowski rozumiał przez demokrację ideę niosącą hasła braterstwa, równości i wolności. Ma ona ponadto, jak zaznaczał, ścisły związek z wysoko przez niego
ocenianym liberalizmem, którego wyróżnikami są równość wszystkich przed prawem
oraz wolność myśli i słowa. To stąd wynika jego zasadnicza teza, iż demokracja jest córą
liberalizmu23. Jednakże jego zdaniem pierwotna postać demokratyzmu szybko uległa
zniekształceniu: „[...] niestety — jak metaforycznie ujmuje — demokratyczna równość
wnet pożarła matkę swoją — wolność”24. Miał tu na uwadze przede wszystkim praktyczne konsekwencje wynikające z zasady równości, realizującej się w powszechności
głosowania. W związku z tym pisał: „Jednostka, posiadająca jakąś wartość społeczną i
polityczną, ma prawo żądać, aby tę jej wartość uwzględniono. Tylko nie wynika stąd,
aby ludzie wszyscy jednaką mieli wartość i każde zdanie — jednaką wagę; powszechne
zaś głosowanie, stawiając rozumnych i cnotliwych na jednej stopie z głupcami, rozpustnikami, degeneratami, wychodzi na korzyść wyłącznie tych ostatnich; ci głosy swoje
dają oczywiście na demagogów i karierowiczów; w ten sposób idea (demokracji) w zasadzie moralna staje się niemoralną w praktyce życia”25. W ten sposób swoboda myśli
21
22
23
24
25

S. I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie, s. 125.
Tamże, s. 127.
M. Zdziechowski, W obliczu końca, s. 110.
Tamże.
Tamże.

250

Leszek Gawor

i słów nielicznych ludzi intelektualnie lub moralnie wybitnych zostaje ograniczona i
podporządkowana, jak nakazuje idea demokracji, nie zawsze racjonalnej większości.
Stłumienie wolności w powyższym sensie nie jest jedyną i najważniejszą wadą
demokracji. Demokracja bowiem jako idea, w swym społecznym obiegu podlega swoistej logice, której prawidłowością jest to, iż „[...] ostatnie słowo w rozwoju idei często
oznacza doprowadzenie jej do absurdu”26. Z tego Heglowskiego rodem punktu widzenia demokracja, w wykładni Zdziechowskiego mogąca przybierać różne kształty, rodzi
inne jeszcze, poważniejsze mankamenty.
W tym negatywnym aspekcie przekształcania się demokracji uwagę Zdziechowskiego przykuwają szczególnie dwa kierunki możliwych metamorfoz. Wspólnym
ich początkiem jest tendencja do zapanowania w społeczeństwach europejskich, poddanych wpływowi demokracji, etatyzmu. Zjawisko to tłumaczy Zdziechowski zasadą
wyborów powszechnych, w wyniku których do władzy nie dochodzą najlepsi, a jedynie
najsprytniejsi, nie zawsze mogący sobie poradzić z zagadnieniami wagi państwowej.
Poprzestają więc oni wtedy zazwyczaj na biurokratycznej rutynie instytucji państwowych27. A wówczas, zauważa: „[...] etatyzm przybiera albo postać anarchii, gdy władza
polityczna jest słaba, albo tyranii, gdy władza ta jest silna”.28 Tym samym, jego zdaniem,
otwiera się w obrębie cywilizacji europejskiej alternatywa, równie dla niej zgubnych,
kierunków społecznego rozwoju.
Wyrazem pierwszego kierunku jest dla Zdziechowskiego możliwość wstąpienia społeczeństwa europejskiego na drogę wytyczaną przez socjalizm. Możliwość tę
stwarza anarchizm społeczny wywołany sojuszem struktur państwowych z wielkim
kapitałem, w wyniku którego zdecydowanej części społeczeństwa w każdym demokratycznym kraju państwo jawi się jako instytucja skorumpowana i niereprezentatywna.
Stąd wynika nośność ideologii socjalistycznej, obiecującej sprawiedliwość społeczną,
tkwiącej ponadto, jak powiada „[...] korzeniami swoimi w najgłębszych i najbardziej
godnych litości niedomaganiach natury ludzkiej”29. Dostrzega Zdziechowski jednakowoż fałszywość założeń tej ideologii. Socjalizm bowiem jest dla niego egalitarną utopią, odwołującą się pośrednio do idei Królestwa Bożego na ziemi, niemożliwą wszak
do zrealizowania wobec akceptowanej przez pisarza tezy o fundamentalnej intelektualnej i moralnej nierówności rodzaju ludzkiego. Jest więc on iluzją zwodzącą swych
wyznawców, niebezpieczną przy tym z powodu chęci wprowadzenia swego programu politycznego do praktyki życia społecznego Europy. Jest to niebezpieczeństwo tym
większe, gdyż — o czym przekonuje rewolucja bolszewicka zaprowadzająca w Rosji komunistyczne zasady ustrojowe — bardzo prawdopodobne. Między zaś komunizmem a
socjalizmem, utrzymuje Zdziechowski, różnic nie sposób dostrzec i przez lupę30.
W wypadku tedy prawdopodobnej dla pisarza realizacji scenariusza dziejowego: od demokracji do socjalizmu (komunizmu) — podstawową zasadą ustrojową
Europy stanie się powszechny egalitaryzm. Główne zagrożenie w tym zakresie dla spo26
27
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łeczeństwa europejskiego Zdziechowski upatruje w społecznej niwelacji, ujednolicania
na masową skalę jednostek, dla którego to procesu punktem odniesienia nie są „[...]
ludzie z umysłem zdrowym i sercem prawem, ludzie przejęci świadomością powinności... [ wobec społeczeństwa i Boga ]”31, ale wszyscy ci, którzy nie podejrzewają, iż „[...]
demokracja polega na fikcji... [ są zaś przeświadczeni], że głosowanie powszechne a mądrość to to samo i że przeto większość posiada nie tylko siłę lecz i rozum”. W ten sposób
cywilizacja europejska „[...] dojdzie przez demagogię do absurdu, dając najgłupszym
prawo wyrokowania o rzeczach najważniejszych”.
Zapoczątkowany przez demokrację proces społecznej unifikacji, zdaniem
Zdziechowskiego, zdecydowanie wyklucza możliwość odegrania przez jednostkę jakiejkolwiek znaczniejszej roli w życiu społecznym. Miast więc społeczeństwa obywatelskiego, mającego być celem demokracji, nieoczekiwane zgoła konsekwencje w rozwoju
tej idei doprowadzić mogą do ustroju społecznego biegunowo odmiennego. Taki ustrój
społeczny zagrażający cywilizacji europejskiej, zapowiadany przez bolszewizm — „idei
demokratycznej doprowadzonej do absurdu” — określa Zdziechowski za Znanieckim.
mianem ochlokracji — władzy motłochu.
Pesymizm Zdziechowskiego nakazuje mu dostrzec alternatywę dla ochlokracji
nie w społeczeństwie obywatelskim, gwarantującym pełną podmiotowość jego jednostek, lecz w tyranii, stanowiącej drugi, jego zdaniem, możliwy dla cywilizacji zachodnioeuropejskiej kierunek demokratycznych przekształceń ustrojowych. W tej mierze
Zdziechowski stwierdza, iż nieuniknioną konsekwencją demokracji będzie wpierw,
obok wspomnianej społecznej unifikacji, system demokracji parlamentarnej, opisanej
jako „[...] chaos partii, mnożących się i rozpadających na coraz mniejsze grupy”, następnie zaś nadejdzie ostatni etap przed zagładą cywilizacji europejskiej, którym mają być
dyktatorskie despotyzmy32.
Wyjaśniając tezę, że despotyzm może stanowić ukoronowanie demokracji,
Zdziechowski zauważa, że demokracja w życiu społecznym rodzi głównie tępy — nie
ogarniający spraw ogólniejszych, poza doraźnymi — tłum, którym co bezwzględniejsze
jednostki posługują się w celu zdobycia władzy. Jak pisze: „[...] masa staje się narzędziem
jednostek czy klik, które umiały wykorzystać jej instynkty i upodobania”33, podkreślając
tym względną łatwość, z jaką żądne władzy osoby, wykorzystując cynicznie procedury
demokratyczne, mogą osiągnąć polityczne znaczenie. Z drugiej natomiast strony trafnie
zauważa, iż tłum szczególnie podatny jest na oddziaływanie swoistej magii władzy,
sugestii o charakterze mistycznym, dotyczącej „[...] wiary w fatalistyczną nadludzką
moc panującego, czy panujących; może być to mistycyzm religijny, jak w Islamie, lub
w Rosji carskiej, albo mistycyzm racjonalistyczny, jak w komunizmie uosobionym w
postaciach jakichś czerwonych carów, Lenina i Stalina”34. Łącznie owe właściwości zdemokratyzowanego tłumu, zdaniem Zdziechowskiego, jednoznacznie torują drogę do
powstania takiego ustroju, który początkowo łącząc przyzwolenie społeczne z kultem
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władzy, bardzo szybko ulega przekształceniu w system władzy opartej na przymusie i
sprawowanej przez nielicznych w interesie tylko własnym, acz nieustannie w imieniu
większości. Trend ów Zdziechowski przenikliwie obrazuje losami rewolucji rosyjskiej,
stwierdzając iż: „[...] siłą żelaznego prawa logicznej konsekwencji socjalizm toruje drogę
komunizmowi, a komunizm dyktaturze nie proletariatu, lecz tych, co na proletariacie
siedli”35. Przewiduje zatem Zdziechowski, że bardzo możliwym rezultatem rozwoju
demokratycznych form sprawowania władzy będzie swoista oligarchia polityczna, narzucająca społeczeństwu często terrorem, ale i nierzadko przy jego bierności a nawet
zgodzie, rządy wyalienowanych klik czy partyjnych ugrupowań. Taki jest sens Zdziechowskiego rozumienia despotycznej tyranii — prawdopodobnego efektu ewolucji idei
demokratycznej w cywilizacji zachodniej.
Patrząc od strony niejako „instytucjonalnej” na dyktatorski despotyzm, twierdzi Zdziechowski, że tworem jego będzie „[...] zmechanizowane, zbiurokratyzowane
państwo, mało zdolne do intensywnej pracy wewnętrznej, [które] nosi w sobie zaród
śmierci, żyje ekspansją na zewnątrz, zawojowaniami, musi zawsze przed sobą mieć jakiś określony przedmiot nienawiści i tę nienawiść wszczepiać musi w poddanych, aby
w chwili stosownej móc ich rozżarzyć fanatyczną żądzą wojny i zdobyczy”36. Obraz
ten, jak i uprzednie refleksje nad społecznym ujednoliceniem jednostek czy despotyczną tyranią, wywołują dość łatwe skojarzenia z ideą państwa totalitarnego. Potwierdza
to zresztą większość uwag pisarza wypowiadanych pod adresem Rosji sowieckiej,
które — ogólniej rzecz biorąc — tyczą się właśnie systemu totalitarnego. Wystarczy tu
wspomnieć choćby charakterystykę społeczeństwa jako bezwolnej masy, ujednolicenie
jednostek szczególnie w zakresie myśli, eliminację oddolnej aktywności społecznej, czy
też oparcie władzy na zastraszeniu społeczeństwa, narzucenie mu zhierarchizowanego, zbiurokratyzowanego i bezdusznego aparatu państwowego lub budowanie przez
państwo konsolidacji opartego na zmistyfikowanym zazwyczaj wrogu zewnętrznym.
W tym kontekście należy podkreślić wnikliwość Zdziechowskiego pozwalającą mu dostrzec symptomy kształtowania się autorytarnych systemów społeczno-politycznych na
terenie Europy pierwszych dziesięcioleci naszego stulecia. Ale i też pojawia się tu pewne zdumienie; w swych analizach bowiem nie dostrzegał on rodzącego się wówczas
faszyzmu, drugiej obok bolszewizmu, totalitarnej ideologii. Pisał co prawda o Mussolinim, lecz z niekłamaną sympatią37, natomiast niemieckiego ruchu narodowo-socjalistycznego zgoła już nie dostrzegał, a przecież dojście Hitlera do władzy wyśmienicie
egzemplifikowało jego wizję rozwoju demokracji.
Podsumowując, według Zdziechowskiego rozwój demokracji w którymkolwiek z opisywanych przezeń kierunków bezpośrednio wiedzie do rozbicia tradycyjnej
społeczności europejskiej, wyznaczonej przez hierarchicznie uporządkowaną strukturę
z elitą kierującą się religijno-moralnymi wartościami, na czele. Rozprzestrzeniająca się
w Europie idea demokracji jest dla Zdziechowskiego procesem dla cywilizacji zachodniej wysoce destrukcyjnym.
35
36
37

Tenże, Od Petersburga do Leningradu, s. 128.
Tenże, Widma przyszłości, s. 166.
Tamże, s. 4-5.

Krytyka demokracji w polskiej filozofii społecznej międzywojnia

253

III.
W świetle przywołanych poglądów krytyka idei demokracji podjęta przez niektórych polskich myślicieli międzywojnia miała wielorakie oblicze. Koncentrując się na
konstatowanych lub prognozowanych efektach praktykowania zasady demokratycznej
w Europie pierwszych dziesięcioleci XX wieku dostrzegali oni jej negatywny wpływ na
strukturę społeczną, kulturę czy politykę ówczesnej zbiorowości europejskiej. W tym,
ich zdaniem, wyrażał się między innymi kryzys kultury europejskiej, powszechnie odczuwany w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia. Niektórzy z tych filozofów
w krytyce idei demokracji szli do tego stopnia, który zasadnie umożliwia przypisanie
im poglądów zdecydowanie katastroficznych (Zdziechowski, Znaniecki i Witkacy) w
odniesieniu do europejskiej formacji cywilizacyjnej.
Wspólnym mianownikiem ich poglądów jest przekonanie, że demokracja
stanowi dla Europy znaczące zagrożenie. Niezależnie od sympatii wobec demokracji
(Zdziechowski, Znaniecki) lub zdecydowanej niechęci (Kochanowski, Witkacy), wskazują oni na wiele zjawisk mających przekonać, iż nie jest ona ustrojową formułą mogącą zapewnić cywilizacji europejskiej społeczną zwartość i utrzymanie na wysokim
poziomie duchowych treści. Ukazują więc łatwość wypaczania się demokracji bądź
w ochlokrację (Zdziechowski, Znaniecki), bądź w despotyzm państwa totalitarnego
(Zdziechowski), bądź w społeczeństwo anarchistyczne (Skwarczyński). Zwracają uwagę na nieskuteczność demokracji w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji
(Witkacy). Podkreślają negatywne rezultaty procesów demokratyzacji społeczeństwa,
skutkujące eliminacją – nadających w ich mniemaniu ton cywilizacji zachodniej – elit
politycznych i twórczych z życia społecznego. Zwracają wreszcie uwagę na mentalne przekształcenie europejskiego społeczeństwa, będące wynikiem nadania mu egalitarnego charakteru masowego (Witkacy, Znaniecki). Demokracja w ich ujęciu jawi się
jako jedno z pierwszoplanowych kulturowych, społecznych i politycznych niebezpieczeństw, wobec których znalazła się Europa pierwszych dziesięcioleci XX w.
Warto tu zwrócić uwagę na fakt, iż owe negatywne opinie prezentowanych
myślicieli wobec demokracji są prostą konsekwencją ich aksjologicznego zaplecza. Są
oni wszyscy bezspornymi elitarystami i zwolennikami zdecydowanego prymatu jednostki nad ogółem w zakresie ułożenia życia społecznego, kultury czy polityki. Takie
nastawienie wręcz uniemożliwiało im zajęcie innego stanowiska, niż to wyżej w tym
artykule sygnalizowane.
Najbardziej jednak w opiniach tych polskich krytyków idei demokracji sprzed
kilkudziesięcioleci frapujące jest to, że wymowa ich poglądów, oczywiście w odniesieniu do poszczególnych newralgicznych płaszczyzn współczesności w różnym stopniu
i w różnej intensywności, jest zaskakująco nadal aktualna. Bierze się to się zapewne z
nieustannych poszukiwań w dziejach ludzkości idealnego modelu ustroju społecznego
zaspakajającego (o ile jest to możliwe) na równi ideały egalitaryzmu i wartość jednostki.
Przytaczane poglądy polskich myślicieli międzywojnia są zdecydowanym głosem, w
tej odwiecznie trwającej dyskusji, postponującym demokrację i jej społeczne podłoże, za
Heglem określane zazwyczaj „mierzwą historii”.
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Resume
Leszek Gawor
Criticism of democracy in the Polish social philosophy of the interwar period
The article presents the views of some anti-democratic Polish philosophers in the years
1918-1939: A. Hertz, J.K. Kochanowski, A. Krzesicki, A. Skwarczyński, L. Winiarski,
Witkiewicz,
M. Zdziechowski and F. Znaniecki. Despite the different theoretical bases, they
all criticized the idea of democracy as a factor contributing largely to the crisis of
contemporary European culture. They especially pointed out that: 1. democracy
undermines the traditional social structure of Europe; 2. democratic institutions (eg
trade unions, political parties and various associations) tend to break down social and
national unity; 3. democracy can transform into statism, which can develop into either
anarchy or tyranny (despotism); 4. in democratic elections power can by taken by the
mindless demagogues, representing the “unthinking” crowd; 5. democracy eliminates
individual personalities in favour of the mass society, especially perceived in popular
culture; 6. democracy eliminates elitism, understood as a natural, intellectual apex
of the social pyramid. Particularly noteworthy is the last point. It is the common
denominator of the interwar criticism of democracy shared by mentioned Polish
thinkers.
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Jarosław Jastrzębski
(Krakowskie Towarzystwo Naukowe)

Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku.
Zmiany w organizacji uczelni
Wprowadzenie
W 1933 roku władze polskie wprowadziły w systemie szkolnictwa akademickiego rozległe zmiany, które przeszyły do historii pod nazwą Reformy Jędrzejewiczowskiej. Stanowi ona bodajże najbardziej głośne i kontrowersyjne wydarzenie w dziejach
szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej. Co prawda, reforma objęła całe szkolnictwo
akademickie, także prywatne1, jednak szczególnie ważkie znaczenie miały zmiany dotyczące szkolnictwa państwowego. Ich zakres merytoryczny był niezwykle rozległy,
dlatego w tej pracy zajmiemy się jedynie jednym, nieco mniej znanym, jej aspektem.
Nadmieńmy, że przekształcenia w szkolnictwie akademickim były częścią szerszych
zmian w systemie szkolnictwa II Rzeczypospolitej, której fundamentem była Ustawa
z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa.2 Dotyczyły one również szkolnictwa powszechnego i średniego.3
Od momentu wejścia w życie reformy jędrzejewiczowskiej jest ona oceniana
powszechnie jako zamach reżimu sanacyjnego na wolność nauki oraz próba sparaliżowania prestiżowego i opiniotwórczego środowiska wspierającego opozycję antyrządową. Współczesna historiografia, także ta podręcznikowa, podtrzymuje ową opinię,
zasadniczo niemożliwą do obalenia w świetle faktów. Choć bowiem pośród nauczycieli
akademickich i studentów można było znaleźć zwolenników bardzo różnych poglądów
1
J. Jastrzębski, Prywatne szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”
2009, Nr 3-4 (205-206), s. 52-61.
2
Dz.U. z 1932 r. Nr 38, poz. 389. Ogłoszona 7 maja 1932 roku. Weszła w życie 1 lipca 1932 roku. Nowelizowana
3 razy, ale nie w okresie II Rzeczypospolitej. Uchylona 21 lipca 1961 roku Ustawą z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu
oświaty i wychowania (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 160).
3
J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001; Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz - piłsudczyk i reformator edukacji 1885-1951. Lublin 2008.
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i stronnictw politycznych, w tym wcale niemało piłsudcz yków, to jednak przeciwnicy sanacji byli tam szczególnie liczni (zwłaszcza sympatycy narodowej-demokracji).
Przede wszystkim zaś, zagrożenie widziano w prestiżu wrogiej kadry profesorskiej, jej
autorytecie, jakim cieszyła się w społeczeństwie, a co za tym idzie siły jej oddziaływania
na opinię publiczną, zwłaszcza wśród młodzieży akademickiej. A walkę o „duszę” tej
ostatniej, sanatorzy i endecy, prowadzili ze szczególną i wzrastającą intensywnością.
W odniesieniu do Reformy Jędrzejewicza historiografia zwraca najczęściej uwagę
na wprowadzenie mechanizmów umożliwiających władzom państwowym usuwanie
z uczelni niewygodnych profesorów. Zmiany organizacyjne pozostają na ogół na dalszym planie. Niniejsza praca ma zamiar przynajmniej częściowo wypełnić ową lukę.
Pierwszym aktem prawnym wprowadzającym jednolity system szkolnictwa
akademickiego na ziemiach odrodzonego państwa polskiego była Ustawa z dnia 13 lipca
1920 r. o szkołach akademickich.4 Jej formalnym autorem był Tadeusz Łopuszański (18741955) – minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 1919-1920, w
dwóch kolejnych rządach: od 13 grudnia 1919 roku do 23 czerwca 1920 roku u Leopolda
Skulskiego (1877-1940) oraz od 23 czerwca do 24 lipca 1920 roku w pierwszym gabinecie
Władysława Grabskiego (1874-1938).
Nie oznaczało to oczywiście, że szkolnictwo to było tworzone od nowa. Wręcz
przeciwnie, prawodawca jedynie likwidował panujący chaos, związany z brakiem jakiegokolwiek formalnego, wspólnego, ogólnokrajowego punktu odniesienia. Ów akt
normatywny był nowelizowany aż dziewięciokrotnie, lecz z wyjątkiem ostatniej, żadna
z nich nie dotyczyła najbardziej żywotnych kwestii organizacji uczelni. Wspomniany
zaś wyjątek jest już częścią interesującej nas reformy, gdyż nowelizacja nastąpiła z mocy
Ustawy dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich.5 To naprowadza nas na interesujący fakt, że reforma Jędrzejewicza została wprowadzona w dwóch fazach. Pierwsza – 1
maja 1933 roku, tymczasowo modyfikująca przepisy dotychczasowe oraz wprowadza4
Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich – „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz.U.)
z 1920 r. Nr 72, poz. 494. Ogłoszona 10 sierpnia 1920 roku. Weszła w życie 15 września 1920 roku. Nowelizowana 9 razy, ale tylko do czterech aktów zmieniających odwołujemy się w naszych rozważaniach: Ustawy z dnia
16 lipca 1924 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich (Dz.U.Rz.P.
Nr 72, poz. 494) (Dz.U. z 1925 r. Nr 2, poz. 10), Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r.
o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół (Dz.U. z
1928 r. Nr 24, poz. 204), Ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Dz.U. z 1932 r. Nr
30, poz. 305) oraz Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247). Wydano
do niej 2 akty wykonawcze. Uchylona 1 września 1933 roku Ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich
(Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247).
Uwaga redakcyjna: autor uwspółcześnił pisownię słowa „akademji”, występującą przeważnie właśnie w
tej formie w tytułach państwowych aktów prawnych i statutów uczelnianych.
5
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich – Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247. Ogłoszona 29 kwietnia 1933 roku. Weszła w życie 1 maja 1933 roku (a w pełnym zakresie 1 września 1933 roku). Nowelizowana
5 razy. Ujednolicana raz Obwieszczeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 listopada
1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U. z 1938
r. Nr 1, poz. 6). Wydano do niej około 40 aktów wykonawczych, ale w niniejszej pracy odwołujemy się jedynie do: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1934 r. o organizacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(Dz.U. z 1934 r. Nr 16, poz. 126) oraz Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
17 grudnia 1936 r. o organizacji Akademii Stomatologicznej w Warszawie (Dz.U. z 1937 r. Nr 1, poz. 6). Uchylona 30
października 1947 roku Dekretem z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U. z
1947 r. Nr 66, poz. 415).
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jąca kilka nowych rozwiązań, dla których nieistotny był moment początku roku akademickiego. Druga – 1 września 1933 roku, pełna reforma całego systemu szkolnictwa
akademickiego.
Nazwa reformy wywodzi się od nazwiska Janusza Jędrzejewicza (1885-1951),
formalnego jej autora oraz osoby, która ją faktycznie wprowadziła w życie. Był on ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w latach 1931-1934, w dwóch kolejnych rządach: od 12 sierpnia 1931 roku do 9 maja 1933 roku w gabinecie Aleksandra
Prystora (1874-1941) i od 10 maja 1933 roku do 23 lutego 1934 roku w swoim własnym.
O tym, jak znacząca była to postać w środowisku sanacyjnym najlepiej świadczy fakt,
że od 10 maja 1933 roku do 15 maja 1934 roku pełnił również funkcją Prezesa Rady
Ministrów. Wspomnijmy też, że w latach 1928-1935 był posłem, a w latach 1935-1938
senatorem.
Na marginesie dodajmy, że rezygnując z funkcji ministra Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego Janusz Jędrzejewicz, jako premier, powierzył ją swemu bratu
– Wacławowi Jędrzejewiczowi (1893-1993). Ten zaś sprawował ją w latach 1934-1935, w
trzech kolejnych rządach: od 23 lutego do 13 maja 1934 roku – pod kierunkiem swego
brata, od 15 maja 1934 roku do 28 marca 1935 roku – u Leona Kozłowskiego (1892-1944)
i od 28 marca do 12 października 1935 roku – w trzecim gabinecie Walerego Sławka
(1879-1939).
W sumie, według stanu na dzień 1 maja 1933 roku, było w Polsce 12 państwowych szkół akademickich: Uniwersytet Warszawski6, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie7, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie8, Uniwersytet Stefana Batorego w
Wilnie, Uniwersytet Poznański9, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Lwowska10, Politechnika Warszawska, Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie11, Akademia Górnicza w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w
Krakowie12 i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie13. Przy czym, pełne prawa akademickie przyznano tej ostatniej dopiero 1 marca 1934 roku14. Wraz z reformą do systemu
weszła trzynasta uczelnia – Akademia Stomatologiczna w Warszawie.
J. Miziołek, Uniwersytet Warszawski: dzieje i tradycja, Warszawa 2005.
J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000; K. Stopka, A. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
8
J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret uczelni kresowej, Kraków 2007.
9
Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, Poznań 1972.
10
Z. Popławski, Politechnika Lwowska w latach 1844-1945. Rodowody katedr, wykaz nauczycieli akademickich,
dziedzictwo, Kraków 1999; tenże, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław 1992.
11
L. Lewandowski, Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, „Semper Fidelis”, Nr 3 (20), Wrocław
1994, s. 9-15.
12
Ustawa z dnia 16 lipca 1924 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach
akademickich (Dz.U. Rz. P. Nr 72, poz. 494) – Dz.U. z 1925 r. Nr 2, poz. 10. Weszła w życie z dniem ogłoszenia 14
stycznia 1925 roku. Uchylona 1 września 1933 roku Ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U.
z 1933 r. Nr 29, poz. 247).
13
Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Dz.U. z 1932 r. Nr 30, poz. 305.
Weszła w życie z dniem ogłoszenia 12 kwietnia 1932 roku.
14
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1934 r. o organizacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
– Dz.U. z 1934 r. Nr 16, poz. 126. Ogłoszone 28 lutego 1934 roku. Weszło w życie 1 marca 1934 roku. Uchylone
30 października 1947 roku Dekretem z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U.
z 1947 r. Nr 66, poz. 415).
6
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Zasadniczym przywilejem szkół akademickich, odróżniającym je od innych
uczelni wyższych, było prawo do nadawania stopni naukowych, choć należy również
wspomnieć o przywilejach honorowych. Pierwszym było prawo do używania w nazwie
jednej z zastrzeżonych formuł: uniwersytet, wszechnica, politechnika, szkoła główna
albo akademia. Drugim była podległość odrębnemu ustawodawstwu akademickiemu.
Wreszcie ostatnim był niewątpliwie ogromny prestiż związany z przynależnością do
grupy szkół o najwyższym w kraju poziomie kształcenia i największym społecznym
poważaniu.15
Bardzo istotne dla naszych dalszych rozważań jest rozróżnienie szkół wielowydziałowych i jednowydziałowych. Większość uczelni państwowych należała zasadniczo go grona tych pierwszych, w tym wszystkie uniwersytety, politechniki, szkoła
główna oraz od 1921 roku Akademia Górnicza16. Szkołami jednowydziałowymi były
Akademia Medycyny Weterynaryjnej, Akademia Stomatologiczna, Akademia Sztuk
Pięknych w Warszawie oraz od 1929 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie17. Interesują nas dwa skutki owego podziału. Po pierwsze, uczelnie jednowydziałowe były
traktowane przez prawo państwowe w sprawach wydziałowych tak, jakby w całości
stanowiły jeden wydział. Po drugie, istniała wyraźna różnica pomiędzy powyższymi
dwoma typami szkół w zakresie struktury organizacyjnej.18
Uczelnia
W latach 1920-1939 zasadniczo nie istniała możliwość utworzenie szkoły akademickiej na tzw. surowym korzeniu, i to pomimo braku formalnego zakazu ustawowego. Wynikało to jednak pośrednio z zakresu zadań i licznych wymogów organizacyjnych, które nie były możliwe do spełnienia bez uprzedniego funkcjonowania instytucji,
przynajmniej przez pewien czas. Stąd należałoby raczej mówić o nadaniu statusu akademickiego, czy to szkole wyższej nieakademickiej, czy ewentualnie instytucji naukowo-badawczej. Przez cały okres II Rzeczypospolitej nadanie statusu państwowej szkoły
akademickiej mogło nastąpić wyłącznie drogą ustawową. Należy przez to rozumieć,
obok samej ustawy, również rozporządzenie z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej (następnie zastąpione dekretem).19 Przy czym, do 31 sierpnia
1933 roku inicjatywa w tej sprawie przysługiwała wyłącznie rządowi.20 Po tej dacie nie
można było wykluczyć również inicjatywy poselskiej.21
Spośród 14 państwowych szkół akademickich w II Rzeczypospolitej22, aż 12
otrzymało ten status przed Reformą Jędrzejewicza. Trzynastą była Akademia Stomatologiczna w Warszawie. Swój status, początkowo niepełny, nabyła 1 września 1933 roku,
J. Jastrzębski, Prawo akademickie II Rzeczypospolitej. Źródła i wskazówki, Kraków 2010, s. 12-13.
Utworzono wtedy: Wydział Górniczy i Wydział Hutniczy.
Zlikwidowano wtedy podział, istniejący w latach 1922-1929, na: Wydział Malarstwa i Rzeźby oraz
Wydział Architektury.
18
Dz.U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
19
T. Mołdawa, Konstytucje Polskie 1918-2008, Warszawa 2008.
20
Dz.U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
21
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
22
Wliczając w to wojskową Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, o jednak dość
specyficznym charakterze i organizacji.
15
16
17
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właśnie postanowieniami ustawy jędrzejewiczowskiej.23 Pełnie praw akademickich
rozciągnięto na nią dopiero 1 stycznia 1937 roku.24 Należy też pamiętać, że do końca
II Rzeczypospolitej do grona placówek akademickich dołączyło jeszcze kilka uczelni
prywatnych.25
Z kolei zagadnienie likwidacji szkoły akademickiej w latach 1920-1939 ma charakter wyłącznie teoretyczny, ponieważ w rzeczywistości nie miał miejsca ani jeden taki
przypadek. Pierwsza akademicka ustawa ustrojowa z 1920 roku nie zawierała przepisów dotyczących likwidacji szkoły akademickiej. Jednak skoro jej powstanie wymagało aktu ustawodawczego, zatem oczywistym wnioskiem jest, że jej zwinięcie również
takiego aktu wymagało. Dopiero w ustawie z 1933 roku stosowny przepis się pojawił,
wprost potwierdzając powyższą procedurę w tym względzie.
1 maja 1933 roku wprowadzono możliwość tymczasowego zamknięcia całej
uczelni lub jej części samodzielną decyzją ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Co ważniejsze, wraz z taką decyzją mógł on zarządzić nowe wpisy studentów po ponownym otwarciu. Stanowiło to jedno z najpoważniejszych ciosów dla
autonomii akademickiej. Czas zawieszenia nie był w żaden sposób ograniczony, a decyzję o odwieszeniu podejmował również wspomniany minister.26
Poza prawem państwowym najistotniejszym aktem normującym funkcjonowanie każdej szkoły akademickiej był jej statut. Wymagał on zatwierdzenia ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, reforma z 1933 roku nic w tej materii nie
zmieniała.
Mówiąc o samorządowych władzach szkół akademickich na poziomie ogólnouczelnianym musimy określić ich katalog. Otóż w II Rzeczypospolitej zaliczamy tu dwa
organy kolegialne: zebranie ogólne profesorów i senat oraz trzy jednoosobowe: rektor,
prorektor i zastępca prorektora. Ich lista nie uległa co prawda zmianie w wyniku reformy z 1933 roku, jednak zmieniły się zasady ich powoływania i funkcjonowania. Pewnych wyjaśnień wymaga zagadnienie podmiotu politycznego, którego ten samorząd
był reprezentantem, czyli grupy uprawnionej do tworzenia, względnie wyłaniania, jego
organów stanowiących. Dla osób znających system szkolnictwa wyższego III Rzeczypospolitej porównanie z Polską międzywojenną może być pod tym względem nieco
szokujące. Obecnie bowiem w zarządzaniu uczelnią uczestniczą: nauczyciele akademiccy wszystkich szczebli, studenci wszystkich stopni (doktoranci, magistranci i licencjanci) oraz pracownicy administracyjni wszelkich stanowisk.27 W II Rzeczypospolitej
owa grupa posiadająca prawa polityczne w uczelni akademickiej była o wiele węższa i
sprowadzała się do profesorów oraz docentów, a i to na nierównych zasadach. Pozostali
nauczyciele, pracownicy administracyjni, jak i studenci wszystkich kategorii nie brali

Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1936 r. o organizacji
Akademii Stomatologicznej w Warszawie – Dz.U. z 1937 r. Nr 1, poz. 6. Ogłoszone 7 stycznia 1937 roku. Weszło w
życie 1 stycznia 1937 roku. Uchylone 30 października 1947 roku Dekretem z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U. z 1947 r. Nr 66, poz. 415).
25
J. Jastrzębski, Prywatne szkolnictwo akademickie…, s. 52-61.
26
Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
27
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
23
24

260

Jarosław Jastrzębski

udziału, w symboliczny nawet sposób, w sprawowaniu władzy nad uczelnią.28
Już pierwsza akademicka ustawa ustrojowa z 1920 roku ustanawiała zebranie
ogólne profesorów jako hierarchicznie najwyższą władzę uczelni wielowydziałowej,
jednak tylko wówczas, gdy sama szkoła akademicka zdecydowała się wprowadzić ów
organ do swej struktury organizacyjnej. Bowiem w okresie od 15 września 1920 roku do
31 sierpnia 1933 roku mógł on być w nich ustanowiony, ale nie musiał. W szkołach zaś
jednowydziałowych najwyższy kolegialny organ władzy stanowiła rada wydziałowa.
W uczelniach wielowydziałowych, których statuty nie przewidywały zebrania ogólnego profesorów wszystkie jego uprawnienia przechodziły na senat (z wyłączeniem
wyboru rektora). Wprowadzenie instytucji zebrania ogólnego profesorów do struktury
organizacyjnej uczelni wielowydziałowej następowało postanowieniami statutu danej
placówki. Przy czym uczelnie mogły zmieniać raz podjętą decyzję w tej sprawie poprzez
stosowne modyfikacje statutowe.29 Przykładowo: Statut Akademii Górniczej w Krakowie z
18 października 1926 r. przewidywał istnienie zebrania ogólnego profesorów30, a Statut
Uniwersytetu Poznańskiego z 28 stycznia 1921 r. nie przewidywał jego funkcjonowania.31
Z kolei wiadomo, że Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie miał przez pewien czas
w swoich strukturach zebranie ogólne profesorów, które statut z 5 czerwca 1929 roku
zlikwidował.32
Reforma Jędrzejewicza wprowadziła od 1 września 1933 pełną obligatoryjność.
Odtąd wszystkie szkoły akademickie, zarówno jedno- jak i wielowydziałowe, musiały
obowiązkowo posiadać zebranie ogólne profesorów w swej strukturze władz. Jednak w
szkołach jednowydziałowych posiadało ono znacznie szersze uprawnienia, gdyż równolegle wykonywało zadania rady wydziałowej, a nawet senatu, jeżeli dana uczelnia
zrezygnowała z dobrowolnej możliwości ustanowienia tego ostatniego.33
Zmianom uległ również skład zebrania ogólnego profesorów. Do 31 sierpnia
1933 roku składało się ono z: profesorów honorowych, profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych oraz tych docentów, którzy wchodzili w skład rad wydziałowych danej szkoły akademickiej. Przy czym, uprawnienia wszystkich członków były
w zasadzie takie same. Od 1 września 1933 roku zebranie ogólne profesorów tworzyli:
profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz delegaci docentów z wydziałów, w liczbie
określonej statutem danej szkoły akademickiej. Zebranie ogólne profesorów mogło rozszerzyć swój skład o profesorów innych szkół akademickich, o ile wykładali oni również w zainteresowanej uczelni. Utracili członkostwo profesorowie honorowi.34 Zmienił się również sposób wyłaniania reprezentantów docentów. Zamiast automatycznego
włączania w skład zebrania ogólnego profesorów ich przedstawicieli w radach wydziałowych, odtąd delegaci byli wybierani odrębnie. Pojawiła się również opcja fakultatyw-

Dz.U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
Dz.U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
30
Statut Akademii Górniczej w Krakowie, Kraków 1930.
31
Statut Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 1921.
32
Statut Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1929 (lub nieco później).
33
Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
34
Warto jednak pamiętać, że w całym okresie międzywojennym nic nie stało na przeszkodzie zapraszaniu
na posiedzenia zebrania ogólnego profesorów gości, z głosem doradczym, ale bez głosu stanowiącego.
28
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nego poszerzenia składu członkowskiego.35
Biorąc pod uwagę skład zebrania ogólnego profesorów można by odnieść wrażenie, że wprowadzenie obligatoryjności funkcjonowania tej instytucji w strukturze
organizacyjnej każdej uczelni wręcz osłabiało wpływy władz państwowych. Można
by, gdyby nie jeden znamienny fakt, otóż wraz z powyższym rozwiązaniem, znacząco
zmniejszono kompetencje zebrania ogólnego profesorów.36
Pierwsza akademicka ustawa ustrojowa bardzo szczegółowo określała zasady
proceduralne zwoływania i przebiegu posiedzenia zebrania ogólnego profesorów.37 Od
1 września 1933 roku zostało to przekazane do unormowania statutowego każdej uczelni oraz regulaminowi zebrania ogólnego profesorów.38 Trudno w tym kontekście orzec,
czy brak konieczności zatwierdzenia regulaminu przez ministra Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego (w przeciwieństwie do senackiego) był niedopatrzeniem, czy
też wiązał się z takim ograniczeniem kompetencyjnym zebrania ogólnego profesorów,
że uznano to za zbędne.
W okresie obejmującym lata 1920-1933, senat był obligatoryjnym organem każdej
państwowej wielowydziałowej szkoły akademickiej. Jednak w uczelniach jednowydziałowych organ ten nie był przewidywany, a jego kompetencje wykonywała rada wydziałowa. W szkołach wielowydziałowych senat nie był jednak co do zasady najwyższym
kolegialnym organem władzy, bowiem rolę taką przewidziano dla zebrania ogólnego
profesorów. Lecz prawodawca nie narzucił wówczas obowiązku istnienia w uczelni tej
ostatniej instytucji, uzależniając to od statutowej, suwerennej decyzji każdej zainteresowanej placówki. Jeżeli statut szkoły akademickiej nie przewidywał istnienia zebrania
ogólnego profesorów, senat stawał się jednocześnie najwyższym kolegialnym organem
takiej uczelni, a jego uprawnienia ulegały rozszerzeniu o kompetencje ustawowo przewidziane dla zebrania ogólnego profesorów, z wyłączeniem jedynie wyboru rektora.
W drugim okresie, obejmującym lata 1933-1939, senat co prawda pozostał organem obligatoryjnym w państwowych uczelniach akademickich, ale zmianie uległy
dwie bardzo istotne okoliczności. Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego funkcjonowania we wszystkich szkołach akademickich instytucji zebrania ogólnego profesorów,
senat już bezwzględnie stawał w hierarchii na drugim miejscu. Z drugiej jednak strony,
kompetencje senatu uległy wzmocnieniu, także kosztem wspomnianego zebrania. Pojawiła się również nowa możliwość powołania senatu w szkołach jednowydziałowych,
na drodze statutowej.39
Senat składał się obligatoryjnie z zasiadających w nim z urzędu: rektora, prorektora oraz dziekanów wszystkich wydziałów uczelni.40 Do 31 sierpnia 1933 roku statut
szkoły akademickiej mógł rozszerzyć jego skład o: prodziekanów, delegatów rad wydziałowych lub sędziego (w tych szkołach akademickich, w których urząd ten został
Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
Sprawa jest na tyle rozległa, że wymaga osobnego opracowania.
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utworzony)41. Od 1 września 1933 roku rektor, prorektor i dziekani zachowali swoje
członkostwo w senacie jako wiryliści jednak statut szkoły wielowydziałowej obligatoryjnie musiał określić liczbę i sposób wyboru fakultatywnych członków senatu. Przy
czym odtąd niekoniecznie musieli być to delegaci wydziałów, choć rozwiązanie takie
wydaje się najbardziej oczywiste. Jeżeli zaś statut szkoły jednowydziałowej przewidywał istnienie senatu (co poprzednio nie było możliwe), składał się on obligatoryjnie z
rektora, prorektora i trzech delegatów zebrania ogólnego profesorów (od 14 lipca 1937
roku rady profesorów)42, wybranych spośród profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych.43
Podobnie jak w przypadku zebrania ogólnego profesorów, przepisy proceduralne w pierwszej akademickiej ustawie ustrojowej dotyczące posiedzeń senatu były bardzo szczegółowe, nowa ustawa z 1933 roku przekazała senatom akademickim uprawnienie do samodzielnego kształtowania tych procedur w swym regulaminie, który w
zamian wymagał odtąd zatwierdzenia ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.44
W całym okresie międzywojennym rektor wybierany był z grona profesorskiego.45 Przy czym, do 30 kwietnia 1933 roku zdolność prawna do pełnienia tego urzędu
przysługiwała wyłącznie profesorom zwyczajnym i honorowym, należącym do rad wydziałowych danej uczelni46. Reforma jędrzejewiczowska, już w pierwszej swojej fazie – 1
maja 1933 roku, odebrała profesorom honorowym bierne prawo wyborcze względem
tego stanowiska. Odtąd rektor był zasadniczo wybierany z grona profesorów zwyczajnych. Jedyny wyjątek przewidziano dla przypadku szkoły akademickiej, w której byłoby mniej niż pięciu profesorów zwyczajnych, rektorem mógł w nich zostać również
profesor nadzwyczajny.47
Do 30 kwietnia 1933 roku wyboru rektora dokonywało zasadniczo zebranie ogólne profesorów, oczywiście tylko w tych szkołach akademickich, w których istniało. W
pozostałych uczelniach wielowydziałowych wyboru dokonywali elektorzy – delegaci
rad wydziałowych.48 Przykładowo w Politechnice Warszawskiej, według stanu prawnego z 14 czerwca 1921 roku, każda rada wydziałowa wybierała po 4 elektorów, spośród
profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych, w sumie było ich zatem 24 (z
6 wydziałów).49 W szkołach jednowydziałowych wyboru dokonywała rada wydziałowa, pełniąca w nich również funkcję zebrania ogólnego profesorów.
Wybory przeprowadzano w czerwcu, z wyłączeniem przypadku powołania nowego rektora w trakcie trwania kadencji. Nie było konieczności uzyskiwania uprzedniej
Dz.U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494.
Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich Dz.U. z 1937
r. Nr 52, poz. 406. Weszła w życie z dniem ogłoszenia 14 lipca 1937 roku. Uchylona 30 października 1947 roku
Dekretem z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U. z 1947 r. Nr 66, poz. 415).
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Dz.U. z 1933 r. Nr 29, poz. 247.
44
J. Jastrzębski, Instytucja Senatu w państwowym szkolnictwie akademickim…, s. 307-323.
45
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zgody kandydatów, choć zapewne unikano powoływania osób, które nie czuły się na
siłach. Profesor honorowy nie musiał przyjmować wyboru. Jednak profesor zwyczajny
był zasadniczo zobligowany do jego przyjęcia, co wynikało z jego profesorskich obowiązków służbowych. Szczegółową procedurę wyborów rektorskich określał statut.50
Od 1 maja 1933 roku we wszystkich wielowydziałowych szkołach akademickich
rektora wybierało zebranie delegatów wydziałów, zwykłą większością głosów. Sposób
wyboru elektorów na zebranie delegatów wydziałów, jego regulamin i termin wyborów ustalał minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W jednowydziałowych szkołach akademickich elekcja rektora należała do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Wybór rektora podlegał zatwierdzeniu kolejno przez ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, a następnie na jego wniosek przez Prezydenta
Rzeczypospolitej. W razie odmowy zatwierdzenia przez ministra Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego zebranie delegatów wydziałów musiało niezwłocznie dokonać
nowego wyboru. W ten sposób władze państwowe wydawałoby się dość skutecznie
mogły wpływać na personalną obsadę rektoratu.51
Warto jednak przytoczyć interesujący przykład rozgrywki do jakiej doszło pomiędzy Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a Uniwersytetem Jana Kazimierza w 1933 roku, który nader odważnie podjął rękawicę, próbując
jako środek wykorzystać broń „przeciwnika” – przepisy prawa. Wybrany rektor-elekt
Adam Gerstmann nie uzyskał zatwierdzenia szczebla państwowego, podobna sytuacja
powtórzyła się jeszcze trzykrotnie wobec rektorów-elektów: Edmunda Bulandy, Włodzimierza Koskowskiego i Mariana Franke. W końcu minister Janusz Jędrzejewicz stracił cierpliwość i ustanowił komisarza uniwersytetu w osobie Kamila Stefko.52 Próżno
szukać w tekście ustawy akademickiej z 1933 roku jakiegokolwiek przepisu mówiącego
o takiej procedurze, jednak przewaga należała zdecydowanie do władz państwowych.
Do 31 sierpnia 1933 roku okres urzędowania rektora wynosił 1 rok, a objęcie
funkcji następowało na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego53. Od
1 września 1933 roku kadencja rektora trwała 3 lata. Rozpoczynała się dnia 1 września
pierwszego roku kadencji i trwała do 31 sierpnia ostatniego roku kadencji. Jednak okres
urzędowania rektorów pełniących urząd w roku akademickim 1932/1933 nie uległ
przedłużeniu.54 Ilość kadencji rektorskich nie była ograniczona, ta sama osoba mogła
być wybierana wielokrotnie, także na okresy następujące bezpośrednio po sobie.
W razie opróżnienia urzędu przed upływam kadencji, wyboru nowego rektora
dokonywano na okres pozostały do upływu kadencji poprzednika. Mandat rektora wy50
Dz.U. z 1920 r. Nr 72, poz. 494, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół – Dz.U. z 1928
r. Nr 24, poz. 204. Weszło w życie z dniem ogłoszenia 6 marca 1928 roku. Ujednolicone raz Obwieszczeniem
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lipca 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych
szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół – Dz.U. z 1933 r. Nr 76, poz. 551. Uchylone 20 listopada
1958 roku Ustawą z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych – Dz.U. z 1958 r. Nr 68, poz. 336.
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gasał w wypadku śmierci, ustąpienia lub upływu kadencji.55 Odwołanie rektora, jak się
wydaje, było możliwe tylko w wyniku postępowania dyscyplinarnego.56
Do 30 kwietnia 1933 roku prorektorem zostawał automatycznie rektor ustępujący. W razie potrzeby zebranie ogólne profesorów wybierało zastępcę prorektora. W
uczelniach, których statuty go nie przewidywały wyboru dokonywał senat, względnie
rada wydziałowa szkoły jednowydziałowej.57
Od 1 maja 1933 roku prorektora wybierało zebranie delegatów wydziałów, zwykłą większością głosów. Odtąd zatem prorektor był wybierany, i to przez ten sam organ, który powoływał rektora. Wyboru prorektora w trybie zwyczajnym dokonywano
w innym roku akademickim niż elekcji rektora, z wyjątkiem 1933, gdy były one przeprowadzone wspólnie. Wybór prorektora podlegał zatwierdzeniu przez ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W razie odmowy zatwierdzenia zebranie
delegatów wydziałów musiało niezwłocznie dokonać nowego wyboru. Prorektor był
wybierany z grona profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Kadencja prorektora
trwała 3 lata, z wyjątkiem kadencji prorektora wybranego w 1933 roku, która trwała tylko 2 lata. Czas urzędowania rozpoczynał się dnia 1 września pierwszego roku kadencji
i trwał do 31 sierpnia ostatniego roku kadencji. W razie ustąpienia prorektora przed jej
ukończeniem, w ciągu miesiąca, dokonywano wyboru następcy, na okres pozostały do
końca kadencji jego poprzednika. W razie konieczności zastępowania prorektora, zastępcę wyznaczał senat spośród swoich członków. Przy czym, zastępca prorektora nie
musiał być zatwierdzany na szczeblu państwowym.58
Prorektor z urzędu był członkiem senatu we wszystkich szkołach akademickich,
których statuty przewidywały istnienie tego kolegialnego organu. Od 1 września 1933
roku prorektor jednowydziałowej szkoły akademickiej przejmował również kompetencje prodziekana.59
Wydział
Do 31 sierpnia 1933 roku wniosek do ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o utworzenie lub likwidację wydziału składało zebranie ogólne profesorów, względnie senat wykonujący jego kompetencje. W szkołach jednowydziałowych czyniłaby to rada wydziałowa, z tym że byłoby to równoznaczne z zamiarem
przekształcenia uczelni w wielowydziałową.60 Reforma jędrzejewiczowska przekazała
powyższe uprawnienie Radzie Ministrów, która wydawała stosowne rozporządzenie.
Jednak udział ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pozostawał obligatoryjny. Wniosek o zmianę podziału na wydziały mógł złożyć senat uczelni, a w szkołach jednowydziałowych zebranie ogólne profesorów wykonujące jego kompetencje,
ale też sam wspomniany minister, po uzyskaniu niewiążącej opinii ze strony uczelni.
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Opinię tą wydawały te same organy które były uprawnione do wnioskowania.61
Od 1920 roku rada wydziałowa była zasadniczo obligatoryjnym organem szkoły
akademickiej. Jednak w dziejach tej instytucji w II Rzeczypospolitej można wyodrębnić dwa okresy, uwzględniając wymóg jej istnienia w strukturze organizacyjnej uczelni
akademickich. Pierwszy okres – obligatoryjności pełnej – obejmował lata 1920-1933, zaś
drugi okres – obligatoryjności częściowej – dotyczył lat 1933-1939.
Obligatoryjność pełna z okresu od 15 września 1920 roku do 31 sierpnia 1933
roku oznaczała, że wszystkie szkoły akademickie musiały obowiązkowo posiadać co
najmniej jedną radę wydziałową w strukturze swych władz samorządowych. Oczywiście ich ilość uzależniona była od liczby wydziałów. W szkołach jednowydziałowych
rada wydziału posiadała znacząco zwiększone kompetencje. W odróżnieniu bowiem
od zebrania ogólnego profesorów oraz senatu, których istnienie było związane z minimalną ilością dwóch wydziałów, rada wydziałowa musiała istnieć nawet w szkole
jednowydziałowej62. Co więcej, w tym szczególnym przypadku, uprawnienia zarówno
zebrania ogólnego profesorów, jak i senatu, przechodziły na radę wydziału.63
Obligatoryjność częściowa od 1 września 1933 roku polegała na tym, że rady wydziałowe funkcjonowały tylko w szkołach wielowydziałowych. Natomiast w szkołach
jednowydziałowych ich kompetencje wykonywało zebranie ogólne profesorów.64
Do 1933 roku rada wydziałowa składała się obligatoryjnie z należących do wydziału: profesorów zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, tych profesorów honorowych, którzy wchodzili w skład rady wydziałowej, jako profesorzy zwyczajni lub
nadzwyczajni, zanim zostali profesorami honorowymi, oraz dwóch docentów, wybranych na rok akademicki przez ogół docentów wydziału. Rada wydziałowa miała prawo powołania do swego składu, na rok, również profesorów innych wydziałów, o ile
wykładali na zainteresowanym wydziale oraz profesorów honorowych, którzy nie byli
poprzednio jej członkami.65 Od 1 września 1933 roku liczbę delegatów docentów określał statut, a profesorowie honorowi utracili prawo członkostwa w radzie wydziałowej,
pozostałe regulacje dotyczące składu pozostały bez zmian.66 Jednak należy pamiętać,
że powyższe unormowania dotyczyły wyłącznie członkostwa w radzie wydziałowej –
osób posiadających tzw. prawo głosu stanowiącego, nie przesądzały natomiast o uczestnictwie w obradach. Rady wydziałowe mogły bowiem dopuszczać na swe posiedzenia
również gości z głosem doradczym lub jako obserwatorów.
Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni wydziału mieli ustawowy obowiązek
uczestniczenia w pracach rady wydziałowej, o ile nie przebywali na urlopie. Na marginesie nadmieńmy, że w całym interesującym nas okresie członkostwo w radzie wydzia-
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łowej dawało automatycznie przywilej zasiadania w zebraniu ogólnym profesorów.67
Przy czym dotyczyło to zarówno profesorów, jak i docentów.68
Pierwsza akademicka ustawa ustrojowa bardzo szczegółowo określała zasady
proceduralne zwoływania i przebiegu posiedzenia rady wydziałowej. Od 1 września
1933 roku powyższe sprawy pozostawiono do uregulowania statutowego lub regulaminowego każdej uczelni. Do 31 sierpnia 1933 roku regulamin rady wydziałowej wymagał
zatwierdzenia senatu macierzystej uczelni69, po tej dacie na poziomie ogólnouczelnianym zatwierdzenie zostało zniesione, lecz wprowadzono zatwierdzenie przez ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego70.
Od 1 września 1933 roku instytucja rady wydziałowej w szkołach jednowydziałowych została całkowicie zniesiona, a jej kompetencje zasadnicze przekazano zebraniu
ogólnemu profesorów takich szkół. Funkcję dziekana wykonywał rektor, analogicznie
funkcję prodziekana pełnił prorektor, a zastępcy prodziekana zastępca prorektora.71
W całym okresie międzywojennym dziekan wybierany był przez radę wydziałową, większością głosów.72 Przy czym do 31 sierpnia 1933 roku zdolność prawna do
pełnienia tego urzędu przysługiwała profesorom zwyczajnym, nadzwyczajnym i honorowym.73 Reforma jędrzejewiczowska odebrała profesorom honorowym bierne prawo
wyborcze względem tego stanowiska.74
Wybory przeprowadzano w czerwcu, z wyłączeniem przypadku powołania nowego dziekana w trakcie trwania kadencji. Nie było konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody kandydatów, choć zapewne unikano powoływania osób, które nie czuły się
na siłach. Profesor zwyczajny i nadzwyczajny był bowiem zasadniczo zobligowany do
przyjęcia wyboru, co wynikało z jego profesorskich obowiązków służbowych.75
Kadencja dziekana wynosiła 1 rok.76 Początkowo objęcie funkcji następowało na
dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego77, od 1 września 1933 roku rozpoczynała się dnia 1 września78. Ilość kadencji dziekańskich nie była ograniczona, ta
sama osoba mogła być wybierana wielokrotnie, także na okresy następujące bezpośrednio po sobie.
W razie opróżnienia urzędu przed upływam kadencji, wyboru nowego dziekania dokonywano na okres pozostały do upływu kadencji poprzednika. Mandat dziekana wygasał w wypadku śmierci, ustąpienia lub upływu kadencji. Odwołanie dziekana,
jak się wydaje, było możliwe tylko w wyniku postępowania dyscyplinarnego.
Prodziekanem zostawał automatycznie dziekan ustępujący. W razie zrzeczenia
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się godności prodziekana przez ustępującego dziekana lub w razie opróżnienia funkcji
w czasie trwania kadencji rada wydziałowa wybierała prodziekana na pozostały okres
kadencji. Ewentualne członkowstwo prorektora w senacie uzależnione było od postanowień statutu. W razie potrzeby rada wydziałowa wybierała również zastępcę prodziekana.79

Studium pozawydziałowe
Gdyby poprzestać wyłącznie na lekturze tekstów obu akademickich ustaw ustrojowych z okresu międzywojennego można by dojść do wniosku, że jednostka organizacyjna pod nazwą studium została wprowadzona dopiero w 1933 roku. Nie jest to jednak
do końca prawdą. W istocie istniały już takowe, czy to w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego80, czy Uniwersytetu Jana Kazimierza.81 Były to jednak jednostki wchodzące w
skład wydziałów. Istotną nowością reformy jędrzejewiczowskiej była natomiast możliwość tworzenia studium specjalnego pozawydziałowego.
Studium takie nie podlegało władzom żadnego wydziału, a jedynie organom
ogólnouczelnianym. Studium pozawydziałowe powoływał rozporządzeniem minister
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Były dwie drogi do tego prowadzące.
Pierwszą była inicjatywa własna ministra, który był w takim przypadku zobligowany
do uzyskania niewiążącej opinii senatu zainteresowanej uczelni. Wydaje się, że należy
również przyjąć teoretyczną możliwość utworzenia takiego studium w szkole jednowydziałowej, wówczas jeżeli senat w niej nie funkcjonował to opinię wyrażało zebranie
ogólne profesorów. Drugą była inicjatywa uczelniana, wniosek uchwalał senat, względnie zebranie ogólne profesorów tam gdzie senatu nie było.
Organizację studium specjalnego określał odrębny statut nadany przez ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, po wysłuchaniu opinii senatu (względnie zebrania ogólnego profesorów). Ustawa jędrzejewiczowska przewidywała, że na
czele studium stoi kierownik. Obok niego mogła być również utworzona rada profesorów, po wysłuchaniu opinii senatu (zebrania ogólnego profesorów). Rada profesorów
składała się obligatoryjnie z profesorów zwyczajnych i profesorów nadzwyczajnych
oraz delegatów docentów z danego studium. Rada profesorów miała prawo powołania
do swego składu, na rok, również profesorów spoza studium, którzy prowadzili na nim
wykłady.
Może zastanawiać dlaczego ustawodawca zdecydował się wprowadzić, niejako
równolegle do wydziału, inny typ jednostki organizacyjnej. Otóż odpowiedź przynosi
upoważnienie dla ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do rozciągnięcia na radę profesorów niektórych uprawnień przysługujących radom wydziałowym, a na kierownika studium części uprawnień przysługujących dziekanowi. Niektórych, nie wszystkich. Zatem wydaje się, że intencją prawodawcy było stworzenie
formuły pośredniej umożliwiającej niezależne funkcjonowanie niektórym dyscyplinom
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naukowym, już mocno wyodrębnionym, lecz zbyt słabym kadrowo lub organizacyjnie
na danej uczelni, aby utworzyć osobny wydział. Owe kompetencje mogły być rozszerzane, oczywiście do czasu osiągnięcia stopnia rozwoju umożliwiającego przekształcenie w wydział.82
Oddział
Oddział mógł być tworzony w ramach wydziału. Przy czym, podział na oddziały
nie tylko nie był obligatoryjny, lecz nawet nie musiał być zupełny. Innymi słowy, jedynie część wydziału mogła być włączona do jakiegoś oddziału, podczas gdy reszta podlegała bezpośrednio wydziałowi. Przepisy dotyczące oddziałów były w ustawodawstwie
akademickim II Rzeczypospolitej nader skromne. W 1920 roku określono wyłącznie
sposób ich tworzenia. Inicjatywa w tej sprawie wymagała wniosku zebrania ogólnego
profesorów albo senatu wykonującego jego uprawnienia, a w uczelniach jednowydziałowych rady wydziałowej. Trudno jednak zakładać, że w szkołach wielowydziałowych
ze sprawy całkowicie można było wyłączyć radę wydziałową. Ustawa nie precyzowała
do kogo wniosek był kierowany, ale jest oczywiste że do ministra Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego. Przez analogię należy przyjąć, że identyczna procedura dotyczyła ewentualnej likwidacji oddziału.83
Reforma jędrzejewiczowska wprowadzała dwie równoprawne możliwości tworzenia, likwidowania i reorganizacji oddziałów. Wedle pierwszej, stosowną kompetencję do wnioskowania przekazano radzie wydziałowej, zaś w uczelniach jednowydziałowych zebraniu ogólnemu profesorów. Wedle drugiej, minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego mógł tego dokonać z własnej inicjatywy, lecz dopiero po
uzyskaniu opinii rady wydziałowej, względnie zebrania ogólnego profesorów. Jednak
opinia ta nie była wiążąca. Tak, czy owak, zmiana stanu dotychczasowego wymagała
odtąd formy rozporządzenia ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i
dochodziła do skutku wraz z uzyskaniem przez nie mocy obowiązującej.84
Studium wydziałowe
Jak wspominaliśmy instytucja studium wydziałowego, pomimo braku jakichkolwiek wzmianek ustawowych, funkcjonowały w szkolnictwie akademickim również w
latach 1920-1933, zresztą i wcześniej.85 Wydaje się, że uczelnie korzystały tu posiłkowo
z instytucji oddziału skromnie opisanej w pierwszej akademickiej ustawie ustrojowej,
a różnica dotyczyła jedynie nomenklatury. Reforma z 1933 roku usunęła tę lukę wprowadzając już wprost możliwość tworzenia studium specjalnego również w obrębie wydziału, a zatem na szczeblu równoległym z oddziałem.
Studium wydziałowe powoływał rozporządzeniem minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Były dwie drogi do tego prowadzące. Pierwszą była inicjatywa własna ministra, który był w takim przypadku zobligowany do uzyskania niewiążą-
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cej opinii zainteresowanej rady wydziałowej, względnie zebrania ogólnego profesorów
szkoły jednowydziałowej. Drugą była inicjatywa uczelniana, wniosek uchwalał senat,
względnie zebranie ogólne profesorów wykonującego jej kompetencje.
Organizację takiego studium określał odrębny statut, nadany przez ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego po wysłuchaniu opinii rady wydziałowej
(względnie zebrania ogólnego profesorów). Na czele studium stał kierownik, nie można
również wykluczyć utworzenia innych organów pomocniczych lub doradczych. Należy
jednak pamiętać, że studium podlegało władzom wydziału, samo stanowiąc jego organ
pomocniczy. Zatem wszelkie swoje uprawnienia czerpało z nadania władz wydziału i
co więcej ostateczne decyzje w sprawach o przypisanych kompetencjach ustawowych
powinno było pozostać przy odpowiednio radzie wydziałowej i dziekanie, czy to przykładowo w formie zatwierdzenia, czy przynajmniej odwołania. Niemniej sprawa wymaga badań szczegółowych.
Pojawia się pytanie, czym miał się różnić oddział od studium, wydaje się że poza
nomenklaturą nie sposób znaleźć w ustawach akademickich jakichkolwiek wskazań.
Jakąś rolę mogła odgrywać tradycja, przykładowo Studium Rolnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim istniało przed wejściem w życie pierwszej akademickiej ustawy ustrojowej z 1920 roku. Jedynie intuicyjnie możemy dojść do wniosku, że użycie terminu
studium bardziej odpowiadało wyodrębnieniu o charakterze naukowo-dydaktycznym,
zaś oddział bardziej roli naukowo-badawczej. Lecz nie należy przykładać do tej hipotezy zbyt wielkiej wagi. Natomiast od 1933 roku studium pod jednym ważkim względem
różniło się od oddziału, funkcjonowało bowiem w oparciu o regulację narzuconą przez
ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, tymczasem w odniesieniu do
oddziału nie było to wymagane i jego regulamin mogła ustanowić sama rada wydziałowa. Zatem wyodrębnienie studium jako jednostki organizacyjnej, miało niejako „mocniejszy” charakter, ze względu na umocowanie w przepisach pozauczelnianych.86
Zakład
Zakład był zasadniczo najniższą jednostką organizacyjną w zakresie realizacji
zadań naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych uczelni. Pierwsza akademicka ustawa ustrojowa była dość enigmatyczna w określeniu zasad tworzenia zakładów.
Inicjatywa w tej sprawie wymagała wniosku zebrania ogólnego profesorów albo senatu
wykonującego jego uprawnienia, a w uczelniach jednowydziałowych rady wydziałowej. Ustawa nie precyzowała do kogo wniosek był kierowany, ale jest oczywiste, że do
ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Przez analogię należy przyjąć, że identyczna procedura dotyczyła ewentualnej likwidacji zakładu.87 W żadnym
wypadku nie należy mylić katedry z zakładem. Zakłady obsługiwały organizacyjnie
katedry, które same w sobie nie były jednostkami organizacyjnymi.
Reforma jędrzejewiczowska wprowadzała dwie równoległe możliwości tworzenia i likwidowania zakładów, na wniosek uczelni lub bez niego, jednak z obligatoryjnością uzyskania niewiążącej opinii. Procedura uzależniona była od umiejscowienia
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zakładu w strukturze organizacyjnej uczelni. Jeżeli zakład miał wchodzić w obręb wydziału, wnioskowanie (opinia) należało do zainteresowanej rady wydziałowej. W każdym innym przypadku należało to do senatu. Zmiana stanu dotychczasowego przyjmowała formę rozporządzenia ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i dochodziła do skutku wraz z uzyskaniem przez nie mocy obowiązującej.88
Funkcjonowanie zakładu normował regulamin uchwalany przez radę wydziałową.89 Na czele zakładu stał kierownik i to on podejmował wszystkie wiążące decyzje
tyczące się tej jednostki organizacyjnej. Jeżeli nawet zwoływano coś na kształt „rady
zakładowej” to mogła ona być co najwyżej organem doradczym kierownika. Pełna odpowiedzialność za działalność zakładu spoczywała bowiem na nim. Kierownika powoływała rada wydziałowa. Zdolność prawną do obejmowania tej funkcji posiadali
wyłącznie profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, choć do 31 sierpnia 1933 roku przynajmniej teoretycznie nie można wykluczyć z tej grupy także profesorów honorowych.
Zapewne z reguły powierzano kierownictwo profesorowi zajmującemu katedrę, którą
dany zakład obsługiwał, a faktyczne wybory dokonywane były wówczas, gdy zakład
obsługiwał więcej niż jedną katedrę. Niemniej pierwsza akademicka ustawa ustrojowa
nie wprowadzała w tym względzie żadnej obligatoryjności. Dlatego należy podkreślić,
że nie każdy profesor zwyczajny, czy nadzwyczajny musiał być jednocześnie kierownikiem zakładu. Jest to tym istotniejsze, że w całym okresie międzywojennym profesora
trudniej było usunąć z katedry, niż z szefostwa zakładu.
Reforma jędrzejewiczowska wprowadziła zasadę, że kierownikiem zakładu zostaje profesor, którego katedrę dany zakład obsługuje. Jednak nawet wówczas pozostawiono furtkę umożliwiającą rozdzielenie funkcji dydaktycznej i badawczej od funkcji
organizacyjnej kierowania zakładem. Polegała ona na umożliwieniu funkcjonowania
zakładów obsługujących kilka katedr lub nie obsługujących żadnych. W tych ostatnich
przypadkach kierownika powoływał jednak minister Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, na wniosek rady wydziałowej albo senatu, jeżeli zakład nie wchodził w
skład żadnego wydziału.
Kierownik mógł zostać zawieszony w czynnościach. Do 31 sierpnia 1933 roku
dokonywał tego senat, a w szkołach jednowydziałowych rada wydziałowa. Po tej dacie zawieszenia dokonywał rektor. Natomiast w całym okresie lat 1920-1939 ostateczną
decyzję o ewentualnym zwolnieniu z funkcji kierownika podejmował minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, z tym że mogło to dotyczyć wyłącznie kierowników uprzednio zawieszonych przez władze uczelniane.90
1 maja 1933 roku wprowadzono możliwość tymczasowego zawieszenia funkcjonowania zakładu przez rektora. Był on co prawda zobligowany do niezwłocznego
przedłożenia sprawy senatowi, jednak w razie uchylenia swej decyzji przysługiwało
mu odwołanie do ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, którego decyzja była ostateczna. Dotkliwym ciosem dla autonomii akademickiej było wprowadzenie możliwości czasowego zawieszenia działalności zakładu przez ministra Wyznań
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Religijnych i Oświecenia Publicznego, nawet bez konsultacji z władzami uczelnianymi.
Czas zawieszenia nie był w żaden sposób ograniczony. Decyzję o odwieszeniu podejmował ten organ, który dokonał zawieszenia w ostatniej instancji, zatem albo rektor
albo wspomniany minister.91
Zakończenie
Dla niektórych może być pewnym zaskoczeniem porównanie standardów prawnych znanych nam obecnie92, z obowiązującymi w myśl obu akademickich ustaw ustrojowych, szczególnie w odniesieniu do olbrzymiej ingerencji władz państwowych w życie uczelniane. Jak bowiem jasno widać, także przed reformą Jędrzejewicza była ona
niezwykle rozbudowana, a sama reforma tak wiele w tym zakresie nie zmieniła, jak się
na ogół sądzi.
Zakres reform organizacyjnych jaki dotknął uczelnie akademickie był rozległy,
a rozważaliśmy jedynie kwestię ich struktur organizacyjnych, pomijając wiele innych
aspektów. Analizując te omówione w niniejszej pracy trzeba przyznać, że miały one
różny wpływ na system szkolnictwa akademickiego w II Rzeczypospolitej, nie zawsze
jednak negatywny. Cześć z nich wprowadzała większą spójność i logiczność w systemie, jak obligatoryjność funkcjonowania zebrania ogólnego profesorów we wszystkich
szkołach akademickich. Część usprawniała funkcjonowanie uczelni, jak wydłużenie
kadencji rektorskiej. Część uzupełniała pewne luki w przepisach poprzedniej ustawy
ustrojowej, jak usunięcie pewnych niejasności przy tworzeniu wydziałów, czy zakładów. Część wprowadzała nowe instytucje, jak możliwość tworzenia studiów specjalnych pozawydziałowych. Niestety bardzo wiele było zdecydowanie wymierzonych w
autonomiczność szkolnictwa akademickiego. Za najistotniejsze zmiany w tej materii
należy uznać: możliwość czasowego zamykania uczelni, względnie jej części, decyzją
ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; konieczność uzyskiwania zatwierdzenia państwowego przy wyborze rektora i prorektora oraz przy zatwierdzaniu
regulaminów senatu i rady wydziałowej; a także przeniesienie na szczebel państwowy
decyzji o obsadzaniu funkcji kierownika zakładu naukowego. I jest oczywiste, że choć
niektóre zmiany należy uznać za wartościowe, to jednak najistotniejsze dla szkolnictwa
akademickiego były te wymierzone w jego niezależność oraz wolność nauki i nauczania.
Także zatem w kwestii zmian w strukturze organizacyjnej szkół akademickich trudno
ocenić reformę Jędrzejewicza inaczej niż negatywnie, postulując co najwyżej o pamięć
również o pozytywnych rozwiązaniach, nawet jeśli uznamy je za mniej istotne.
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Resume
Jarosław Jastrzębski
Jędrzejewicz’s higher education reform in the Second Polish Republic (1918-1939).
Changes in universities organization
The article compares and contrasts the organization of state universities before and after 1933 when the Jędrzejewicz’s higher education reform was introduced. Findings of
the article are based on the analysis of the state legal instruments from 1920 to 1939
supplemented by chosen universities statutes. In eight chapters the author describes
state higher educational system with classification relevant to the topic of the work,
legal basis and their amendments as well as their impact on organizational units of universities (departments, sub-departments, faculties, sub-faculties, institutes, centres and
other units). The author discusses the circumstances of creation and liquidation of each
unit mentioned, their activity in the context of legal regulations and internal structures.
Special attention is paid to the increase of supervisory powers of the Ministry of Religious Belief and Public Enlightenment. In the conclusion we can find advantages and
disadvantages of the reform. The main drawback was limitation on the autonomy of the
university expressed in ability of temporary closure of the university or its part by the
decision of the Ministry of Religious Belief and Public Enlightenment; obligatory state
authorities’ approval of the election of rectors and prorectors; endorsement of the rules
of the University Senate and Department Council and assignment of filling the posts of
research unit directors to state authorities.
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Prasa codzienna w Lublinie w latach 1918-1939
Gazety towarzyszą ludziom już od dziesiątków lat. Na przestrzeni lat ulegały
licznym modyfikacjom dostosowując się do zmian zachodzących na rynku wydawniczym. Rozwój technologii sprawił, że poprawiła się jakość gazet i jej atrakcyjność. Nie
sposób wyobrazić sobie codziennego życia bez ich obecności, mimo że walczą o przetrwanie z nowoczesnymi masmediami takimi jak radio, telewizja, a ostatnio Internet.
Jak na razie, z tej walki udaje im się wyjść zwycięsko.
Całkiem przypadkiem zacząłem zastanawiać się nad tym, po jakie gazety sięgali mieszkańcy Lublina, żyjący w mieście w latach dwudziestych i trzydziestych XX
stulecia? Czy wybór prasy codziennej był równie pokaźny co dzisiaj? Jakie tematy poruszano na łamach lubelskich dzienników? I wreszcie, jak Lublin wypadał pod względem
wydawniczym na tle pozostałych polskich miast? Próbę odpowiedzi na te pytania podjąłem w poniższym artykule. Zaznaczam, że prezentowana praca to jedynie zarys ogólny historii najważniejszych gazet wychodzących w Lublinie w latach 1918-1939. Treści
w nich zawarte oraz wszelkie zagadnienia poboczne świadomie pomijam, ponieważ
w moim przekonaniu stanowią odrębne zagadnienia, które wciąż czekają na zbadanie.
Artykuł ma układ chronologiczny, gazety w nim opisane są przedstawione w kolejności
ich wydawania w Lubinie.
Możliwość rozwoju prasy i rynku czytelniczego w Polsce międzywojennej
ograniczał duży odsetek analfabetów wśród polskiego społeczeństwa. Regularnie gazety czytywali głównie zamożni i wykształceni mieszkańcy miast, a na wsi ziemiaństwo.
Chłopi i biedota miejska ze względów finansowych i braków elementarnego wykształcenia po prasę codzienną sięgali nieregularnie. Jeżeli mieli kontakt z jakimś tytułem prasowym, to najczęściej bywały to egzemplarze zwane potocznie przechodnimi – stare, i
tym samym podające zdezaktualizowane informacje.
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku sprawiło, że w całej Polsce zaczęło ukazywać się wiele tytułów prasowych. Przyczynił się do tego fakt, że zniesiono wszystkie
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zakazy i ograniczenia cenzorskie narzucone wcześniej na wydawców gazet przez zaborców. Kolejny element, który stymulował rozwój prasy, to tocząca się wówczas walka o władzę oraz niespodziewanie wysoka aktywność polityczna i społeczna Polaków.
Każda chcąca się liczyć formacja polityczna dążyła do tego, by posiadać swój własny
organ prasowy, za pomocą którego mogła komunikować się ze społeczeństwem1.
W całym okresie międzywojennym pod względem ogólnej liczby wydawanych
czasopism Lublin plasował się w pierwszej dziesiątce wśród polskich miast2. Znacznie
gorzej w zestawieniu ogólnopolskim prezentowała się liczba wychodzącej w mieście
prasy codziennej. W Lublinie w latach 1918-1939 wychodziło łącznie osiemnaście dzienników, z czego sześć to lokalne wydawnictwa pism ogólnopolskich3. Większość z nich
nie utrzymała się długo na rynku. Zła kondycja finansowa wydawców, brak zainteresowania ze strony czytelników – co równało się z uzyskiwaniem małych przychodów
ze sprzedaży – czy wreszcie silna konkurencja, to najczęstsze powody zamykania niektórych tytułów.
***
W niepodległej Polsce przed Lublinem stanęły do zrealizowania olbrzymie
wyzwania architektoniczne, komunikacyjne, inwestycyjne oraz gospodarcze. Według
zamierzeń jego włodarzy miasto z prowincjonalnego ośrodka gubernialnego dawnej
Kongresówki miało stać się w niedalekiej przyszłości prężną aglomeracją konkurującą
z innymi miastami II Rzeczypospolitej4. Spis ludności przeprowadzony w 1921 roku
wykazał, że miasto zamieszkiwały wówczas 94 553 osoby. Dekadę później liczba ludności Lublina wzrosła do 112 539, a do stycznia 1939 roku przybyło dodatkowe dziesięć
tysięcy mieszkańców. W dwudziestoleciu międzywojennym gród nad Bystrzycą plasował się na jedenastym miejscu wśród miast liczących ponad sto tysięcy mieszkańców.
Około 35% ludności miasta stanowiła mniejszość żydowska5. Jakie gazety mogli czytać
międzywojenni mieszkańcy Lublina?
„Ziemia Lubelska” posiadała bogatą historię sięgającą pierwszej dekady XX
wieku. Zadebiutowała w Lublinie w 1906 roku w wyniku połączenia redakcji „Gazety
Lubelskiej”, „Gońca Lubelskiego” i „Dziennika Lubelskiego”. Siedziba pisma mieściła
się na ulicy Kapucyńskiej 4. Gazetę drukowano w drukarni Bolesława Drue6, znajdującej się przy ulicy Pijarskiej 57. Funkcję redaktorów naczelnych pełnili kolejno: Wacław
Wojewódzki, Edward Lambach, Antoni Wieczorkiewicz, Wacław Wierciński oraz Julian
1

443.

A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939), Warszawa-Łódź 1982, s.

2
A. Notkowski, Prasa lubelska na tle czasopiśmiennictwa polskiego Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 1983, T. XXII, z. 4, s. 5.
3
Tenże, Polska prasa prowincjonalna …, s. 147.
4
T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin. Dzieje miasta, T. 2, Lublin 2000, s.
173-175.
5
Tamże, s. 178-179.
6
Bolesław Stefan Drue żyjący w latach 1855-1925, był znanym lubelskim dziennikarzem i wydawcą. Na
wiele lat związał się z gazetą „Głos Lubelski”, której był wieloletnim redaktorem. Po zawieszeniu „Głosu Lubelskiego” prowadził aż do śmierci własną drukarnię. Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 3, red. T. Radzik, A.
A. Wtusik, J. Ziółek, Lublin 2009, s. 88-89.
7
H. Danczowska, „Ziemia Lubelska” 1906-1931, „Ziemia Lubelska”, nr 1, 2002, s. 56-57.
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Tor8. W „Ziemi Lubelskiej” ukazywały się ostre w tonie artykuły polityczne atakujące
polskie organizacje lewicowe i żydowskie. W początkowym okresie swojego istnienia
gazeta z powodu braku wykwalifikowanego personelu i dostępu do biuletynów informacyjnych, podawała nieaktualne i błędne informacje9.
Od 1 maja 1910 roku pismo ukazywało się z podtytułem „Dziennik polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki”. Gazeta drukowała dodatek literacki, na łamach
którego swoją twórczość prezentowali lubelscy poeci. Po 1918 roku jako jedyne pismo
wydawane na Lubelszczyźnie „Ziemia Lubelska” wstąpiła do Związku Polskiej Prasy
Prowincjonalnej10. W okresie rządów gabinetu Wincentego Witosa pismo było regularnie konfiskowane przez cenzurę. Władza nigdy nie lubiła krytycznych artykułów na
swój temat, a takie właśnie pojawiały się wówczas w „Ziemi Lubelskiej”. Wychodziły
one przeważnie spod pióra Teodora Kaszyńkiego11.
9 listopada 1923 roku nakazem administracyjnym zawieszono wydawanie
„Ziemi Lubelskiej”. Redakcja jednak zdecydowała się kontynuować wydawanie gazety
wbrew administracyjnym zakazom. W dniach od 10 do 20 listopada drukowano tzw.
jednodniówki: „Wiadomość Lubelska”, „Na Świecie”, „Wszystko Mija”, „Wniosek Prosty”, „Wiadomość Lublina”, „Placówka Lubelska”. 21 listopada 1923 roku postanowiono zmodyfikować tytuł „Ziemia Lubelska” i wypuszczono na rynek dziennik „Nowa
Ziemia Lubelska”. Pod tą nazwą wydawano pismo do 12 maja 1925 roku. Wówczas
powrócono do pierwotnej nazwy dziennika – „Ziemia Lubelska”12.
Po 1926 roku gazeta zwróciła się w stronę obozu sanacyjnego. Niestety od tego
momentu „Ziemia Lubelska” utraciła swoją dotychczasową dynamikę. Spadła sprzedaż pisma, a tym samym dopływ środków finansowych niezbędnych do jego dalszego
funkcjonowania. Ostatni numer „Ziemi Lubelskiej” ukazał się 30 grudnia 1931 roku.
Do likwidacji gazety przyczynił się kryzys ekonomiczny z lat trzydziestych oraz duża
konkurencja prasy sensacyjno-popularnej, po którą coraz chętniej sięgali lubelscy czytelnicy13.
Gazeta „Głos Lubelski” zaczęła ukazywać się w 1912 roku i wydawano ją nieprzerwanie do września 1939 roku. Redaktorami naczelnymi gazety byli: Ryszard Wojdaliński, Stanisław Sasorski, Edward Rettinger, Roman Ślaski, Józef Kanarowski, Stefan
Borowski, Bruno Morzycki14. „Głos Lubelski” powstał jako organ prasowy Ligi Narodowej i do końca swojego istnienia był ideologicznie związany z endecją. Początkowo
pismo ukazywało się jako tygodnik. Częstotliwość wydawania gazety zwiększono od

A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna..., s. 318.
A. K. Gromek, Dzieje prasy lubelskiej w latach 1800-1939, [w] Prasa Lubelska. Tradycje i współczesność, Lublin
1986, s. 29.
10
H. Danczowska, dz. cyt., s. 56-57.
11
Teodor Kaszyński urodził się we Lwowie w 1886 roku. Rozpoczął pracę jako zecer. Znany drukarz i
dziennikarz We Lwowie należał do PPS-u. W 1919 roku przyjechał do Lublina. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył pod dowództwem gen. Rydza-Śmigłego. Ostatnie lata życia spędził w Skarżysku Kamiennej,
gdzie zmarł w 1930 roku. Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 2, pod. red. T. Radzika, A. A. Wtusika, J. Ziółka,
Lublin 1996, s. 97-98.
12
A. K. Gromek, Bibliografia prasy lubelskiej (1800-1939), „Studia i Materiały Lubelskie”, T. 6, 1972, s. 432.
13
H. Danczowska, dz. cyt. s. 56-57.
14
A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna..., s. 276.
8
9
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numeru 37, z 1 grudnia 1917 roku, odtąd pismo zaczęło ukazywać się jako dziennik15.
Od 2 sierpnia 1922 roku wydawaniem dziennika zajmowała się specjalnie w
tym celu powołana spółka akcyjna, którą tworzyli i finansowali miejscowi działacze
Narodowej Demokracji. „Głos Lubelski” był drukowany w drukarni założonej i działającej wyłącznie na potrzeby tej gazety16. Środki finansowe niezbędne do jej utrzymania
pochodziły z partyjnych dotacji, prenumeraty oraz przychodów z zamieszczanych w
niej ogłoszeń17. Pismo reklamowano wówczas jako najtańszą gazetę w mieście, by w ten
sposób pozyskać nowych czytelników18.
Pierwszy poważny sprawdzian „Głos Lubelski” przeszedł po wkroczeniu do
Lublina Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Polskie społeczeństwo z nieukrywaną niechęcią odnosiło się do Narodowej Demokracji, ponieważ ta jawnie deklarowała swoje poparcie dla znienawidzonego przez Polaków caratu. Wówczas
sprzedaż gazety, jako organu prasowego endecji, dramatycznie spadła co spowodowało, że rozważano nawet jej zamknięcie. „Głos Lubelski” przetrwał jednak ten trudny
czas utrzymując się na rynku, a nawet wzmacniając swoją pozycję19.
Jeśli chodzi o „ścieżkę polityczną”, którą podążał dziennik, to „Głos Lubelski”
atakował na swych łamach wszelkie inicjatywy lewicowe, mniejszości narodowe oraz
marszałka Piłsudskiego. Oprócz artykułów ideologicznych w gazecie zamieszczano
teksty zachęcające do pracy i wysiłku na rzecz państwa oraz armii broniącej niezawisłości Polski. W czasie wojny polsko – bolszewickiej redakcja „Głosu Lubelskiego” przeznaczyła część własnych funduszy by wesprzeć walczące z wrogiem wojsko20.
Ostra krytyka władzy spowodowała krótkie, bo jedynie trzydniowe zawieszenie pisma. W dniach 21-23 września 1920 roku gazeta ukazała się jako jednodniówki:
„Życie Lubelskie”, „Echo Lubelskie” oraz „Słowo Lubelskie”21.
W latach 1921-1926 „Głos Lubelski” przeżywał swój złoty okres. Przyczyniło
się do tego złagodzenie cenzury w Polsce oraz silna pozycja Narodowej Demokracji w
parlamencie. Po przewrocie majowym z 1926 roku endecja została odsunięta od rządzenia państwem. Zmalało także społeczne poparcie. Władze sanacyjne zaostrzyły cenzurę
prasy, w wyniku czego często dochodziło do konfiskowania gazet opozycyjnych. Powodowało to olbrzymie straty finansowe wydawnictw. „Głos Lubelski” również dotknęły represje. Redakcja, w celu zmniejszenia ryzyka konfiskaty gazety, złagodziła ton
publikowanych w niej artykułów publicystycznych komentujących bieżące wydarzenia
polityczne22.
W latach wielkiego kryzysu gospodarczego „Głos Lubelski” ponownie dotknęły kłopoty finansowe. Wtedy redakcja zrezygnowała z abonowania serwisu Polskiej Agencji Telegraficznej23. Co najmniej o połowę zmniejszył się nakład pisma, a tym
15
16
17
18

s. 169.
19
20
21
22
23

A. K. Gromek., Bibliografia prasy lubelskiej…, s. 388.
E. Maj, Narodowa Demokracja w Województwie Lubelskim w latach 1918 -1928, Lublin 2002, s. 101.
A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna..., s. 275.
I. Walaszek, „Głos Lubelski” i jego redakcja w latach 1913-1939, „Rocznik Lubelski”, T. XXXV, Lublin 2009,
Tamże, s. 171-175.
Tamże, s. 175-177.
A. K. Gromek, Bibliografia prasy lubelskiej…, s. 388.
Tamże, s. 185-187.
Polska Agencja Telegraficzna (PAT) została powołana do życia w październiku 1918 roku. Wkrótce
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samym przychody niezbędne do uregulowania zobowiązań finansowych24. Aby temu
zaradzić sięgano po różne sposoby, m.in. na wypłatę zaległych pensji dla pracowników
wykorzystywano fundusze, które docelowo miały być przeznaczone na cele społeczne25. W kolejnych latach, celem zwiększenia liczby czytelników, obniżano cenę pisma,
zamieszczano więcej fotografii, itp.
W roku 1937 dzienny nakład pisma wahał się w granicach 900-1000 egzemplarzy. W tym okresie „Głos Lubelski” był jedynym kompletnie redagowanym i wydawanym w Lublinie dziennikiem26. Po raz ostatni „Głos Lubelski” ukazał się 17 września
1939 roku, kiedy armia niemiecka stanęła na przedpolach miasta27.
W czasie całego swojego istnienia dziennik charakteryzował się tym, że był pismem ambitnym, skierowanym głównie do inteligencji o poglądach konserwatywnych.
Nie znaczy to, że redakcja „Głosu Lubelskiego” nie próbowała dotrzeć także pod wiejskie strzechy. Służyły temu specjalne wydania dziennika, w całości poświęcone sprawom wsi i rolnictwa28.
W 1923 roku pojawiła się w mieści lokalna edycja warszawskiej gazety „Express
Poranny”, znana w Lublinie jako „Express Lubelski”. Inicjatorem zaadaptowania
„Expressu Porannego” na lubelskim gruncie był Franciszek Głowiński, zasłużony lubelski wydawca i drukarz29. Nawiązał on współpracę z warszawskim koncernem „Prasa
Polska” – właścicielem „Expressu Porannego”. „Express Lubelski” był pismem informacyjnym, oficjalnie nie związanym z żadną opcją polityczną. Redaktorem naczelnym
został Wacław Gralewski30, który tak po latach opisał dziennik:
(…) Nowe pismo zerwało z dotychczas obowiązującym, szczególnie na prowincji, szablonem. Zaprezentowało nowocześnie rozbudowaną informację, zamieszczało zdjęcia zdarzeń aktualnych (co wówczas było rewolucyjną nowością) i nowocześnie pojęte reportaże. I stało się, jak każde młode wydawnictwo, szukające
miejsca dla siebie, wścibskie, żywe i agresywne. Kierunek miało demokratyczny,
choć radykalizm jego był raczej umiarkowany. Zaczęło walkę z miejscową prawicą i kołtunerią. Szybko zyskało popularność i z czasem stało się najpoważniejszym dziennikiem lubelskim, który miał nakład większy niż pozostałe pisma
razem wzięte (…)31.
miała rozbudowaną sieć agend w całym kraju. PAT przez cały okres swojego działania utrzymywał stałych korespondentów zagranicznych. Informacje zebrane przez agencję trafiały do innych gazet w Polsce i za granicą.
J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 118.
24
A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna..., s. 275-276.
25
I. Walaszek, dz. cyt., s. 192.
26
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (UWL), Wydział Społeczno- Polityczny(WSP), sygn. 2335, Informacje w sprawie wydawnictw prasowych i komitetów redakcyjnych (1926 –
1935).
27
I. Walaszek, dz. cyt., s. 198-199.
28
Tamże, s. 183-185.
29
A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna..., s. 318-319.
30
Wacław Gralewski urodził się w Lublinie w 1900 roku. Był znanym dziennikarzem, poetą i pisarzem.
Redaktor pism literackich „Lucyfer” i „Reflektor”. Pełnił również funkcję korespondenta „Przeglądu Sportowego”. W czasie okupacji hitlerowskiej aktywnie działał w Armii Krajowej. Po wojnie zainspirował powstanie
Lubelskiej Spółdzielni Wydawniczej Zmarł w 1972 roku. Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 1, red. T. Radzik,
A. A. Wtusik, J. Ziółek, Lublin 1993, s. 96-97.
31
Nakład pisma wahał się w granicach 2500 – 3000 egzemplarzy. APL, UWL, WSP, sygn. 2335, Informacje
w sprawie wydawnictw prasowych i komitetów redakcyjnych (1926-1935); W. Gralewski., Stalowa tęcza: wspo-
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Swoje spostrzeżenia odnośnie gazety spisał również Konrad Bielski32: „Jedni poszukiwali je (gazetę – przyp. T. K.) z powodu żywej treści i sensacyjnych tytułów, inni cenili
za rzetelny i odważny stosunek do szeregu problemów”33.
Siedziba pisma znajdowała się w śródmieściu Lublina przy ulicy Kościuszki 8.
Na dole budynku mieściła się administracja i drukarnia. Jedno z pięter kamienicy zaadaptowano na pomieszczenia redakcji34. 4 lutego 1931 roku rozszerzono krąg odbiorców o czytelników województwa wołyńskiego. Równocześnie zmieniono tytuł gazety i
odtąd dziennik ukazywał się jako „Express Lubelski i Wołyński”35. Gazetę zaprzestano
drukować w październiku 1939 roku.
Franciszek Głowiński przeniósł na lubelski grunt jeszcze jedno stołeczne pismo – „Dzień Dobry! Dziennik Ilustrowany”. W Lublinie ukazywało się ono w latach
1931-1936 pod nazwą „Głos Lubelski”. Siedziba dziennika należącego do wydawnictwa
„Prasa Polska” mieściła się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat, zaś redakcja i administracja wydania lubelskiego przy ulicy Kościuszki 1 w Lublinie36. Funkcję dyrektora
wydawnictwa pełnił Głowiński, redaktora naczelnego – Władysław Gralewski, zaś Jan
Iracki sekretarza redakcji.
30 września 1936 roku krótka notatka zamieszczona w dzienniku informowała
czytelników o zamknięciu działu redakcyjnego gazety w Lublinie37. W kwietniu 1937
roku Urząd Wojewódzki Lubelski odnotował, że „Głos Lubelski”, „obecnie wychodzi
tylko w niedzielę, czasami i tygodniu, ale wtedy drukowany jest w Warszawie”38. Lubelska edycja została zamknięta w związku z problemami, w które popadł Głowiński.
Rdzennie lubelską gazetą z bogatą przeszłością, sięgającą jeszcze czasów powstania listopadowego z 1830 roku, był wychodzący w latach trzydziestych dwudziestego stulecia „Kurier Lubelski”39. W 1932 roku Józef Czechowicz, znany lubelski poeta,
mnienia o Józefie Czechowiczu, Warszawa 1968, s. 58.
32
Konrad Bielski żył w latach 1902-1970. Poeta i adwokat. Początkowo związany z Chełmem. Do Lublina
przeniósł się po zakończeniu II wojny światowej. Przyjaźnił się z Józefem Czechowiczem. Publikował m.in. w
„Kamenie”. Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 1, s. 31-32.
33
K. Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963, s. 163.
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Tamże.
35
A. K. Gromek, Bibliografia prasy lubelskiej…, s. 384.
36
A. Paczkowski, Prasa polska 1918-1939, Warszawa 1980, s. 104.
37
„Głos Lubelski”, 30.IX.1936, s. 12.
38
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Społeczno-Polityczny (dalej: UWL WSP), sygn. 2335, Informacje w sprawie wydawnictw prasowych i komitetów redakcyjnych (1926-1935).
39
Inicjatorem wydania „Kuriera Lubelskiego” zimą 1830 roku, był Jan Czyński znany lubelski adwokat,
działacz patriotyczny. „Kurier Lubelski” był organem prasowym powstańczej Komisji Województwa Lubelskiego. Na łamach redagowanej przez siebie gazety Czyński przekonywał o słuszności wybuchu powstania,
zachęcał do kontynuowania walki aż do zwycięstwa. Gazeta została zawieszona po zakończeniu walk. Ponownie „Kurier Lubelski” zaczął ukazywać się w Lublinie w 1867 roku. Był wówczas pierwszą po klęsce powstania
styczniowego gazetą prowincjonalną, na której druk zezwoliły władze carskie. W 1878 roku „Kurier Lubelski”
stanął w obliczu poważnych kłopotów finansowych. Redakcja pisma zdecydowała połączyć pismo z „Gazetą
Lubelską”. Duża ingerencja carskiej cenzury w treści ukazujące się w gazecie oraz rosyjska linia dziennika,
wpłynęły na niekorzystną sytuację wydawnictwa, a w konsekwencji przyśpieszyła decyzję o jej zamknięciu
w 1911 roku. Od 1906 do 1912 roku w Lublinie „Kurier Lubelski” próbowano wydawać dwukrotnie. „Kurier
Lubelski” pojawił się również podczas I wojny światowej. W latach 1914 – 1915 gazetę próbowano konty-
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dziennikarza także pedagog, pisał w jednym ze swoich listów, że „powstaje w Lublinie
nowe pismo demokratyczne, oparte o przedwojenne tradycje „Kuriera Lubelskiego” i
posługujące się tym samym tytułem (…)”40. Czechowicz marzył o kierowaniu własnym,
niezależnym pismem. Jego plany pomogli mu zrealizować działacze Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, którzy zaproponowali poecie posadę redaktora naczelnego
nowego lubelskiego dziennika. Gazeta redagowana przez Czechowicza nawiązywała
do bogatej przeszłości pisma41.
W pierwszym numerze, który ukazał się w styczniu 1932 roku w artykule zatytułowanym „Zmartwychwstanie Kuriera”, redaktor Mieczysław Biernacki42 wyraził się
bardzo entuzjastycznie na temat wznowienia tego tytułu. Jego zdaniem pismo
(…) powinno się wyróżniać dużą życzliwością a przede wszystkiem lojalnością
wobec rządu (…) być naprawdę bezpartyjnym organem wszystkich obywateli
polskich na terenie naszego Województwa, którzy by w nim chcieli zabierać głos
z rzeczową i poważną krytyką posunięć tak samo pojedynczych obywateli, jak i
rządu (…)43.

Redakcja wystosowała apel do lubelskiej inteligencji prosząc o współpracę przy redagowaniu gazety44.
Józef Czechowicz motywy wydawania pisma uzasadniał tym, że
trudny splot zagadnień życia Lubelszczyzny (…) nie znajduje należytego odzwierciedlenia w miejscowej prasie (…). Sprawy gospodarcze, samorządowe, kulturalno-oświatowe, tradycje lubelskie, folklor naszego regionu, życie gromadzkie wymagają omówienia, dyskusji, bodajby rejestracji. Łamy naszego pisma są otwarte”45.

Redakcja i administracja „Kuriera Lubelskiego” mieściła się w budynku przy
Placu Litewskim 1. Stanowisko sekretarza redakcji i redaktora odpowiedzialnego zajmował Jan Samuel Miklaszewski, a po jego rezygnacji funkcję tą objął Zygmunt Grochowski. Rolę wydawcy i redaktora naczelnego do 11 maja 1932 roku piastował Józef

nuować pod tytułem „Nowy Kurier Lubelski”. Wydawanie pisma w warunkach wojennych było niezwykle
skomplikowane. Brakowało papieru, tuszu i maszyn drukarskich. Również po wojnie nikt nie podjął próby,
reaktywowania „Kuriera Lubelskiego”. Gazeta zniknęła z lubelskiego rynku wydawniczego na kilkanaście lat.
Wydawanie pisma w warunkach wojennych było niezwykle skomplikowane. Brakowało papieru, tuszu i maszyn drukarskich. Również po wojnie nikt nie podjął próby, reaktywowania „Kuriera Lubelskiego”. J. Skarbek,
„Kurier Lubelski” 1830-1831. Efemeryda czasów powstania listopadowego, [w:] Prasa lubelska. Tradycje i współczesność,
red. J. Jarowiecki, Lublin 1986, s. 50; A. L. Gzella, Dzieje prasy lubelskiej…, s. 8; J. Czechowicz, Listy, oprac. T.
Kłak, Lublin 1977, s. 167.
40
J. Czechowicz, dz. cytt., s. 166.
41
A. L. Gzella, „Kurier Lubelski” Józefa Czechowicza, [w] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, red. H. Gawarecki,
M. Gawarecka, S. Jarzębowska, T. Jeziorski, S. Wojciechowski, Lublin 1977, s. 148.
42
Był lekarzem, działaczem społecznym, oświatowym i samorządowym, politykiem, dziennikarzem i publicystą. Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 1, s. 32-34.
43
„Kurier Lubelski”, 01 I 1932, nr 1, s. 1.
44
„Kurier Lubelski”, 02 I 1932, nr 2, s. 1.
45
„Kurier Lubelski”, 03 I 1932, nr 3, s. 1.
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Czechowicz46. Później jego następcami zostali Józef Łobodowski47 oraz Longin Kozłowski. Druk gazety odbywał się w drukarni „Udziałowa” w Lublinie48.
Postać Józefa Łobodowskiego – znanego z głoszenia radykalnych poglądów
oraz sympatii dla idei komunistycznej – sprowadziła na „Kurier Lubelski” poważne
kłopoty. Łobodowski w swoich artykułach atakował obóz rządzący, co w konsekwencji
spotkało się z ostrą reakcją wojewody lubelskiego – Bolesława Świdzińskiego. Zakazał
on umieszczania ogłoszeń administracji publicznej w „Kurierze Lubelskim” oraz abonowania gazety przez urzędy i instytucje samorządowe. Zarządzenie wojewody zostało
skrupulatnie wykonane, a jego pokłosiem stały się problemy finansowe dziennika. W
obliczu poważnych trudności ekonomicznych, które dotknęły gazetę, „Kurier Lubelski”
ukazał się po raz ostatni 30 grudnia 1932 roku49.
Józef Czechowicz po sześciomiesięcznym epizodzie w roli redaktora naczelnego „Kuriera Lubelskiego” spróbował ponownie sił jako wydawca własnej, niezależnej
gazety. Na początku czerwca 1932 roku z jego inicjatywy zaczął wychodzić „Dziennik
Lubelski”50, którego ukazało się tylko dziewięć numerów. Pismo bardzo źle się sprzedawało, zaś treści w nim zawarte były mało interesujące i redagowane na niskim poziomie. Sprzedaż gazety wahała się w granicach kilkudziesięciu numerów. Czechowicz z
nieukrywanym żalem pisał w liście do swojego przyjaciela: „Z Dziennikiem źle. Na razie jest zawieszony (…) zostaliśmy bez pieniędzy. Jeżeli nie uda się uruchomić pisma od
1 lipca, to ruszymy z miejsca dopiero jesienią (…)”51. Czechowicz nie zdołał uratować
gazety i „Dziennik Lubelski” wkrótce zniknął z lubelskiego rynku prasowego.
W latach 1918-1939 redagowano dziennik skierowany do mniejszości żydowskiej zamieszkującej Lublin oraz miasteczka województwa lubelskiego. „Lubliner Tugblat (pol. „Dziennik Lubelski”) redagowano w całości w języku jidysz. Dzienny nakład
pisma wynosił blisko 1000 egzemplarzy. Gazeta deklarowała się jako bezpartyjna. Zamieszczano w niej głównie wiadomości dotyczące losów ludności żydowskiej mieszkającej w Lublinie i jego okolicach. Pojawiały się także krótkie informacje na temat wydarzeń z kraju i ze świata. Niski poziom merytoryczny dziennika, do tego skromna szata
graficzna oraz druk na papierze kiepskiej jakości nie przyniosły gazecie dobrej opinii52.
Redakcja dziennika borykała się z ciągłymi kłopotami finansowymi. Z tego poJ. Czechowicz, dz. cyt., s. 167.
Józef Łobodowski ps. Łoboda (1909-1988). Prozaik, pisarz, dziennikarz. Usunięty z KUL-u za nieobyczajne zachowanie i udział w demonstracjach popierających komunizm i anarchię. W czasie II wojny światowej
przebywał we Francji i Hiszpanii. W PRL jego poezja była zakazana. Zmarł w Madrycie. Urna z jego prochami
spoczywa na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Słownik biograficzny miasta Lublina, T. 1, , s. 161.
48
A. K. Gromek, Bibliografia prasy lubelskiej …, s. 391.
49
A. L. Gzella, ,,Boje i rozboje Józefa Łobodowskiego na łamach prasy lubelskiej”, [w] Józef Łobodowski – rzecznik
dialogu polsko-ukraińskiego, red. L. Siryk, J. Święch Lublin 2000, s. 82-84.
50
Zanim „Dziennik Lubelski” zaczął redagować Józef Czechowicz wcześniej dwukrotnie pojawiał się w
Lublinie jako pismo informacyjne. Pierwszy raz 19 stycznia 1906 roku z inicjatywy Zdzisława Piaseckiego.
Gazeta wychodziła przez cztery dni, poczym zniknęła z rynku na dekadę. W 1916 roku „Dziennik Lubelski”
wydawała Lubelska Spółka Wydawnicza. Reklamował się jako „Pismo codzienne poświęcone sprawom społecznym i politycznym”. Jego redaktorem był Paweł Jankowski. Dwa lata później gazetę wydawano nawet dwa
razy dziennie. Nieoczekiwanie w następnym roku pismo zostało zamknięte, A. K. Gromek, Bibliografia prasy
lubelskiej…, s. 379-380; J. Czechowicz, dz. cyt., s. 173.
51
J. Czechowicz, dz. cyt., s. 173.
52
A. K. Gromek, Bibliografia prasy lubelskiej …, s. 391.
46
47
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wodu pismo nie miało żadnych korespondentów, a współpracownicy gazety nie odznaczali się nadzwyczajnymi zdolnościami dziennikarskimi53. Władze administracyjne
odpowiedzialne za nadzór nad prasą tak charakteryzowały „Lubliner Tugblat”:
wpływ wśród ludności żydowskiej niewielki, oficjalnie uchodzi za bezpartyjny
celem zjednania sobie czytelników z różnych żydowskich grup społecznych, faktycznie jednak kierunek zbliżony jest do programu Bundu54. Stan materialny pisma określano jako słaby – pismo biedne bez subsydji oparte na prenumeracie i
sprzedaży egzemplarzy55. Ogólna ocena gazety również nie wypadała imponująco.
W podsumowaniu pismo oceniono jako: „blade, bezbarwne o słabych artykułach,
przeważnie treści informacyjnej, anegdotycznej i społecznej, polityczne artykuły
anemiczne56.

„Lubliner Tugblat” był czytywany w Stanach Zjednoczonych, skąd napływała pomoc finansowa dla pisma. Gazeta przestała wychodzić 9 września 1939 roku po
zbombardowaniu Lublina przez samoloty Luftwaffe57.
We wrześniu 1926 roku działacze Związku Ludowo-Narodowego oraz formującego się Obozu Wielkiej Polski powołali w Warszawie do życia gazetę „ABC”, która
miała prezentować poglądy zjednoczonej prawicy i centrum. Nazwa dziennika wzięła
się od skrótu trzech słów, które ją charakteryzowały: „Aktualne, Bezpartyjne, Ciekawe”. Podtytuł głosił, że dziennik „informuje wszystkich o wszystkim”. Uruchomiono
czternaście wydań lokalnych gazety. Chociaż ta ilość wyglądała bardzo imponująco, to
koszty uruchomienia zamiejscowych przedstawicielstw na terenie kraju mocno nadwerężyły płynność finansową Mazowieckiej Spółki Wydawniczej58.
Pismo w Lublinie było znane jako „ABC Lubelskie”. Gazeta przyciągała czytelników licznymi ankietami i wywiadami. Nagłówki artykułów oraz styl pisania miały
nadać gazecie atrakcyjny charakter i w ten sposób upodobnić ją do poczytnych pism
sensacyjnych. Druk gazety odbywał się w drukarni „Udziałowa” w Lublinie. Na wiadomości z miasta i okolic przeznaczono ostatnią stronę dziennika59. „ABC” znano głównie
z tego, że po przewrocie majowym miało odwagę w ostry i zadziorny sposób walczyć z
obozem Piłsudskiego. Tak więc po gazetę sięgały w większości osoby o poglądach prawicowych. „ABC Lubelskie” ukazywało się w nakładzie 1000-1200 egzemplarzy. Lubelska edycja „ABC” upadła w wyniku licznych rządowych konfiskat oraz kryzysu, który
przyczynił się do zmniejszenia wpływów ze sprzedaży gazet w całej Polsce60.
Kolejną warszawską gazetą, którą próbowano zaadaptować na lubelskim rynku prasowym był „Kurier Poranny Lubelsko-Wołyński”, w stolicy znano jako „Kurier
53
M. Fuks, Prasa żydowska w Lublinie, [w] Żydzi w Lublinie: materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina,
T. 2, s. 353-356.
54
APL, UWL WSP, sygn. 604, Ewidencja czasopism żydowskich z dnia 28.10.1927 r.
55
Tamże.
56
Tamże.
57
M. Fuks, Prasa żydowska w Lublinie (1918-1939), [w] Prasa Lubelska. Tradycje i współczesność, red. J. Jarowiecki, Lublin 1986, s. 98-100.
58
A. Paczkowski, Codzienna prasa warszawska, Warszawa 1982, s. 105-106.
59
A. K. Gromek, Bibliografia prasy lubelskiej…, s. 375.
60
A. Notkowski, Polska prasa prowincjonalna..., s. 279-282.
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Poranny”. Dziennik nawiązywał swoją formą do pism sensacyjnych. Posiadał wielu
znakomitych współpracowników, którzy regularnie do niego pisywali. Jednym z nich
był Tadeusz Boy-Żeleński, publikujący na jego łamach swoje recenzje ze spektakli teatralnych. Nakład dziennika po wydarzeniach majowych z 1926 roku sięgał nawet
osiemdziesięciu tysięcy egzemplarzy dziennie. Wydanie lubelskie gazety zadebiutowało w 1928 roku. Dziennik miał w Lublinie swoją stałą redakcję, odpowiedzialną za
kolumnę poświęconą sprawom lokalnym. Szefował jej Władysław Kamirski. „Kurier
Poranny Lubelsko-Wołyński” był, co należy podkreślić, jedyną lokalną edycją „Kuriera
Porannego” w Polsce. Innych nie uruchomiono ze względu na silną konkurencję wielkich wydawnictw warszawskich61.
W Łodzi w dwudziestoleciu ukazywał się popularny dziennik „Express Ilustrowany” należący do wydawnictwa „Republika”. Gazeta miała w szczytowym okresie, który przypadł na rok 1936, dziewiętnaście wydań lokalnych w całej Polsce. Także
w Lublinie przez krotki czas można było nabyć gazetę. „Express Ilustrowany” posiadał
charakter pisma typowo sensacyjnego. Drukowano w nim m.in. popularne powieści literackie w odcinkach. Szata graficzna oraz sposób jej łamania przyciągały uwagę. Gazeta prezentowała znacznie słabszy poziom dziennikarstwa niż gazety warszawskie. Nie
mniej jednak za sprawą rozbudowanej sieci dystrybucji w całym kraju, była liczącym
się pismem codziennym62.
Polska Partia Socjalistyczna dysponowała naczelnym organem prasowym w
postaci gazety „Robotnik”. W początkowym okresie jej istnienia nakład nie przekraczał
dziesięciu tysięcy egzemplarzy. Po zamachu majowym wzrósł do dwudziestu pięciu
tysięcy egzemplarzy i ten stan utrzymał się do wybuchu wojny. Redakcją dziennika
kierował Mieczysław Niedziałkowski. W latach 1937-1938 drukowano siedem wydań
lokalnych. Lokalne wydania gazety drukowano w całości w Warszawie. Rynki lokalne
nadzorowała Okręgowa Komisja Robotnicza, która odpowiadała również za kwestie
finansowe63.
Obecnie istnieją skąpe dane na temat losów gazety w Lublinie. Można przypuszczać, że pismo nie przynosiło oczekiwanych zysków, dlatego stosunkowo szybko
postanowiono zawiesić jego lubelską edycję.
***
Losy prasy codziennej wydawanej w Lublinie w latach 1918-1939 wymagają
jeszcze wielu badań. Papier niestety jest materiałem nietrwałym, podatnym na zniszczenia. Przypuszczam, że do niektórych gazet nie da się dotrzeć. Czas i wojenna zawierucha zrobiły swoje. Zachowało się niewiele informacji na temat gazet, które ukazywały
się w mieście przez stosunkowo krótki czas (kilka wydań). Dotyczy to szczególnie gazet
z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, które informowały mieszkańców Lublina o sytuacji na froncie. Osobnego zbadania wymagają również dzieje gazet żydowskich, w całości redagowanych w języku jidysz.
61
62
63

A. Paczkowski., Prasa polska…., s. 103, 157.
Tamże, s. 167-169.
Tamże, s. 73, 129-130, 210-213.
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Resume
Tomasz Kot
Lublin daily press in 1918-1939
Newspapers have been a familiar sight of daily life for dozens of years. Over the years
the press has undergone modifications and has adapted to changes in publishing market. A substantial proportion of the illiterate in interwar period Polish society was a
serious obstacle to development of the press and the reading market. Only rich and
educated city dwellers and landed gentry from villages read newspapers regularly.
Peasants and the urban poor were irregular readers of daily papers because of financial
considerations and the lack of rudimentary education. In broad outline the author tries
to answer some essential questions on the base of the most important newspapers’ titles
published in Lublin in 1918-1939. Those questions are: Which titles were most popular
among Lublin citizens in the 1920s and 1930s.? Was there as wide range of newspapers
then as today? Which topics made the daily papers in Lublin? The author also makes a
comparison between Lublin and other Polish cities during interwar period taking publishing market into account.
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Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Od początku XX wieku uczeni polscy z dwóch galicyjskich uniwersytetów angażowali się w dyskusję toczącą się w państwie austro-węgierskim na temat reformy studiów prawniczych. W środowisku lwowskim pojawiły się postulaty podziały studiów
na dwie grupy: studia polityczne i studia prawnicze. Do wybuchu I wojny światowej
nie udało się przeprowadzić planowanych reform.
Wraz z odrodzeniem państwa polskiego dyskusje na temat reformy studiów
prawniczych przybrały na sile, co wiązało się też z potrzebami nowego państwa w zakresie wykształcenia dużej grupy urzędników. Wówczas to, przez kilka lat, toczyła się
słynna wymiana poglądów na temat kolejności studiów prawniczych i miejsca w nich
nauk historyczno-prawnych pomiędzy dwoma profesorami Uniwersytetu Lwowskiego
Juliuszem Makarewiczem i Oswaldem Balzerem1. Miało to podłoże bardzo praktyczne.
Profesor Makarewicz twierdził, że urzędnik nie musi zdawać przedmiotów historyczno-prawnych, dlatego też miejsce tych egzaminów widział na końcu studiów. Niejako
obok tej dyskusji pojawiały się pomysły dotyczące powoływania przy wydziałach specjalistycznych kursów, względnie organizowania profilowanych studiów uzupełniających. Zastanawiano się też, jak zmienić program studiów prawniczych, aby lepiej przygotowywać przyszłych prawników do zawodu. A przypomnijmy, że studia prawnicze
trwały wówczas cztery lata i każdy rok kończył się jednym egzaminem rocznym zdawanym przed komisją złożoną z wykładowców przedmiotów głównych wykładanych
1
Zob. m.in. G. M. Kowalski, O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich. Polemika między
Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919-1923), „Czasopismo Prawno Historyczne”, t. LVI, 2004, z.
2, s. 345-362.
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w danym roku2. Zdanie czwartego egzaminu rocznego było tożsame z uzyskaniem prawa do stopnia magistra praw (sic!) – wówczas uważanego przez piśmiennictwo za niższy stopień naukowy (wyższym był doktorat praw)3.
Poszczególne wydziały prawnicze, w tym Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (dalej: UJK) zabiegały o utworzenie studiów specjalistycznych4.
Nie wszędzie udało się je powołać, ale we Lwowie starania okazały się owocne. Otóż
lwowski fakultet jurydyczny w połowie lat dwudziestych podjął na nowo starania o
utworzenie studiów specjalistycznych przy wydziale. Szczególnie aktywny był prof.
Ludwik Ehrlich, były dyplomata, który pragnął zrealizować ideę utworzenia przy wydziale studium dyplomatycznego. Wkrótce aktywnie włączyli się profesorowie Aleksander Doliński, Roman Longchamps de Berier, Maurycy Allerhand postulujący utworzenie studium sądowego i Zbigniew Pazdro oraz Stanisław Grabski proponujący organizację studium administracyjnego i ekonomicznego5.
Ostatecznie zostały one powołane do życia w 1930 r. na podstawie zarządzenia
Ministra WRiOP z 28 kwietnia tego roku6. Zarządzenie określało minimalny wymiar
wykładów, które powinny odbywać się w ramach studium z zaznaczeniem, że liczba
ich może zostać rozszerzona na podstawie uchwały rady wydziałowej zatwierdzonej
przez Ministra WRiOP. Uroczyste otwarcie studiów uzupełniających miało miejsce 18
października 1930 r. w Collegium Maximum UJK. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, konsulowie państw obcych, profesorowie i studenci7.
Zarządzenie powoływało trzy rodzaje studiów specjalistycznych: Studium Dyplomatyczne, Studium Ekonomiczno-Administracyjne i Studium Sądowe. Celem ich
było pogłębienie wykształcenia zdobytego na studium ogólnym8.
Utworzone Studium Ekonomiczno-Administracyjne miało być instytucją naukową, której podstawowym celem – jak zakładano - będzie pogłębienie wiedzy fachowej u przyszłych, jak i już wykonywujących zawód, urzędników administracji publicznej. Władze Wydziału Prawa UJK uznały bowiem, że przewidziane w programie
studiów prawniczych 180 godzin zasad administracji i prawa administracyjnego jest
niewystarczające dla właściwego przygotowania do zawodu urzędniczego i wymaga
Zob. A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006, s. 31-34.
Tamże, s. 50.
4
Zob. m.in. R. Longchamps de Berier, O przygotowaniu kandydatów do zawodu urzędniczego, „Biuletyn
Urzędniczy” 1929, nr 5-6, s. 3-4; tenże, Studia specjalne na Wydziale Prawa UJK, [Przemówienie dziekana R. Longchamps de Berier na otwarciu studiów specjalnych włączone w treść tekstu – A.R.] [w] Uniwersytet a Sądownictwo i Adwokatura, „Czasopismo Adwokatów Polskich” 1930, R. XIV, nr 10–11, s. 6-11.
5
Szerzej: A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, rozdz.
1, § 8 [w druku].
6
Zob. Zarządzenie Ministra WRiOP z dnia 28 kwietnia 1930 r. – o utworzeniu Studiów Uzupełniających na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, [w] Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1930, s. 10-16; to samo, „Przegląd Prawa i Administracji” [dalej: PPiA] 1930,
R. LV, s. 210-213.
7
Zob. Державний архів Львівської області [dalej: DALO], f. 26, op. 6, spr. 1133 – Sprawozdanie dziekana Wydziału Prawa UJK za rok akademicki 1930/31 r., k. 5; zob. Przemówienie dziekana R. Longchamps de
Berier na otwarciu studiów specjalnych włączone w treść tekstu: Studia specjalne na Wydziale Prawa UJK, [w]
Uniwersytet a Sądownictwo i Adwokatura, „Czasopismo Adwokatów Polskich” 1930, R. XIV, nr 10–11, s. 6-11.
8
Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, s. 1.
2
3
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uzupełnienia. Stąd też program Studium zakładał, że jego słuchacze muszą posiadać
ogólne wykształcenie prawnicze. O przyjęcie na studium mogli zatem ubiegać się jedynie prawnicy oraz studenci prawa, z tym zastrzeżeniem, że oni dopiero po ukończeniu drugiego roku studium. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych dopuszczano do nauki
w Studium osoby bez wykształcenia prawniczego, te jednak uczęszczały na zajęcia w
charakterze wolnych słuchaczy i nie mogły uzyskać dyplomu9. By zostać wolnym słuchaczem Studium wymagano jednak ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej oraz
zatrudnienia w administracji, bądź w izbach rolnych lub przemysłowo-handlowych10.
Studium trwało trzy lata, zaś jego słuchacze na zakończenie każdego roku zdawali egzaminy z przedmiotów objętych programem. Po zdaniu wszystkich trzech rocznych
egzaminów absolwent studium otrzymywał tytuł magistra nauk ekonomiczno – administracyjnych11.
Przedmioty wykładane w Studium podzielone zostały na przedmioty ogólne,
ekonomiczne oraz administracyjno-prawne. W pierwszym roku studiów 1930/31 wykładali: prof. August Zierhoffer – geografię gospodarczą, prof. Stanisław Grabski – historię ustrojów społecznych, prof. Kasper Weigel z Politechniki Lwowskiej – encyklopedię nauk technicznych, prof. Ludwik Ehrlich – porównawczą naukę prawa publicznego
oraz prof. Edwin Hauswald z Politechniki Lwowskiej – naukową organizację pracy12.
Od 1931/32 r. zajęcia na II roku prowadzili: prof. Zbigniew Pazdro – ustrój administracyjny Polski oraz polskie postępowanie administracyjne wraz z ćwiczeniami, prof.
Zdzisław Próchnicki – administracja szkolna, doc. Leon Halban – administracja wyznaniowa, prof. Politechniki Lwowskiej Antoni Wereszczyński – administracja miast i
polityka komunalna, doc. Tadeusz Bigo – administracja głównych państw kontynentalnych, prof. Stanisław Głąbiński – skarbowość samorządu, dr Marcin Szarski – światowa
organizacja obrotu pieniężnego i kredytu oraz doc. Gustaw Załęcki – polityka osadnicza
i emigracyjna13. W 1932/33 r. rozpoczęły się zajęcia na roku III. Wykłady prowadzili:
prof. Zbigniew Pazdro – ubezpieczenia społeczne, prawo urzędnicze oraz seminarium
administracyjne, prof. Stanisław Głąbiński – polityka ekonomiczna wraz z ćwiczeniami, prof. Stanisław Grabski – polityka socjalna oraz współczesne dążenia do zmiany
ustrojów społecznych, prof. Juliusz Makarewicz – technika ustawodawcza, prof. Roman Longchamps de Berier – prawo pracy i sądy pracy oraz prawo górnicze i naftowe,
naczelnik wydziału w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie Józef Kasztelewicz – prawo
przemysłowe, dr Marian Zimmermann – międzynarodowe prawo administracyjne oraz
doc. Zdzisław Stahl – prawo budżetowe14. Od 1935 r. wykład ze skarbowości samo9
Z. Pazdro, Studjum Administracyjne przy Wydziale Prawa U.J.K. we Lwowie (przyczynek do sprawy kształcenia
urzędników, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1935, nr 9, s. 292.
10
Nowe studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Prawo” 1937, nr 1-2, s. 45.
11
Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza.
12
DALO, f. 26, op. 6, spr. 1133 – Sprawozdanie dziekana Wydziału Prawa UJK za rok akademicki 1930/31.
Por. Studia uzupełniające na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów 1930; także, PPiA
1930, R. LV, s. 210-213
13
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Program wykładów na rok akademicki 1931-1932, Lwów 1931, s.
19-21.
14
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Program wykładów na rok akademicki 1932-1933, Lwów 1932, s.
16-19.
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rządu terytorialnego prowadził Roman Frankowski, wykład pt. polityka osadnicza i
emigracyjna dr Apoloniusz Zarychta z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wykład z
polityki ekonomicznej przejął doc. Zdzisław Stahl15.
Mimo specjalistycznego charakteru, Studium Ekonomiczno–Administracyjne
nie spotkało się niestety z zainteresowaniem szerszego grona słuchaczy, w tym zwłaszcza praktykujących już urzędników. Trzon Studium stanowili studenci prawa, zaś pracowników urzędów administracyjnych zapisywało się corocznie jedynie od 2 do 4. Dla
przykładu z Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie przystąpiło do Studium tylko dwóch
pracowników, przy czym nie udało im się ukończyć nawet pierwszego roku16. Świadczyć to może o wysokim poziomie nauczania, ale także jakości służby administracyjnej
w omawianym okresie. Małe zainteresowanie Studium było jednym z powodów przedstawienia w 1935 r. projektu jego reformy w kierunku wydzielenia odrębnego studium
ekonomicznego oraz skrócenia czasu trwania nauki do dwóch lat. Do czasu zmian w
organizacji Studium, które nastąpiły w 1936 r., ukończyło je 49 studentów z ogólnej
liczby ok. 100 zapisanych słuchaczy17.
Przedstawione powyżej postulaty zmian w dotychczasowej organizacji Studium
wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenie Ministra WRiOP z 1 października
1936 r.18, które podzieliło Studium Ekonomiczno–Administracyjne na Studium Administracyjne i Skarbowe oraz Studium Ekonomiczne19. W tym samym roku znawca prawa
administracyjnego prof. Tadeusz Bigo uzyskał zgodę Ministerstwa WRiOP na organizację przy Wydziale Prawa UJK Kursu Prawa Lotniczego20.
Nowoutworzone Studium Administracyjne i Skarbowe zorganizowane zostało
na zasadach studiów uzupełniających oraz powiązane zostało z Zakładem Prawa Administracyjnego i Administracji UJK, kierowanym przez prof. Zbigniewa Pazdro21.
Przypomnijmy, że prof. Zbigniew Walentyn Pazdro, to jeden z twórców polskich
nauk administracyjnych okresu międzywojennego, filar szkoły lwowskiej, z której wyszli m.in.: Tadeusz Bigo, Wit Klonowiecki, Franciszek Longchamps, Wilhelm E. Rappé i
Marian Zimmermann. Profesor Pazdro urodził się on 9 lutego 1873 r. we wsi Przewłoka
w powiecie buczackim, jako syn Jana i Walerii Nagóreckiej. W 1893 r. ukończył IV Gimnazjum we Lwowie, a następnie studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego,
uzyskując wkrótce stopień doktora praw. Od 1900 do 1909 r. pracował w Wydziale Krajowym we Lwowie. W roku 1902/1903 odbył studia na Uniwersytecie w Monachium.
W 1908 roku habilitował się na Politechnice Lwowskiej z zakresu ekonomii społecznej.
W 1909 r. mianowany został profesorem nauk społecznych w Akademii Rolniczej w
Dublanach, gdzie wykładał przedmioty ekonomiczne i prawnicze. W 1911 r. został pro15

15-17.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Program wykładów na rok akademicki 1935-1936, Lwów 1935, s.

Z. Pazdro, dz. cyt., s. 293.
DALO, f. 26, op. 6, spr. 1407, k. 42. Zob. Też. A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach
1939-1946, s. 42.
18
Dz. Urz. Min. WRiOP, 1936, nr 10, poz. 195.
19
Zob. też: Nowe Studia na Wydziale Prawa UJK we Lwowie, PPiA 1936, R. LXI, s. 206-207.
20
Nowe Studia na Wydziale Prawa UJK we Lwowie, s. 207. Szerzej. A. Redzik, Kurs Prawa Lotniczego przy
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1936 – 1939), „Rocznik Lwowski” 2006, s. 43-57.
21
A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, s. 42.
16
17
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fesorem nadzwyczajnym nauk prawniczych na Politechnice Lwowskiej, gdzie wykładał
do 1914 r. Jednocześnie od 1911 r. był radnym miasta Lwowa. W czasie I wojny światowej walczył w armii austriackiej. Ranny pod Stryjem dostał się do niewoli rosyjskiej.
Do Lwowa wrócił w sierpniu 1918 r., a w listopadzie brał już udział w walkach polsko-ukraińskich o Lwów. 1 kwietnia 1919 r. został mianowany profesorem zwyczajnym
ekonomii i nauk prawnych na Politechnice Lwowskiej. Jednocześnie od 1917 r. zastępował w wykładach z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego prof. Józefa Buzka, który w 1919 r. zrezygnował z katedry we Lwowie. Z dniem
1 października 1920 r. został mianowany profesorem nauki administracji i polskiego
prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i był nim do września 1939 r. W roku akademickim 1939/1940 katedrę miał przejąć
jego uczeń prof. Tadeusz Bigo. W latach 1922/23, 1924/25 oraz 1932-34 był dziekanem
Wydziału Prawa UJK, a w latach 1923/24, 1925/26 i 1934-1937 prodziekanem. W roku
1923/24 pełnił też obowiązki zastępcy prorektora UJK. Wypada wspomnieć również, że
w latach 1931-1939 prof. Pazdro wykładał prawo administracyjne na Wydziale Prawa i
Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL22.
Przy okazji przeprowadzonej w 1936 r. reformy studiów specjalistycznych przy
Wydziale Prawa UJK poszerzono ich zadania o prowadzenie własnych badawczych
prac naukowych. Zwiększono także zakres uprawnień kierownika Studium, którym był
prof. Pazdro23. Pierwszy rok studiów był wspólny dla wszystkich studentów, drugi natomiast dzielił się na oddziały: administracyjny i skarbowy. Celem powołania Studium
było umożliwienie specjalizacji w dziedzinie nauk skarbowych. Było ono w okresie międzywojennym jedynym tego rodzaju studium w polskiej uczelni państwowej, którego
absolwenci uzyskiwali stopień magistra nauk administracyjnych24, o czym niżej.
Wedle regulaminu wpisów na rok akademicki 1938/1939, na Studium Administracyjne i Skarbowe mogli zapisać się studenci prawa, którzy zdali z wynikiem pomyślnym drugi egzamin roczny z zakresu studium ogólnego. Nadto przyjmowano magistrów prawa, którzy po przyjęciu na Studium, byli zapisywani jako studenci Wydziału
Prawa UJK. Osoba chcąca zapisać się na jedno ze studiów specjalnych powinna wnieść
za pośrednictwem dziekanatu podanie do kierownika studium z prośbą o przyjęcie.
Przed wniesieniem podania należało uiścić w kwesturze opłatę na pomoce naukowe,
która dla Studium Administracyjnego i Skarbowego określona została na kwotę 40 złotych. Z opłaty tej zwolnieni byli studenci Wydziału Prawa. O liczbie przyjętych informował kierownik studium poprzez umieszczenie wykazu przyjętych na tablicy. Zainteresowany wpisem musiał następnie w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wykazu dokonać
22
Szerzej na temat prof. Zbigniewa Pazdro zob. DALO, f. 26, op. 5, spr.1446 – teczka osobowa Zbigniewa
Pazdro; L. Ehrlich, J. S. Langrod, Zarys historii nauki prawa narodów, politycznego i administracyjnego w Polsce, Kraków 1949, s. 55; K. Przybyłowski, Pazdro Zbigniew Walenty (1873-1939), PSB, t. XXV, s. 524-525; S. Fundowicz,
Wkład Zbigniewa Pazdro do polskiej nauki prawa administracyjnego, [w] Prawo. Kultura. Uniwersytet. 80 lat ośrodka
prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999, s. 123-138.
23
Nowe Studia na Wydziale Prawa UJK we Lwowie, s. 206-207.
24
Odnotować należy, że w prywatnej Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (dzisiejszej SGH) prowadzone było od połowy lat dwudziestych jednoroczne studium z administracji skarbowej. Zob. B. Markowski,
Studium naukowe dla kandydatów do wyższej służby administracyjnej, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”
1929, nr 20, s. 714.
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wpisu, przez wypełnienie książeczki legitymacyjnej (indeksu), dwóch odrębnych kart
wpisowych oraz karty indywidualnej. Przejście na kolejny rok studiów warunkowane
było zaliczeniem wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów. Po ich zdaniu i uzyskaniu wcześniej stopnia magistra praw, absolwenci mieli prawo do używania
tytułu magistra nauk administracyjnych, względnie magistra nauk skarbowych – w zależności od tego, na jakim oddziale studiowali25.
Na pierwszym roku Studium wykłady prowadzili: prof. August Zierhoffer i dr
Orlicz – geografia gospodarcza, prof. Kasper Weigel – encyklopedia nauk technicznych,
prof. Ludwik Ehrlich i doc. Zenon Wachlowski – porównawcza nauka prawa publicznego, prof. Antoni Wereszczyński – polityka komunalna, prof. Mieczysław Honzatko
– polskie prawo spółdzielcze, prof. Roman Longchamps de Bérier – prawo pracy i sądy
pracy, prof. Zbigniew Pazdro – postępowanie administracyjne, prof. Edwin Hauswald
– naukowa organizacja pracy oraz prof. Tadeusz Bigo - ćwiczenia administracyjne26.
Drugi rok podzielony był na oddziały. W oddziale administracyjnym wykładali: prof. Zbigniew Pazdro – ubezpieczenia społeczne oraz prawo i postępowanie wywłaszczeniowe, prof. Roman Longchamps de Berier – prawo górnicze i naftowe, prof.
Tadeusz Bigo – administracja głównych państw kontynentalnych oraz seminarium administracyjne, mgr Aleksander Zarzycki (radca Urzędu Wojewódzkiego) – skarbowość
samorządu terytorialnego, inż. Tadeusz Wróbel – prawo budowlane, mgr Józef Kasztalewicz (naczelnik Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim) – polskie prawo przemysłowe,
doc. Kazimierz Grzybowski – międzynarodowe prawo administracyjne, doc. Wilhelm
Rappè – prawo agrarne, prof. Zdzisław Próchnicki – administracja szkolna, prof. Leon
Halban – administracja wyznaniowa27.
W 1937 r. Minister Skarbu zaproponował zmianę statutu studium tak by trwało
ono trzy lata. Uchwała Rady Wydziału Prawa UJK w tej sprawie została wysłana do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ale do wybuchu wojny reforma nie została wprowadzona28. W roku akademickim 1938/1939 na Studium uczęszczało 36 słuchaczy, z czego 22 studentów uczyło się na II roku. Oddział skarbowy cieszył
się większą popularnością, gdyż tę specjalność wybrało 15 słuchaczy, zaś na oddziale
administracyjnym studiowało ich tylko 729. Stosunkowo małe zainteresowanie Studium
Administracyjno – Skarbowym powodowało, że wysuwano postulaty ustanowienia
dla słuchaczy Studium odrębnych stypendiów oraz zagwarantowania im możliwości
odbywania praktyk wakacyjnych w organach administracji rządowej i samorządowej.
Pojawiały się także głosy, że absolwenci Studium winni mieć zagwarantowane pierwszeństwo przyjęcia do służby administracyjnej przed innymi prawnikami30. Propozycji
tych nie udało się jednak wprowadzić.
Wybuch drugiej wojny światowej położył kres działalności Studium AdministraUJK. Regulamin wpisów w roku akademickim 1938/1939, Lwów 1938, s. 13.
DALO, f. 26, op. 6, spr. 1407; Spis wykładów w roku akademickim 1938/1939, Lwów 1938, s. 21-22.
27
Spis wykładów w roku akademickim 1938/1939, s. 22-23.
28
A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, s. 43.
29
DALO, f. 26, op. 6, spr. 1407, k. 43.
30
Studium Ekonomiczno-Administracyjne przy Wydziale Prawa U.J.K. we Lwowie, „Gazeta Administracji”
1938, nr 12, s. 806.
25
26
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cyjnego i Skarbowego. Organizator i kierownik Studium prof. Zbigniew Pazdro zmarł
13 września 1939 r. Wbrew opiniom utrwalonym w literaturze zmarł on śmiercią naturalną w domu Pazdrów przy ul. Gipsowej 28, a nie w wyniku ran odniesionych podczas
wybuchu bomby31. W związku z oblężeniem Lwowa ciało prof. Zbigniewa Pazdro zostało pochowane w ogrodzie jego domu, a po pewnym czasie ekshumowane i przeniesione na Cmentarz Łyczakowski32.
Uczniowie tego zacnego uczonego wyjechali po wojnie do Wrocławia (Tadeusz
Bigo, Franciszek Longchamp de Berier), Poznania (Marian Zimmermann) i Lublina (Wit
Klonowiecki), tylko jeden Wilhelm Rappé pozostał do końca we Lwowie, gdzie zmarł
w 1975 r.

31

Zob. J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007,

32

Informacja od wnuka - prof. Przemysława Pazdro.

s. 91.
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Resume
Tomasz J. Kotliński, Adam Redzik
The Public Administration Postgraduate Studies in the Faculty of Law at Jan Kazimierz University in Lviv (1930-1939)
The article describes the early days of the Economics and the Public Administration
Postgraduate Studies opened in 1930 in the Faculty of Law at Jan Kazimierz University
in Lviv. Its purpose was to educate future office workers of the central government
bodies and local authorities. It was the first institution in the country which educated
students in law and administrative science on the basis of supplementary education. In
1936 university authorities decided to separate two distinctive units – Administrative
and Revenue Studies and Economics Studies. The article depicts studies units’ organization, the syllabus on each year of lectures and the personal details of academic teachers.
Apart from that, the author presents profiles of frequently forgotten professors of Jan
Kazimierz University such as Zbigniew Pazdro director of Public Administration Postgraduate Studies.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM VII 2010 - 2011

Marcin Cybulski
(Lublin)

Komendant.
Porucznik Henryk Cybulski (1910-1971)
na tle wydarzeń wołyńskich
w latach 1940-1944 i w okresie powojennym
W roku 2010 minęła setna rocznica urodzin Henryka Cybulskiego, postaci
niezwykle istotnej dla historii polskich Kresów w okresie drugiej wojny światowej.
Niezwykle istotnej, a jednak z wielu przyczyn zapomnianej, tak jak w dużej mierze
zapomniane są w świadomości zbiorowej dramatyczne dzieje samoobrony polskiej na
Wołyniu w latach 40. XX wieku. Cybulski był przywódcą jednego z najważniejszych
ośrodków samoobrony w Przebrażu i to w znacznej mierze dzięki niemu udało się obronić tę osadę przez atakami ukraińskich nacjonalistów, a tym samym ocalić tysiące polskich cywilów zgromadzonych tam z okolicznych miejscowości. Zanim można będzie
przejść do bardziej szczegółowego przedstawienia tej zasłużonej i fascynującej postaci,
należałoby pokrótce zarysować podstawowy kontekst polityczno-historyczny, jaki wiąże się z osobą Henryka Cybulskiego. Kontekst ten obejmuje z jednej strony masową
eksterminację polskiej ludności, jaką Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) przeprowadziło na Wołyniu w latach 40. (przede wszystkim w okresie od lutego 1943 do lutego
1944 roku), z drugiej zaś swego rodzaju zmowę milczenia, która – z różnych powodów
– obowiązywała wobec tego tematu przez długie lata.
Warto zacząć od podstawowych faktów, z konieczności podanych w skrótowej
i syntetycznej formie. Do eksterminacji dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów
na polskiej ludności doszło przede wszystkim w czasie okupacji niemieckiej w roku
1943 i na początku 1944 na terenie byłego województwa wołyńskiego. Wydarzenia te,
określane często jako rzeź wołyńska, pociągnęły za sobą trudną do oszacowania liczbę ofiar. Zwykle przyjmuje się, że zginęło na pewno około 30-40 tysięcy Polaków (a
realnie przyjmuje się, że raczej 50-60 tysięcy), choć niektórzy historycy podają dane co
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najmniej dwukrotnie wyższe.1 Dla jasności należy dodać, że mniejszość polska liczyła
wówczas na tym terenie około 346 tysięcy osób (16,6% ogółu).2 Wśród ofiar byli także
Rosjanie, Ormianie, Żydzi i Ukraińcy, ale znakomitą większość stanowili Polacy.3 Natomiast na całym terenie dawnych województw wschodnich i południowo-wschodnich
(a więc oprócz wołyńskiego także: tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego
oraz częściowo poleskiego i lubelskiego) łączna liczba ofiar mogła sięgnąć nawet 120
tysięcy. W większości ofiary wywodziły się z ludności wiejskiej, słabo wykształconej,
rodzin wielodzietnych, chłopstwa, pozbawionych opieki i naturalnego przywództwa,
które zostały zgładzone bądź wywiezione przez Sowietów lub Niemców.4 Eskalacja
antypolskiej agresji, do jakiej doszło w roku 1943, nie wzięła się znikąd. Do tego rodzaju wystąpień na mniejszą skalę dochodziło już w okresie międzywojennym, a także
w roku 1939. Zdaniem Władysława Filara, eksterminacja ludności polskiej była działaniem zaplanowanym dawno, nie zaś niekontrolowanym wybuchem agresji wynikłym z
wojennego chaosu.5 Uchwała o konieczności usunięcia z ziem ukraińskich „wszystkich
okupantów” zatwierdzona została już na I Kongresie OUN (Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów) w roku 1929. Z kolei, zgodnie z założeniami Stepana Bandery, „rewolucja narodowa” miała nastąpić w sprzyjającym momencie wojny niemiecko-radzieckiej
(co miało miejsce wiosną 1943 roku i doprowadziło do powołania zbrojnych bojówek,
które przyjęły nazwę Ukraińska Powstańcza Armia). Jej zadaniem, według Filara, miało być wcielenie w życie doktrynalnego planu uchwały z roku 1929.6 Inni historycy są
jednak zdania, że uchwała z roku 1929 nie oznaczała planowej eksterminacji Polaków
ani że decyzja taka nie zapadła nawet na III Kongresie OUN, kiedy zdecydowano jedynie o zorganizowaniu silnych struktur partyzanckich – w takiej interpretacji wydarzenia wołyńskie byłyby działaniami samowolnymi przywódców UPA. Nie zmienia to
faktu, że zasięg, rozmach i sposób przeprowadzenia czystek etnicznych w roku 1943
na Wołyniu, zdaniem części historyków, uprawomocnia określenie tych działań mianem zbrodni ludobójstwa.7 Dokonane zbrodnie były dziełem przede wszystkim UPA,
wzmacnianej przez dezerterów z Ukraińskiej Policji Pomocniczej. Istnieją także hipotezy
o roli, jaką w działaniach ukraińskich nacjonalistów odegrać mogły służby niemieckie
1
Por. J. Kęsik, Ogólny bilans strat ludności w wyniku ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego w latach
II wojny światowej [w:] Polska-Ukraina. Trudne pytania, t. 9, Warszawa 2002, s. 41. Liczbę 50-60 tysięcy zamordowanych jako najbardziej prawdopodobną wartość (bo odzwierciedloną w aktach) przyjmuje także w swym
śledztwie Instytut Pamięci Narodowej, http://www.ipn.gov.pl/.
2
Zob. R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 260.
3
Warto dodać, że część ofiar po stronie ukraińskiej poniosła śmierć także z rąk UPA, najczęściej za udzielanie pomocy Polakom lub odmowę przyłączenia się do pogromów: W. Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na polskiej ludności na Wołyniu, Warszawa 1990, s. 158. Zob. także: R. Niedziełko, Kresowa księga
sprawiedliwych 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, „Studia i
Materiały IPN”, t. 12, Warszawa 2007, s. 13-14 i n.
4
Por. L. Kulińska, Tragiczne wydarzenia polsko-ukraińskie z lat 1939-1947 w świadomości współczesnych Polaków, [w] B. Grott (red.), Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich, Kraków 2008, s. 116.
5
W. Filar, Kto i dlaczego mordował ludność polską na Wołyniu?, artykuł opublikowany w Internecie: http://
newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-11/msg00656.html.
6
Tamże.
7
Dyskusja na temat kwalifikacji rzezi wołyńskiej: G. Motyka, Zapomnijcie o Giedroyciu: Polacy, Ukraińcy,
IPN, „Gazeta Wyborcza” 2008, 24 maja.
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lub/i radzieckie (którym miało zależeć na podsyceniu polsko-ukraińskiego konfliktu).8
Niektórzy autorzy zwracają jednak uwagę, że nigdy nie zostały one potwierdzone.9 Za
osobę bezpośrednio odpowiedzialną za podjęcie decyzji o rzezi uważa się najczęściej
Dmytra Klaczkiwskiego, przywódcę okręgu UPA-Północ.10 Eksterminacje rozpoczęły
się wiosną 1943 roku na Wołyniu, by potem objąć także Polesie i Małopolskę Wschodnią. Zwracając uwagę na niskie pobudki tych mordów, niektórzy historycy podkreślają,
że ich polityczne uzasadnienie (przygotowanie jednolitej etnicznie przyszłej niepodległej Ukrainy) nie miało już wówczas racji bytu, w obliczu postępującej przegranej III
Rzeszy i zbliżającej się aneksji tych obszarów przez Armię Czerwoną.11 Wcześniej, tj. do
końca roku 1942, ataki na ludność polską miały natomiast raczej efemeryczny charakter
– były to pojedyncze napaści na przedstawicieli administracji leśnej i rolnej oraz ludność
wiejską.12 Eskalacja nastąpiła dopiero na początku roku 1943. Do pierwszej masakry na
większą skalę doszło 9 lutego w polskiej kolonii Parośla Pierwsza. Zginęło wówczas 173
Polaków.13 Do kolejnych pogromów doszło w marcu i kwietniu w Lipnikach i Janowej
Dolinie (około 800 ofiar).14 Wiosną eksterminacje Polaków rozlały się już na całe powiaty sarneński, kostopolski i krzemieniecki. W maju spalono dziesiątki wsi i folwarków w
powiatach: włodzimierskim, horochowskim i dubieńskim. Począwszy od końca wiosny
fala zbrodni przesuwała się ku zachodowi, obejmując powiaty łucki i zdołbunowski,
aby w lipcu ogarnąć cały praktycznie teren Wołynia (poza powiatem lubomelskim).
Największa eskalacja mordów nastąpiła latem. Palono wsie i kościoły, mieszkańców
nie tylko mordowano, ale często też przed śmiercią poddawano okrutnym torturom i
okaleczeniom.15 11 lipca UPA przeprowadziła skomasowany atak na 99 polskich miejscowości. W ciągu zaledwie pięciu dni (główna akcja trwała do 16 lipca) wymordowano
około 17 tysięcy Polaków, ograbiono i spalono dziesiątki wsi. Była to kulminacja czystki
etnicznej przeprowadzonej przez UPA na Wołyniu.16 Jednak w sierpniu kontynuowano
eksterminację wsi, które pominięte zostały w lipcu. Zginęło wówczas kolejne 8 tysięcy
Polaków.17 Zdaniem wielu historyków, tak krwawy przebieg akcji był całkowicie zamierzony, mając na celu przerażenie Polaków i uniemożliwienie im skutecznej samoobrony.18 Po względnym uspokojeniu do kolejnego nasilenia mordów doszło jesienią
Por. L. Kulińska, dz. cyt., s. 117.
Np. G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 19311948, Toruń 2005, s. 275.
10
Takie jest stanowisko śledczych IPN w tej sprawie: P. Zając, Referat dotyczący ustaleń śledztwa w sprawie
zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu na ludności narodowości polskiej w latach 1939-1945,
publikacja dostępna w Internecie:
http://www.ipn.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=82&id=1291&poz=3&update=1.
11
Por. W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA: integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu,
Toronto 2000, s. 26.
12
Np. wymordowanie mieszkańców wsi Obórki, które miało miejsce 13 listopada 1942 r., zob. H. Cybulski, Czerwone Noce, Warszawa 1974, s. 41.
13
Por. G. Motyka, dz. cyt.
14
Zob. G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942-1960, Warszawa 2006, s. 314.
15
Por. A. Korman, Ludobójstwo UPA na ludności polskiej, Wrocław 2003, s. 95.
16
Por. W. Siemaszko, E. Siemaszko Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000, s. 783.
17
Tamże, s. 1045.
18
Zob. G. Hryciuk, dz. cyt., s. 275.
8
9
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1943 roku, a ostatnia fala napadów przypadła na początek roku 1944, gdy UPA atakowała polskie wsie, korzystając z chaosu związanego z wycofywaniem się Niemców pod
naporem Armii Czerwonej. Jednak od wiosny 1944 główny ciężar akcji UPA przeniósł
się na ziemię lwowską i Podole, podczas gdy eksterminację na Wołyniu uznano za w
dużej mierze zrealizowaną.19
Pierwsze ośrodki polskiej samoobrony zaczęto organizować już na przełomie
roku 1942 i 1943, były one jednak słabo uzbrojone i nieliczne. W roku 1943 powstało
około setki ośrodków samoobrony, kierowanych początkowo przez ludność cywilną.
Dwie największe bazy samoobrony powstały wokół Starej Huty (wspólny system obrony 14 wsi) oraz w Przebrażu, które zamieniono w silnie uzbrojony obóz warowny. Inne
silne ośrodki powstały w Hucie Stepańskiej, Pańskiej Dolinie, Zasmykach i Bielinie.
Mniejsze z reguły nie wytrzymywały naporu UPA i były niszczone. Tylko niektórym
mieszkańcom udało się przedostać do miast lub silniejszych baz samoobrony. W lipcu
1943 roku powstała instrukcja Okręgowej Delegatury Rządu Wołyń o tworzeniu ośrodków samoobrony i oddziałów partyzanckich, była to jednak inicjatywa w dużej mierze
spóźniona. Podsumowując, trzeba stwierdzić, że działanie ośrodków samoobrony pozwoliło w istotny sposób zmniejszyć liczbę polskich ofiar rzezi wołyńskiej, jednak nie
mogło zapobiec samej eksterminacji.20
Wydarzenia na Wołyniu, do jakich doszło w latach 40., do dzisiaj są przedmiotem gorących sporów, w których mieszają się racje polityczne i fakty historyczne.21 Ocena eksterminacji ludności polskiej przez OUN i UPA waha się od postulatów zrównania
jej klasyfikacji z holocaustem i zbrodniami stalinizmu po próby tłumaczenia jej ówczesną racją stanu ukraińskich dążeń niepodległościowych.22 Rozważania te nie są jednak
przedmiotem niniejszego artykułu. Jego zadaniem jest przybliżenie postaci Henryka
Cybulskiego na tle historycznych faktów, dotyczących organizacji samoobrony polskiej
na Wołyniu z ośrodkiem w osadzie Przebraże. Cybulski został wybrany komendantem
obrony Przebraża pod koniec kwietnia 1943 roku, a swoje obowiązki objął dnia 8 maja
tego roku, zastępując na tym stanowisku Zygmunta Nestorowicza. Dowodził samoobroną do 31 stycznia 1944 roku, gdy do Przebraża wkroczyły jednostki Armii Czerwonej. Był osobą, dzięki której nie tylko udało się zorganizować i obronić Przebraże, ale
także ocalić tysiące cywilów poprzez organizowanie ewakuacji polskich wsi latem 1943
roku oraz wypadów zaczepnych przeciwko UPA jesienią tegoż roku. On sam jednak
podchodził do swoich zasług z niebywałą skromnością, podkreślając, że bez czynnej
pomocy najbliższych współpracowników, jak i polskiej ludności cywilnej, nie podołałby obowiązkom organizacji samoobrony.23
19
Por. G. Motyka, Zapomnijcie..., dz. cyt. Eksterminacji na Podolu poświęca swoją pracę W. Kubów, Terroryzm na Podolu, Warszawa 2003.
20
Zob. M. Klimecki, Z. Palski, Samoobrona ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku, artykuł opublikowany
w Internecie: http://www.27wdpak.btx.pl/publikacje/50-samoobrona-ludnoci-polskiej-na-woyniu-w-1943roku.
21
Zob. W. Poliszczuk, Podręcznik nacjonalisty ukraińskiego. Polemika z książką Romana Wysockiego pt. „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939”, Lublin 2003, [w] B. Grott (red.), dz. cyt.
22
Por. R. Szawłowski, Trzy ludobójstwa, Dodatek Historyczny IPN „Naszego Dziennika” 2008, nr 3 (10),
s. I-IV.
23
H. Cybulski, Czerwone noce, dz. cyt., s. 11.
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Henryk Cybulski urodził się 1 października 1910 roku w kolonii Dermanka
nieopodal Przebraża. Pochodził z chłopskiej rodziny wielodzietnej, miał dziewięcioro rodzeństwa. Przed wojną intensywnie trenował dyscypliny sportowe, takie jak
strzelectwo, biegi długodystansowe i biegi przełajowe. Należał do Klubu Sportowego
Przysposobienia Wojskowego Leśników w Łucku. Zdaniem Adama Sikorskiego, autora
poświęconego obronie Przebraża filmu dokumentalnego, jego wyniki sportowe były na
tyle obiecujące, że gdyby nie wybuch wojny, można by się spodziewać rozwoju sportowej kariery nawet na poziomie międzynarodowym i olimpijskim.24 Jakkolwiek teza
ta może wydawać się nieco przesadzona, bo w dniu wybuchu wojny Cybulski miał 29
lat, co jest dla sportowca wiekiem zdecydowanie już zaawansowanym, to jednak nie
ulega wątpliwości, że osiągnął on wiele sukcesów sportowych i był za swoje osiągnięcia
wielokrotnie nagradzany. Można tu wymienić choćby wielokrotne mistrzostwo okręgu
wołyńskiego w biegach na dystansach od 1500 do 10 tysięcy metrów, jak i zwycięstwo
biegu przełajowego w Warszawie w roku 1933. Kariera sportowa pomogła mu w otrzymaniu posady leśniczego w nadleśnictwie w Kiwercach, co nastąpiło w roku 1937. Jak
sam wspomina, wcześniej nie zdarzyło się, aby posadę w tym nadleśnictwie otrzymał
ktoś legitymujący się tak młodym wiekiem.25 Cybulski był podoficerem rezerwy, jednak we wrześniu 1939 roku nie został zmobilizowany, podobnie jak wielu innych jego
rówieśników. Przyczyną były prawdopodobnie braki w uzbrojeniu koniecznym dla
pełnej mobilizacji. Po wejściu Armii Czerwonej na wschodnie ziemie polskie, Cybulski
powrócił do pracy w nadleśnictwie. 10 lutego 1940 roku został aresztowany przez
NKWD w ramach pierwszej fali represji ZSRR wobec ludności polskiej. Objęła ona
przede wszystkim ludność miejscową, a Polacy stanowili 70% wywiezionych wówczas
na wschód (pozostałe 30% stanowili Białorusini i Ukraińcy). Ofiarami aresztowania i
zsyłki padli przede wszystkim różnego rodzaju funkcjonariusze – osadnicy wojskowi,
urzędnicy państwowi średniego i niższego szczebla, pracownicy kolei oraz leśnictwa.
Deportowano wówczas około 140 tysięcy osób, na ogół z całymi rodzinami. Zesłańców
umieszczano w obwodach: archangielskim, czelabińskim, czkałowskim, gorkowskim,
irkuckim, iwanowskim, jarosławskim, kirowskim, mołotowskim, nowosybirskim,
omskim, swierdłowskim i wołogodzkim, w Jakuckiej i Baszkirskiej ASRR oraz Kraju
Krasnojarskim i Ałtajskim. Śmiertelność pierwszego kontyngentu zesłańców była najwyższa (na poziomie 3-4% już w pierwszych miesiącach), na co wpływ miały fatalne
warunki atmosferyczne, wyniszczająca praca przy wyrębie lasów oraz warunki osadzenia i pracy zbliżone do łagrowych.26 Cybulski nie podaje w swoich wspomnieniach,
dokąd dokładnie go zesłano, wspomina jednak, że było to na Syberii, za kołem podbiegunowym, a powrót na Wołyń zajął mu osiem tygodni przy pokonywaniu dziennego dystansu 50-60 km. Oznacza to, że miejsce zesłania przyszłego przywódcy obrony
Przebraża mogło znajdować się gdzieś w Kraju Krasnojarskim lub nawet w Jakucji. Z
książki Józefa Sobiesiaka wynika natomiast, że miejsce zsyłki Cybulskiego znajdowało

24
25
26

Film dok. Przebraże. Wołyński bastion, scen. i reż. A. Sikorski, prod. TVP Historia 2008.
H. Cybulski, dz. cyt., s. 12.
Szerzej: G. Hryciuk, dz. cyt.
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się pod Irkuckiem.27 Henryk Cybulski spędził na zesłaniu około pięciu miesięcy, po
czym zdecydował się na ucieczkę. Miejsce zsyłki opuścił, jak pisze, w pogodny, lipcowy
wieczór, wyposażony jedynie w nóż i niewielki zapas żywności. Swoją podróż, która
musiała być przecież prawdziwą gehenną, autor Czerwonych nocy opisuje w kilku zaledwie zdaniach. Wspomina olbrzymie trudności w pokonywaniu tajgi, problemy z orientacją w terenie, głód, samotność i jednocześnie, zrozumiały w sytuacji zbiega, lęk przed
kontaktami z miejscową ludnością, a także konieczność pięciokrotnego pokonywania
płynącej zakolami Wołgi (jeżeli owo forsowanie oznaczało przeprawę wpław, jak sugeruje to w swoim filmie Sikorski, to wyczyn ten brzmi niemal niewiarygodnie dla każdego, kto widział ogrom koryta tej rzeki w jej dolnym lub środkowym biegu). Ostatecznie,
po ośmiu tygodniach morderczego marszu, dotarł Cybulski do rodzinnej wsi. W obawie
przed ponownym aresztowaniem, jeszcze tej samej nocy, opuścił Przebraże i zatrzymał
się we wsi Cezaryn w rejonie Ostrożca, gdzie najął się do gospodarstwa jako pracownik fizyczny. Jednak czeski gospodarz domyślał się, że ma do czynienia ze zbiegiem z
zesłania, toteż Cybulski po paru miesiącach musiał zmienić miejsce pobytu. Przez kilka
dni pracował także u chłopa ukraińskiego, aby w końcu trafić do swego brata Józefa,
do Łucka, dzięki któremu znalazł posadę przy robotach leśnych koło Młynowa.28 Po
nadejściu frontu i aneksji tej części Wołynia do III Rzeszy, Cybulski powrócił do rodzinnego Przebraża i rozpoczął pracę w leśniczówce położonej między Kiwercami a
Łuckiem, w miejscowości Julana, a od lata 1942 roku w leśnictwie w Karasinie.29 W tym
okresie ukrywał Żydówkę, Dwojrę Blak, pod fałszywym nazwiskiem, a także wstawił
się za aresztowanym podwładnym, ukraińskim gajowym Melnikiem, oskarżonym o
współpracę z partyzantami. W sierpniu 1942 roku, za namową brata Józefa, wstąpił do
Armii Krajowej, awansując do stopnia porucznika i przyjmując pseudonim „Harry”.
Stanowisko leśniczego w Karasinie obejmował już jako członek polskich struktur podziemnych. Leśnictwo obejmowało 10 tysięcy hektarów, przy czym Cybulski miał do
dyspozycji tylko ośmiu ludzi, narodowości ukraińskiej. W trakcie pracy w tym rejonie,
dość szybko zorientował się, że w dzikich i niedostępnych terenach leśnych ukrywają się oddziały partyzantów radzieckich, z których przywódcą, Polakiem, kapitanem
Józefem „Maksem” Sobiesiakiem, nawiązał wkrótce kontakt.30 Sobiesiak zaproponował mu współpracę w zakresie budowania sieci konspiracyjnej w oparciu o miejscową
ludność i przy wykorzystaniu leśniczówki jako punktu kontaktowego. Jak wynika ze
wspomnień Cybulskiego, współpraca dość szybko się zacieśniła i dzięki leśniczemu partyzanci uniknęli niemieckiej obławy przeprowadzonej w okolicach Karasina.31 Wiosną
1943 roku Cybulskiego doszły pierwsze informacje o krwawych napaściach ukraińskich
nacjonalistów na polskie wsie. Jak pisał: „Wieści te były tak niesamowite i makabryczne,

27
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że z trudem tylko można je było przyjąć za prawdę”.32 Jak wynika z tekstu Czerwonych
nocy, a także wspomnień Józefa Sobiesiaka, za namową tego drugiego Cybulski postanowił powrócić do Przebraża, aby włączyć się w proces samoobrony (choć początkowo
jego celem miało być raczej zorganizowanie nowego oddziału partyzanckiego, który
miał współpracować z Rosjanami w rejonie Kiwerc).33
Przebraże, rodzinna wieś Henryka Cybulskiego, przed wojną (według samego
autora) liczyła około 2 tysięcy mieszkańców. Nieco inne dane podaje w swoim filmie
Adam Sikorski – 1200 mieszkańców i 200 domów.34 Należąca do gromady Trościaniec
wieś założona została w roku 1864 , po uwłaszczeniu chłopów przez carat. Położona
była w powiecie łuckim, 10 kilometrów na południe od Trościańca i 25 kilometrów
na północny wschód od Łucka. Od wschodu graniczyła z Majdanem Jezierskim i
Chołopinami, od zachodu ze Starą Czołnicą, od południowego zachodu z Jezierami,
a od północy z Mostami. Na zachód od wsi przepływa rzeka Konopielka, wokół rozciągają się lasy i podmokłe tereny, pełne torfowisk. W przeciwieństwie do wielu wsi o
ludności mieszanej, Przebraże było osadą w pełni polską. Obecnie na terenie dawnego
Przebraża znajduje się mała osada Hajowe, licząca zaledwie kilkanaście domów.35 Dla
losów Przebraża, jako bastionu oporu wobec ukraińskich nacjonalistów, dość istotny
wydaje się fakt, że w świadomości mieszkańców było ono wraz z okolicznymi wsiami
traktowane jako jeden organizm. Cybulski pisze:
Przed wojną Przebraże tworzyło wraz z sąsiednimi wioskami i koloniami: Mostami,
Chołopinami, Jaźwinami, Majdanem Jezierskim, Zagajnikiem i Wydranką, jedno
ogromne sołectwo, stanowiąc w ten sposób jednolity kompleks pól i zabudowań,
ciągnących się od szosy prowadzącej w kierunku Zofiówki na przestrzeni sześciu
kilometrów i od lasów siekierzyckich, przez Zagajnik, do prywatnych posiadłości
Poczackich – około pięciu kilometrów.
Chociaż ta przedwojenna jedność administracyjna została zniesiona przez okupanta,
w świadomości mieszkańców owych wiosek tkwiło silne poczucie przynależności do
jednego organizmu administracyjnego.36

Wszystkie te miejscowości zamieszkiwała ludność polska, tworząc swego rodzaju wyspę wśród otaczających je osad ukraińskich, co dodatkowo wzmacniało poczucie
przynależności i tożsamości narodowej, niemniej jednak autor Czerwonych nocy wyraźnie podkreśla, że kontakty z Ukraińcami miały zasadniczo charakter dobrosąsiedzki, a
mieszane małżeństwa były na porządku dziennym.37
W Przebrażu w roku 1943 było sporo broni, której nie zdano Niemcom po przejściu frontu i aneksji tych obszarów do III Rzeszy. W okolicach wsi ukryto karabiny,
amunicję, pewną liczbę granatów i kilka sztuk broni cięższej. Miały one teraz posłużyć do obrony przed ukraińskimi nacjonalistami. Cybulski dość szczegółowo opisuje
32
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pierwsze akty przemocy, które miały miejsce jeszcze jesienią 1942 roku – mimo swego
okrucieństwa i gwałtowności miały one jednak jeszcze charakter względnie odosobniony.38 Po dość spokojnej zimie, eskalacja agresji nastąpiła w marcu 1943 roku. Jak zauważa autor Czerwonych nocy, dla Polaków stało się wtedy jasne, że nie mają do czynienia
z lokalnymi wybrykami jakichś band czy też konsekwencjami zadawnionych waśni,
lecz zorganizowaną na szeroką skalę i dobrze zaplanowaną akcją. Tym samym coraz
wyraźniej jawiła się konieczność zorganizowania sprawnej samoobrony.39 Od samego początku ataków takim ośrodkiem samoobrony stało się Przebraże, co wynikało z
przyczyn naturalnych – była to duża wieś, połączona w jeden organizm z otaczającymi ją pomniejszymi jednostkami administracyjnymi. Podstawowy problem w organizacji skutecznego oporu stanowiła nie tylko niewystarczająca ilość broni, ale też fakt,
że formalnie nie można było jej posiadać, by nie narazić się niemieckiej władzy. Jak
wspominają uczestnicy obrony Przebraża, początkowo więc używano jej tylko po kryjomu, w czasie nocnych wart itp.40 Jednak z uwagi na narastające niebezpieczeństwo ze
strony nacjonalistów ukraińskich, istniała konieczność wydobycia wszelkich ukrytych
zasobów broni. Nie było możliwości, aby uszło to oczom Niemców, konieczne było
więc zagranie dyplomatyczne, czyli uzyskanie od hitlerowskiej administracji oficjalnej
zgody na posiadanie kilkunastu sztuk broni w Przebrażu (nie zdradzając jednocześnie
faktycznej wielkości posiadanych zasobów). Wysłano zatem delegację do Jeskego, kreislandwirta (agronoma władz okupacyjnych) w Kiwercach, z prośbą o wydanie piętnastu karabinów służących do obrony przeciwko „leśnym bandom, działającym na szkodę Wielkiej Rzeszy”. Jeske, o dziwo, wydał decyzję pozytywną. Do dziś nie wiadomo,
jaka była tego przyczyna. Józef Sobiesiak, w sposób zgodny z ideową wymową swojej
książki, wskazuje na chęć podsycania polsko-ukraińskiego konfliktu przez Niemców.41
Niektórzy historycy są jednak zdania, że takie działanie wcale nie było na rękę okupantowi, w którego interesie leżał raczej spokój na podległych mu ziemiach, względnie
skierowanie potencjalnych działań zbrojnych wobec radzieckiej partyzantki. Być może
zaważyło półpolskie pochodzenie Jeskego, a może jeszcze inne czynniki.42 Dla obrońców Przebraża najważniejsza była formalna zgoda, dzięki której można było wyciągnąć
z ukrycia całą posiadaną broń i ufortyfikować osadę. Broń zdobywano także wszelkimi
innymi możliwymi sposobami, przede wszystkim nielegalnie kupując ją od niemieckich magazynierów oraz Węgrów stacjonujących w Łucku i Kiwercach.43
W okresie tym doszło do kilku spięć z radzieckimi partyzantami, w wyniku których paru z nich nawet poległo, a w kilku sytuacjach omal nie doszło do wymiany ognia.
Według relacji obu autorów, sytuacje te wynikały jedynie z niefortunnych omyłek, gdy
partyzantów brano za ukraińskich nacjonalistów.44 Ponieważ posiadana ilość broni nie
gwarantowała jeszcze bezpieczeństwa, wokół wsi utworzono zasieki z drutu kolcza38
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stego, który pozostał po uciekającej w roku 1941 Armii Czerwonej. W filmie Przebraże.
Wołyński bastion podana zostaje informacja, że do dzisiaj z tego samego drutu zbudowana jest znaczna część ogrodzeń na pastwiskach w okolicach dawnego Przebraża.45
W kwietniu 1943 roku komendantem Przebraża do spraw cywilnych był Ludwik
Malinowski, a wojskowych – Zygmunt Nestorowicz. Wokół wsi rozmieszczono placówki kontrolne. Centrum wsi otoczone było kilkumetrowym pasem zasieków. Taki
stan rzeczy zastał Henryk Cybulski, gdy dotarł do rodzinnej wsi 20 kwietnia 1943 roku.
Kilka dni później, na naradzie starszyzny wsi, zaproponowano mu objęcie dowództwa
wojskowego, albowiem Nestorowicz był już człowiekiem w podeszłym wieku. Cybulski,
po krótkim wahaniu, przyjął tę propozycję. Jak wynika z jego wspomnień, perspektywa
współpracy z Inspektoratem AK w Łucku z jednej strony a z radziecką partyzantką
z drugiej, nie przypadła specjalnie do gustu jego najbliższym współpracownikom, z
którymi podzielił się posiadaną wiedzą i nawiązanymi kontaktami. Należy tu zwrócić
uwagę na skomplikowaną sytuację i konieczność podejmowania niezwykle trudnych
sojuszy, przed którymi stawał zarówno Cybulski, jak i inni obrońcy Przebraża. Z jednej strony formalne zezwolenie na posiadanie broni od Jeskego narażało ich na zarzut
współpracy z hitlerowcami, z drugiej ograniczona wydolność bojowa zmuszała do
współpracy z sowieckimi partyzantami, co przecież z perspektywy uciekiniera z Sybiru
i żołnierza AK, jakim był Cybulski, nie mogło być decyzją łatwą. Jednak w obliczu fali
śmierci i okrucieństwa, jaką pozostawiały za sobą oddziały OUN-UPA, tego rodzaju
dylematy musiały zejść na dalszy plan. Priorytetem było zachowanie Przebraża i ocalenie życia tysięcy ludzi, nawet przy pomocy niemieckiej broni i z pomocą Sowietów, co
do których lojalności politycznej w przyszłości nie można było mieć przecież większych
złudzeń. Cybulski wykazał się jednak strategiczną dalekowzrocznością – zdawał sobie
sprawę, że bez ich wsparcia stawienie skutecznego oporu ukraińskim nacjonalistom nie
będzie możliwe. Na konieczność współpracy z partyzantami radzieckimi zaczął więc
przygotowywać komendantów pomniejszych ośrodków samoobrony wokół Przebraża,
po czym wrócił na początku maja do Karasina, by formalnie zrezygnować z pracy w
leśnictwie.46 Cybulski podkreśla w swoich wspomnieniach, że pracując w Karasinie, był
w dużej mierze odcięty od świata i nie zdawał sobie sprawy z wagi wieści o pogromach,
jakie dochodziły z Wołynia. Jak pisze:
Dochodziły do mnie tylko jakieś wypaczone wieści o starciach z ukraińskimi faszystami. Izolowany od świata, mierzyłem te wieści starą, przedwojenną miarką: ot, znowu
jakieś zatargi o miedzę, jakieś zadawnione konflikty między wsiami, załatwiane teraz
„hurtem”, w doskonale do tego nadających się warunkach wojennego bezprawia.47

Dopiero obejmując dowództwo w Przebrażu, z dnia na dzień coraz bardziej zaczynał zdawać sobie sprawę z zasięgu oraz intensywności eksterminacji prowadzonej
przez OUN-UPA. 8 maja 1943 roku Cybulski formalnie objął dowództwo Przebraża.
Jego zastępcą został Franciszek Żytkiewicz, adiutantem dowódcy – Albert Wasilewski, a
45
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szefem sztabu – Stanisław Olszewski. Oddziały bojowe podniesiono do składu czterech
plutonów, a ich dowódcy zostali mianowani przez Inspektorat AK. Byli to: Franciszek
Malinowski, Marceli Żytkiewicz, Władysław Cybulski i Tadeusz Mielnik (według innych źródeł Michcik). Powołano także sąd wiejski. Wzmocniono system obrony, budując nowe okopy, stanowiska broni maszynowej, bunkry drewniano-ziemne, montując
zasieki z drutu kolczastego wokół wsi.48 Ponieważ podstawowym zadaniem była obrona ludności cywilnej, toteż – począwszy od 5 czerwca 1943 roku – zaczęto organizować
wyprawy po ludność do okolicznych wsi. W krótkim czasie liczba ludności zgromadzonej w Przebrażu sięgnęła kilkunastu tysięcy. Ponieważ nie sposób było pomieścić
takiej populacji wraz z dobytkiem i zwierzętami gospodarskimi w obrębie samej wsi,
zaanektowano na cele mieszkalne zagajniki wokół osady, kopiąc tam bunkry mieszkalne.49 Do końca czerwca ewakuowano najbardziej zagrożone wsie wokół Przebraża.
Po sprowadzeniu trzytysięcznej populacji miasteczka Kołki, liczba uciekinierów osiągnęła 18 tysięcy.50 Przed Cybulskim stanęło teraz wyzwanie sprawnej organizacji tego
mini-państewka, zapewnienie wszystkim choćby prowizorycznego dachu nad głową
i wyżywienia. Teren wokół Przebraża był niemal wymarły – wsie albo ewakuowano,
albo zostały one zniszczone przez ukraińskich nacjonalistów. Do Przebraża dochodziły
wciąż nowe wieści o straszliwych pogromach, jakie dokonywały się na całym Wołyniu.
Wiedziano, że bronią się też inne ośrodki samoobrony, ale – jak zauważa Cybulski –
wzajemne kontakty między nimi niemal nie istniały.51
Na początku lata 1943 roku sytuacja była następująca: niemalże wszystkie wsie
polskie w promieniu wielu kilometrów zostały zniszczone, a ich mieszkańcy wymordowani, zatem Przebraże było jedynym dużym skupiskiem Polaków, które funkcjonowało
w całym rejonie. W tej sytuacji oczywiste było, że należy spodziewać się skomasowanego ataku oddziałów UPA na przebraską „twierdzę”.52 Do pierwszej napaści doszło w
nocy z 4 na 5 lipca 1943 roku. Ukraińskie bojówki podpaliły wszystkie wsie znajdujące
się bezpośrednio wokół Przebraża. Obóz warowny otaczały łuny pożarów, a zewsząd
ściągali ci, którym udało się uratować. Walki trwały całą noc, o świcie kolonia została
otoczona przez uzbrojone oddziały UPA. Jeden z nich rozpoczął ostrzał moździerzowy. Zacięta bitwa trwała do godzin popołudniowych, po czym napastnicy wycofali się.
Śmierć poniosło wówczas dziesięcioro Polaków. Wielką zasługą Cybulskiego było to,
że zdołał opanować panikę, jaka wybuchła po rozpoczęciu ataku. Płonęły wszystkie
wsie wokół Przebraża, ludzie uciekali w samej bieliźnie, a zaskoczone plutony broniące krańców warowni zaczęły ustępować napastnikom. Cybulski opanował jednak
sytuację i natychmiast zorganizował oddział, który wyruszył z odsieczą. Udało się
odeprzeć główny atak, ale duże (liczące setki osób) grupy nacjonalistów ukraińskich
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wciąż przebywały w niektórych okolicznych wsiach. Po wycofaniu się napastników, do
Przebraża ściągnęły tłumy tych mieszkańców, którzy uciekli przed atakiem i ukryli się
w okolicznych lasach. Dla wszystkich stało się oczywiste, że walka na otwartym polu
nie rokuje najmniejszych szans, a jedyną możliwością ocalenia jest obrona Przebraża.53
Atak z początku lipca obniżył też morale wielu obrońców, a w szczególności ludności
cywilnej. Mówiono o niemożności utrzymania warowni i konieczności oddania się w
ręce Niemców. Dla dowództwa w szczególności niepokojący był fakt, że napaść z 4-5
lipca była dziełem jednego dużego oddziału UPA, a przecież całkiem realne było to,
że próba zostanie ponowiona przy użyciu znacznie większych sił.54 W dniach bezpośrednio po napaści Cybulski zorganizował rajdy do okolicznych wsi w celu oceny strat,
pochowania zabitych i zebrania rozproszonych uciekinierów, którzy sami jeszcze nie
dotarli do Przebraża. Sytuacja warowni była trudna – rosnąca z dnia na dzień populacja
rodziła problemy aprowizacyjne, zaczynało brakować amunicji, a współpraca z sowieckimi partyzantami była wysoce utrudniona z uwagi na to, że Niemcy z coraz większą
nieufnością przyglądali się rosnącej w siłę przebraskiej samoobronie.55 Jednak lipcowy
napad pozwolił Cybulskiemu na zidentyfikowanie najsłabszych punktów obrony i podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych. Silniej obsadzono wschodni kierunek
kosztem południa, gdzie dostęp utrudniały rozległe bagna. Wzmocniono szańce obronne, a na drodze nielegalnego handlu i różnego rodzaju koneksji dokupiono zapasów
niemieckiej amunicji. Powstała obozowa rusznikarnia. Wymontowano i uzdatniono
dwa działka z porzuconych wraków radzieckich czołgów. Pod osłoną uzbrojonych oddziałów samoobrony przeprowadzano żniwa na polach wokół samego Przebraża, jak
i tych położonych przy spalonych wsiach – była to jedyna metoda zażegnania groźby
głodu w 20-tysięcznej osadzie warownej.56 11 lipca na całym Wołyniu nastąpiła największa eskalacja napaści na polskie miejscowości. W istocie znaczna część regionu była już
całkowicie opanowana przez UPA, ale wiadomości na ten temat do Przebraża dochodziły z dużym opóźnieniem.57 Istotną decyzją Cybulskiego było także skoszarowanie
obrońców Przebraża, którzy wcześniej działali na zasadzie półcywilnej, tj. po warcie
lub innym zadaniu wracali do domów, mając rozkaz stawić się tylko w razie alarmu.
Uniemożliwiało to szybką reakcję w razie napaści, dlatego podjęto decyzję o skoszarowaniu plutonów na poszczególnych odcinkach. Zorganizowano też osobną, wojskową
kuchnię. Wprowadzono wojskową dyscyplinę z procedurą zbiórek, meldowania się i
komend, dzięki czemu „Szybko zniknęła z oddziału atmosfera luźnej watahy, w której
każdy w zasadzie robi co chce, a wszyscy są dla siebie kumplami i nikim więcej”.58 W
pierwszej połowie lipca plutony liczyły już po 120 osób i podniesiono ich rangę do kompanii. Wprowadzono program szkolenia, obejmujący musztrę, taktykę, naukę o broni
itp. Intensywnie pracowano nad fortyfikacją – m.in. w miejsce zasieków, otaczających
samą wieś, zbudowano bardziej od niej oddalony, gigantyczny krąg o obwodzie dwu53
54
55
56
57
58

Por. H. Cybulski, dz. cyt., s. 77-81.
Zob. J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 102.
Por. H. Cybulski, dz. cyt., s. 81.
Zob. J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 103.
Por. H. Cybulski, dz. cyt., s. 95.
Tamże, s. 103.
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dziestu kilometrów. Na szczęście wizyty Niemców były w tym okresie już rzadsze – ze
względu na coraz większe problemy III Rzeszy na froncie, hitlerowska administracja
coraz mniej uwagi poświęcała Polakom broniącym się przed UPA. Wiele tu zdziałał
także przywódca cywilny, Ludwik Malinowski, doskonale znający miejscowe układy i
potrafiący różnymi metodami sprawić, aby niemiecka władza przymykała oczy na to,
co dzieje się w Przebrażu.59
W lipcu 1943 roku Cybulski podjął decyzję o zorganizowaniu wypadu zaczepnego do Trościańca – wsi, o której wiadomo było, że jest ośrodkiem upowców i z której należało spodziewać się ewentualnej napaści. W ekspedycji wzięło udział trzystu
uzbrojonych ludzi. Stacjonujący we wsi garnizon UPA został rozbity. Cybulski, który
osobiście brał udział w akcji, mówi o kilkudziesięciu zabitych przeciwnikach, Sobiesiak
stwierdza, że było ich kilkunastu.60 Niejasne jest też, czy wypędzono ukraińską ludność
cywilną i spalono część wsi, czy tylko ostrzeżono ją, aby nie dawała więcej schronienia
upowcom.61
Działania te jednak nie mogły odsunąć nieuchronnej perspektywy głównego
ataku na Przebraże. Jak zauważa Józef Sobiesiak, był to zbyt wielki polski ośrodek w
regionie, aby można było zbagatelizować jego istnienie, a jednocześnie zbyt silny, aby
próbować go zdobyć niewielkim nakładem sił zbrojnych. Zaczęto wiec ściągać w rejon
bojówki UPA z dalszych obszarów, a także wcielać do nich ukraińską ludność cywilną,
kusząc ją opowieściami o rzekomym bogactwie zgromadzonym w Przebrażu.62 Plan
nacjonalistów zakładał zgromadzenie maksimum sił w rejonie, koncentryczny atak z
trzech stron, odizolowanie od siebie grup obronnych, likwidację ich po kolei i przepędzenie ludności w kierunku Kiwerc, gdzie mieli przejąć ją Niemcy, aresztując i wywożąc na roboty do III Rzeszy.63 Zdaniem Sobiesiaka, upowcy oczekiwali wsparcia ze strony Wehrmachtu i SS, co wydaje się jednak dość mało prawdopodobne, ponieważ, po
pierwsze, Niemcy skoncentrowani byli przede wszystkim na rozpaczliwych próbach
utrzymania pozycji na froncie wschodnim, a po drugie, ich stosunki z ukraińskimi nacjonalistami były już wówczas dalekie od poprawnych. W obliczu zbliżającego się ataku
na Przebraże, Cybulski był ponownie zmuszony do nawiązania kontaktu z sowieckimi
partyzantami. W pobliżu nie było już stacjonującego wcześniej oddziału pułkownika
Dmitrija Miedwiediewa, ale pod sam koniec lipca, w okolicy Przebraża pojawił się inny
oddział, dowodzony przez Nikołaja Prokopiuka.64 Wtedy też, po kilku dniach względnego spokoju, zaczęło coraz częściej dochodzić do okazjonalnej wymiany ognia między Polakami i upowcami. 30 lipca doszło do większej bitwy, poza obszarem wsi. W
okresie tym Przebraże było już jedynym dużym ośrodkiem samoobrony na Wołyniu,
po tym, jak upadła Huta Stepańska (jej rozbicie wiązało się z wycofaniem się polskoTamże, s. 105-106.
Tamże, s. 113-114; J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 115.
61
Cybulski pisze, że ludności kazał rozejść się do domów, ale wspomina też, że „Musieliśmy spalić przynajmniej część wsi, aby pozbawić faszystów kwater”, H. Cybulski, dz. cyt., s. 114. Z kolei Sobiesiak wspomina,
że kazano ludności opuścić wieś, ludzie jednak później wrócili i dlatego przy następnej akcji zaczepnej w Hanczycach, po rozbiciu oddziału UPA i usunięciu mieszkańców, wieś spalono, J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 115.
62
Zob. J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 116.
63
Tamże, s. 116-117.
64
Tamże, s. 118.
59
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radzieckiego oddziału partyzantów Józefa Sobiesiaka, o czym zresztą nie wspomina on
w swojej książce). Patrol wysłany przez Cybulskiego potwierdził, że ten ośrodek samoobrony został rozbity. Przywódca Przebraża zataił ów fakt przed ludnością, aby nie
spowodować paniki. Wiadomość jednak się rozeszła i spowodowała poruszenie. Część
ludzi była zdania, że lepiej oddać się w ręce Niemców i zostać wywiezionym na roboty
niż zginąć z rąk ukraińskich nacjonalistów. Znów jedynie charyzma i umiejętności dyplomatyczne Cybulskiego sprawiły, że ostatecznie nikt nie opuścił Przebraża.65 Przez
cały sierpień trwały ostatnie prace, mające na celu przygotowanie jak najlepszej obrony.
Wywiadowcy donosili o poważnych ruchach przeciwnika i gromadzeniu niespotykanych dotąd sił w okolicach Przebraża. Atak nastąpił 30 sierpnia wczesnym świtem.66
Był to zmasowany szturm od południa połączonych sił ukraińskich (w tym czterotysięczne zgrupowanie lwowskie), wspierany ogniem artyleryjskim. W sumie napastnicy
zaatakowali w sile około 12 tysięcy uzbrojonych ludzi.67 Przebraże miało do dyspozycji
maksymalnie 2 tysiące obrońców, z czego najmłodsi nie posiadali broni palnej, a jedynie widły, piki, dzidy i inne tego rodzaju narzędzia.68 Przewaga po stronie oddziałów
UPA była więc co najmniej sześciokrotna. W tej sytuacji Cybulski natychmiast posłał
po pomoc do partyzantów Prokopiuka. Przywódca partyzantów, którzy stacjonowali
w lesie na tyłach sił ukraińskich, zgodził się w odpowiednim momencie włączyć do
akcji. Tymczasem krąg wokół Przebraża zaczynał się zacieśniać. Po ostrzale artylerii
nastąpiła ofensywa od południa i wschodu. Jednak błędem napastników było to, że nie
przeprowadzono równoczesnego ataku ze wszystkich stron, co umożliwiało obrońcom
przegrupowywanie sił. Najwyraźniej Ukraińcy mieli zamiar przyjąć taktykę długotrwałego oblężenia.69 Zacięte walki zakończyłyby się jednak prawdopodobnie zwycięstwem
UPA, gdyby nie taktyczne decyzje podjęte przez Cybulskiego. Pierwszą było wysłanie
prośby o pomoc do Prokopiuka, drugą – przygotowanie liczącego 120 osób oddziału
wspartego przez dwudziestoosobowy zwiad konny, który przekradł się przez bagna i
znalazł w ten sposób na tyłach napastnika. Atak wyposażonych w ciężkie karabiny maszynowe partyzantów sowieckich całkowicie zaskoczył upowców.70 Uczestnicy obrony
Przebraża wspominają w filmie Sikorskiego, że „Ukraińcy ginęli pokotem”, że „poległo
ich bardzo wielu”.71 Sam Cybulski pisze o ich „straszliwej klęsce”.72 Przyjęta taktyka
ataku z zaskoczenia rozerwała oblężenie i zmusiła pozostałe oddziały napastników do
odwrotu. W decydującym starciu oprócz obrońców Przebraża brali udział nie tylko sowieccy partyzanci (w liczbie 250 osób), ale także stuosobowy oddział Armii Krajowej
pod dowództwem Jana „Drzazgi” Rerutki, stanowiący siłę odwodową Przebraża.73
Por. H. Cybulski, dz. cyt., s. 136-137.
Nie 30 lipca, jak omyłkowo podaje w swojej książce J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 120.
67
Zob. W. Filar, Przebraże, bastion polskiej samoobrony na Wołyniu, Warszawa 2007, s. 128. Cybulski podaje
liczbę 10 tysięcy, H. Cybulski, dz. cyt., s. 153.
68
Taką informację podaje A. Sikorski w swoim filmie, Przebraże…, dz. cyt.
69
Por. H. Cybulski, dz. cyt., s. 142.
70
Zob. J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 125.
71
Zob. film dok. Przebraże…, dz. cyt.
72
H. Cybulski, dz. cyt., s. 149.
73
Fakt ten zostaje całkowicie pominięty przez J. Sobiesiaka, co nie dziwi w świetle jego refleksji o „grubymi nićmi szytej antyradzieckiej propagandzie akowskich oficerów z Łucka”, J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 127.
65
66
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Zwycięstwo było niekwestionowane. W ręce obrońców Przebraża wpadło szesnaście
karabinów maszynowych oraz tysiące sztuk amunicji i granatów. W kolejnych tygodniach panował względny spokój – polska samoobrona w Przebrażu wciąż wszelkimi
możliwymi środkami zwiększała ilość posiadanej broni i amunicji. We wrześniu dwukrotnie doszło do niespodziewanego incydentu ze strony niemieckich samolotów, które
zbombardowały wieś, zabijając kilkanaście osób. Nie miało to jednak związku z bitwą
o Przebraże, lecz dość przypadkowym ostrzelaniem hitlerowskiego samolotu rozpoznawczego przez jeden z polskich patroli.74 Większych konsekwencji jednak nie było.
W połowie września 1943 roku sytuacja w Przebrażu była już na tyle ustabilizowana,
że Cybulski mógł się także zaangażować w inne działania, m.in. w akcje przejmowania
jeńców radzieckich w Łucku. Zmieniała się też sytuacja w całym regionie. Zbliżał się
front, Niemcy ponosili coraz większe klęski. Działalność band UPA wyraźnie osłabła.
Jesienią odbyła się natomiast akcja pacyfikacyjna Niemców wymierzona w radziecką
partyzantkę. W tej sytuacji Cybulski zarządził ukrycie broni i chwilową demobilizację
Przebraża tak, aby sprawiało ono wrażenie zwykłej, przeludnionej przez uciekinierów
wsi, która jakimś cudem uniknęła pogromu. Operacja hitlerowców nie przyniosła zresztą większych skutków.75 W samym Przebrażu komendant musiał zmierzyć się z nowymi
problemami – pojawiły się incydenty rabowania ukraińskich wsi przez Polaków, którzy
handlowali potem zdobycznym mięsem, ponadto wywiad AK informował o szpiegach
współpracujących z gestapo, przebywających w ośrodku samoobrony. Osoby te zostały
postawione pod sąd polowy i po udowodnieniu win stracone.76 Na początku października Cybulski we współpracy z Prokopiukiem dokonali udanego ataku na Omelno,
które stanowiło ważną bazę wypadową UPA.77 Jesienią odbyła się wspólna narada
obrońców Przebraża i partyzantów, na której postanowiono wzmóc działania zaczepne
wobec działających wciąż w rejonie band nacjonalistów. Akcje takie miały miejsce pod
koniec października i w listopadzie (m.in. atak na miejscowość Żurawicze, gdzie odzyskano pochodzące z polskich wsi bydło). U progu zimy coraz bardziej palące stawały
się bowiem kwestie związane z warunkami życia w Przebrażu. Brakowało żywności,
zimą wybuchła epidemia tyfusu.78 Jednak sytuacja militarna w rejonie była wyjątkowo spokojna. UPA zaczęła się szykować do podziemnej walki dywersyjnej w obliczu
zbliżającego się frontu, więc wystąpienia antypolskie w rejonie Przebraża ucichły niemal zupełnie. Ostatnia ważna akcja zaczepna pod dowództwem Henryka Cybulskiego
miała miejsce w dniach 13-14 stycznia 1944 roku, a jej celem była miejscowość Ołyka,
gdzie udało się oswobodzić około 1500 ludzi okrążonych przez wroga w odosobnionym
polskim skupisku.79
30 stycznia 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na tereny wokół wsi.
Następnego dnia radzieckie oddziały weszły do obozu. Ze zdemobilizowanej samoobrony powołano specjalny batalion, który miał chronić wieś przed ewentualną aktywnością
74
75
76
77
78
79

Por. H. Cybulski, dz. cyt., s. 152; J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 130.
Zob. H. Cybulski, dz. cyt., s. 156-160.
Tamże, s. 164.
Por. J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 136-137.
Tamże, s. 150-151; H. Cybulski, dz. cyt., s. 194-196.
Zob. H. Cybulski, dz. cyt., s. 205-208.
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UPA.80 Ludność początkowo pozostała w Przebrażu – była zima, a wsie były spalone,
w tej sytuacji nie było dokąd wracać. Jednak faktyczne funkcjonowanie samoobrony w
Przebrażu było zakończone. Henryk Cybulski kończy swoje wspomnienia na tym momencie, wiadomo jednak, że współpraca z partyzantką sowiecką nie uchroniła go przed
ponownym zainteresowaniem ze strony NKWD. Nie widząc dla siebie innego wyjścia,
początkowo (2 lutego 1944 roku) wstąpił on do nowo powołanej Brygady Partyzanckiej
„Grunwald”, dowodzonej przez Józefa Sobiesiaka81, jednak po pewnym czasie musiał ją
opuścić ze względu na zagrożenie aresztowaniem. Władysław Filar informuje, że obrońcy Przebraża, w tym ich komendant, walczyli potem nad Wisłą, na Wale Pomorskim,
Odrze i Nysie, uczestniczyli też w walkach o Drezno i Berlin.82 Sobiesiak wspomina, że
trzy tysiące spośród przebrażan zasiliło I Armię Wojska Polskiego.83 Dalsze losy samego Cybulskiego pozostają jednak w świetle opublikowanych prac niejasne. Filar pisze
jedynie, że zarówno Cybulski, jak i inni przywódcy początkowo się ukrywali, by potem
– nie widząc innego wyjścia – wstąpić do armii gen. Berlinga i wraz z I i II Armią WP
walczyć aż do upadku Berlina.84
Powojenne losy Henryka Cybulskiego nie zostały jak dotąd opisane, warto zatem
w tym miejscu podjąć próbę choćby szczątkowego uzupełnienia tej luki. Po zakończeniu
II wojny światowej i zajęciu Lubelszczyzny przez oddziały Armii Czerwonej oraz
Wojsko Polskie, jednostka Henryka Cybulskiego zatrzymała się w miejscowości Jastków
koło Lublina. Jesienią 1944 roku batalion Cybulskiego przekształcił się w Centrum
Wyszkolenia Piechoty Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym początkowo
pełnił on funkcję dowódcy plutonu, a następnie zastępcy dowódcy kompanii do spraw
liniowych. W styczniu następnego roku powierzono Cybulskiemu misję utworzenia
szkoły kadetów, której w efekcie został dowódcą. W kwietniu 1947 roku szkoła została
przeniesiona z Jastkowa do miejscowości Andrzejów koło Łodzi, a w połowie maja – w
uzasadnionej obawie przed aresztowaniem – Henryk Cybulski porzucił pracę, zyskując
tym samym status dezertera. Wrócił do Lublina i pod koniec miesiąca nawiązał łączność
ze zbrojnym oddziałem leśnym Armii Krajowej i jego przywódcą, majorem Józefem
Wojtuniem (ps. „Zawieja”, „Sęk”), którego zastępcą został (przyjął wówczas pseudonim
„Wołyniak”). W połowie czerwca 1947 roku – z uwagi na rozesłane za nim przez Urząd
Bezpieczeństwa listy gończe oraz w obliczu groźby osadzenia w więzieniu – wyrobił
sobie dokumenty na nazwisko „Henryk Wołyński” i wyjechał do Olsztyna, gdzie podjął
pracę w nadleśnictwie. Jednak niespełna rok później został rozpoznany, aresztowany i
skazany na 2 lata więzienia (oficjalnym powodem było posiadanie broni i posługiwanie
się nielegalnymi dokumentami, chodziło zaś naturalnie o przynależność do grupy,
kontynuującej tradycje nieistniejącej już formalnie AK). Karę odbywał w więzieniu w

Tamże, s. 213.
Pełnił w niej funkcję dowódcy batalionu, a w maju tego samego roku został wcielony do batalionu
szturmowego.
82
W. Filar, Przebraże..., dz. cyt., s. 128. W stosunku do Henryka Cybulskiego nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w archiwalnych dokumentach, gruntownie przestudiowanych przez autora niniejszego opracowania.
83
J. Sobiesiak, dz. cyt., s. 173-174.
84
W. Filar, Przebraże..., dz. cyt., s. 129.
80
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Gdańsku i Sztumie.
Na mocy drugiej po wojnie amnestii, w marcu 1947 roku, Cybulski został zwolniony
z więzienia i wyjechał na zachód, obejmując posadę leśniczego w Obornikach Śląskich.
Ożenił się jednak na wschodzie Polski – ceremonia zawarcia związku małżeńskiego
miała miejsce 26 sierpnia 1947 roku w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski w Jastkowie, zaś wybranką Komendanta była Zofia Błach, młoda dziewczyna
(1926-2010) z pobliskiej wsi Piotrawin. Wiosną 1948 roku Cybulscy przenieśli się do
Grodkowa, gdzie Henryk uzyskał posadę w Dyrekcji Lasów Państwowych Opole,
Zofia zaś zajmowała się domem i wychowywaniem ich pierwszego dziecka – Danuty
(ur. 7 lipca 1948 r.). W roku 1949 Henryk i Zofia Cybulscy zawarli ślub w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Grodkowie, nie dane im jednak było długo cieszyć się szczęściem
rodzinnym, ponieważ już w maju następnego roku Cybulski został ponownie
aresztowany. Wyrok czterech lat, ostatecznie został zmniejszony o połowę (3 maja 1950
– 20 marca 1952), odsiadywał w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
na Zamku Lubelskim. Fakt ten zaowocować miał na długie lata złamaniem życia całej
rodziny Cybulskich; Zofia (która wówczas pozostawała jeszcze na Śląsku), jako żona
skazańca, nigdzie nie mogła znaleźć stałej pracy i po kilku kolejnych zwolnieniach
postanowiła ostatecznie wrócić na Lubelszczyznę, gdzie na powrót zamieszkała w domu
rodziców. Po dwudziestu trzech miesiącach odbywania wyroku Henryk Cybulski, wraz
z żoną i córką, zamieszkał w domu teściów. Jego zajęcia ograniczały się, z konieczności,
do prac dorywczych u miejscowych gospodarzy, co pozwalało rodzinie na jako taką
egzystencję. Pierwszego stycznia 1953 roku Henrykowi i Zofii Cybulskim urodziła się
druga córka – Mirosława. W tym samym roku Cybulskiemu udało się dostać pracę w
tartaku w Puławach, gdzie pracował do roku 1956. W międzyczasie, 19 lutego 1955
roku, przyszły na świat bliźniaki – Henryk Marek i Maria. Dziewczynka zmarła jednak
wkrótce po urodzeniu, zaś Marek był drugim (a pierwszym żyjącym) synem Henryka
i Zofii (ich poprzedni syn, Leszek, urodził się 13 sierpnia 1949 roku, przeżył jednak
tylko dwa miesiące). Ostatecznie cała piątka wróciła jednak znowu na Piotrawin, a
ojciec rodziny objął posadę w Biurze Zbytu Drewna w Lublinie.85 Pod koniec lat 50. cała
rodzina (ostatni syn, Witold Dariusz, urodził się 5 lutego 1957 roku) przenosi się na stałe
do Lublina.
Henryk Cybulski, były zesłaniec i zbieg z Sybiru, a oprócz tego człowiek od
młodości związany z przyrodą i sportem, był osobą silną i zdrową, jednak pod koniec
życia zdarzały mu się nagłe, a krótkotrwałe utraty świadomości i omdlenia, których
przyczyny lekarze nie potrafili ustalić. Przypadłości związane były prawdopodobnie
z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Dwunastego marca 1971 roku, jak
co dzień rano, Cybulski wyszedł z domu do założonej przez siebie kwiaciarni, znajdującej się przy Alejach Racławickich w Lublinie (pracowała tam wówczas jego żona,
pomagały także starsze dzieci), by ją otworzyć. W drodze do pracy zasłabł i nie odzyskał już przytomności. Kilka godzin później zmarł w Szpitalu Wojskowym w Lublinie.
85
Pracował w nim w charakterze brakarza, czyli specjalisty od klasyfikacji jakościowej i wymiarowej
surowca drzewnego, na które to stanowisko – jako były leśnik, a więc wybitny znawca tematu – został chętnie
przyjęty.
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Przyczyną śmierci była najprawdopodobniej niewydolność układu krążenia. Cybulski,
mimo ciężkiej szkoły życia, jaką zgotowała mu zrazu wojna, a następnie okres stalinowskich represji, był człowiekiem nadzwyczaj spokojnym i opanowanym. Nigdy nie podnosił głosu, był gorącym orędownikiem prawdy, a jedyną oznaką dezaprobaty z jego
strony był słynny zwrot „Nasypali piasku!”. Nie palił tytoniu i nie nadużywał alkoholu,
jednak codziennie po pracy, a przed obiadem, wypijał kieliszek spirytusu – „na odkażenie organizmu”. Komendant ośrodka samoobrony w Przebrażu został pochowany w
Lublinie, na cmentarzu wojskowym przy ulicy Lipowej.
W roku 1966 wydano wspomnienia Cybulskiego z wydarzeń wołyńskich pt.
Czerwone noce. Była to pierwsza w Polsce Ludowej publikacja, która poruszała tematykę
eksterminacji Polaków przeprowadzonej przez ukraińskich nacjonalistów. Kolejne wydania tej publikacji miały miejsce w latach: 1969, 1974, 1977, 1990.86
Henryk Cybulski jest postacią niesłusznie zapomnianą i wartą przypomnienia
nie tylko ze względu na przypadającą na rok 2010 setną rocznicę urodzin (oraz czterdziestą rocznicę śmierci w roku następnym), nie tylko z uwagi na barwny i niewiarygodny życiorys, który mógłby z powodzeniem stać się kanwą niejednego scenariusza
filmowego, ale przede wszystkim z powodu jego niepodważalnych zasług, które poczynił jako przywódca obrony Przebraża. Trzeba mieć tu na względzie fakt, że wykazał
się on nie tylko doskonałymi zdolnościami organizacyjnymi, zmysłem strategicznym
godnym doświadczonego oficera, charyzmą i umiejętnością kierowania ludźmi w sytuacji krytycznej, ale przede wszystkim całkowitym poświęceniem wyższej idei, jaką było
ocalenie ludności zagrożonej eksterminacją ze strony nacjonalistów ukraińskich. Dla realizacji tego celu Cybulski nie zawahał się podjąć decyzji niewygodnych, kontrowersyjnych, zapewne często podejmowanych wbrew własnym przekonaniom i poglądom (jak
kupowanie broni od Niemców czy współpraca z partyzantami radzieckimi). Potrafił
jednak odsunąć na bok osobiste urazy i gorzkie doświadczenia, o ile tylko mogło to w
swoim doraźnym oddziaływaniu pomóc przetrwać ludności polskiej zgromadzonej w
Przebrażu (przecież oddziały Sobiesiaka, Propopiuka i innych, z którymi współpracował, walczyły w imię tego samego reżimu, który zesłał go na Syberię, który w swoich
metodach działania niewiele różnił się od UPA i OUN, który wreszcie, po przejęciu
władzy, na powrót zaczął go nękać i przed którym musiał się ukrywać). Dzięki takiej
postawie zasadniczy cel udało mu się zrealizować. Mimo masowych mordów, jakich
dokonano na całym Wołyniu, ośrodek samoobrony w Przebrażu przetrwał, ocalając 25
tysięcy ludzkich istnień. Tym bardziej gorzka staje się konstatacja, że upragnione „wyzwolenie” przyniosło bohaterowi tych wydarzeń konieczność ucieczki i ukrywania się,
a po upływie kilkudziesięciu lat, w warunkach demokratycznej już Polski, osoba jego
pozostaje w całkowitym niemal zapomnieniu.87
86
Wydania I-IV ukazały się nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, ostatnie zaś
(zmienione) nakładem Wydawnictwa Bellona.
87
W tym miejscu zasadne będzie odnotowanie bardzo chlubnego wydarzenia, jakie miało miejsce pod
koniec roku 2010. Otóż 4 listopada Rada Miasta Lublin, na wniosek radnego Marcina Nowaka oraz z inicjatywy
środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Lublinie, przyjęła projekt uchwały, by rondo u zbiegu ulic
Władysława Andersa, Mełgiewskiej i Turystycznej w Lublinie nazwać imieniem porucznika Henryka Cybulskiego.
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Zapomnienie to wiąże się nie tyle zresztą z osobą samego Henryka Cybulskiego,
co w ogóle ze swego rodzaju zasłoną milczenia, jaka spowija wołyńską eksterminację.
Składają się na nią różnorodne przyczyny. W pierwszych dziesięcioleciach po wojnie poruszanie jakichkolwiek kwestii związanych z dawnymi polskimi Kresami było niezwykle drażliwe lub wręcz niebezpieczne. Siłą rzeczy przypominało bowiem o przedwojennej przynależności tych ziem do Polski. Z kolei charakter rzezi wołyńskiej w swojej formie i organizacji zbyt bliski był rozwiązaniom stosowanym przez reżim radziecki, aby
zagadnienia takie można było w ogóle podejmować. Do tego dochodziły częste związki
z AK, jakie były udziałem polskich świadków i uczestników wydarzeń na Wołyniu.
Bezpieczniej było więc całkowicie milczeć, w szczególności w okresie stalinowskiego
terroru pierwszej połowy lat 50. Działał także psychologiczny mechanizm wyparcia
traumatycznych wspomnień. Poza tym na ziemiach zachodnich Polski Ludowej obok
Polaków znalazło się także wielu Ukraińców. Wśród nich potencjalnie mogli być przecież niedawni oprawcy.88 Komunistyczny system zainteresowany był jak najszybszym
zatarciem wszelkich wspomnień o polskości Kresów, w związku z czym jakakolwiek
tematyka z nimi związana z miejsca odrzucana była przez cenzurę. W historiografii
radzieckiej rzeź wołyńską włączono w schemat walki klas, dowodząc, że to ukraiński
proletariat podniósł rękę na „polskich panów” (ignorując przy tym oczywisty fakt, że
ofiarami nie byli ziemianie, ale chłopi). Część historyków jest także zdania, że przez
cały okres istnienia komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, Stany Zjednoczone
i Zachód zainteresowane były współpracą z narodowcami ukraińskimi (głównie emigracyjnymi), widząc w nich ewentualny zalążek rozkładu sowieckiego imperium. W
tej sytuacji nikomu nie było na rękę wypominanie zbrodni dokonanych w 1943 roku.89
Sytuacja tylko w pewnym stopniu zmieniła się po roku 1989. To prawda, że o wołyńskiej eksterminacji zaczęto w ogóle mówić i pisać. Liczba publikacji, jaka ukazała się
na ten temat, nie jest może imponująca, ale jednak dość znacząca. Co prawda, pogląd
Lucyny Kulińskiej o prowadzonej przez liberalne media i część polskich naukowców
strategii wybielania działalności OUN i UPA należy uznać za z gruntu przesadzony, to
niemniej jednak wypada stwierdzić, że wokół poruszania tematu zbrodni dokonanych
przez ukraińskich nacjonalistów istnieje pewna niechęć.90 Niewątpliwie wpływ na to
mają (jak w każdej epoce) czynniki natury politycznej. Polska, jako członek NATO i UE,
sojusznik Stanów Zjednoczonych, partner „pomarańczowej rewolucji” z roku 2004, jest
zainteresowana wzmacnianiem proeuropejskiej orientacji ideowej na Ukrainie, stojącej
w przeciwwadze do silnych wpływów rosyjskich, dominujących w szczególności we
wschodniej i południowej części kraju. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w ów
patriotyczny nurt ukraińskiej tożsamości wpisane są nie tylko niechęć do Rosji, krzewienie ukraińskiego języka, dążenie do akcesu europejskiego, ale także żywa pamięć
o przeszłości i kultywowanie pojęć z kręgu ukraińsko-narodowego. W tym szerokim
spektrum patriotycznych idei znajduje się (nawet jeżeli na jego marginesie) także skłonność do postrzegania działalności OUN i UPA jako ruchu narodowowyzwoleńczego,
88
89
90

Por. L. Kulińska, dz. cyt., s. 120.
Tamże, s. 121-123.
Tamże, s. 125-126.
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a co za tym idzie – wybielanie dokonanych przezeń zbrodni, upamiętnianie postaci w
rodzaju Stepana Bandery jako narodowych bohaterów (także przez budowanie pomników i wznoszenie tablic pamiątkowych), wreszcie próby zrównoważenia moralnego
wydźwięku rzezi wołyńskiej z przeprowadzoną przez Polskę Ludową Akcją „Wisła”.
Ostre przeciwstawienie się tego rodzaju tendencjom staje z kolei w konflikcie z polskimi politycznymi interesami współpracy z Ukrainą na polu międzynarodowym. Z
tego zapewne powodu temat wołyńskiej eksterminacji wciąż nie jest podejmowany z
taką siłą, jakiej należałoby się spodziewać, porównując go choćby ze statusem zbrodni
katyńskiej (zarówno w świadomości zbiorowej, publikacjach naukowych, jak i medialnych). Niemniej jednak należy pamiętać, że wołyńska eksterminacja jest przedmiotem
śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, a 15 lipca 2009 roku Sejm
RP przez aklamację przyjął uchwałę, która w 66. rocznicę antypolskiej akcji OUN i UPA
uznała ją za mającą charakter czystki etnicznej i znamiona ludobójstwa.91 Podobne
uchwały przyjęte zostały przez niektóre sejmiki wojewódzkie. Nie zmienia to faktu,
że znajomość wydarzeń, dotyczących eksterminacji wołyńskiej jest w społeczeństwie
polskim bardzo niska – jak wykazują badania z roku 2003, połowa Polaków w ogóle o
nich nie słyszała, 17% coś słyszało, ale nie wie nic więcej na ten temat, 20% wie, ale mało
i tylko 14% deklaruje posiadanie obszernej wiedzy związanej z tym zagadnieniem.92
W całej złożoności sytuacji widać wyraźnie, że wokół tematyki eksterminacji
Polaków na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów nagromadziło się zbyt wiele
sprzecznych interesów politycznych, przez co gdzieś w tym wszystkim ginie rzecz najważniejsza, czyli pamięć o ludziach. Z jednej strony – co oczywiste – o ludziach, którzy
ponieśli wówczas niewinnie śmierć, z drugiej o tych, którzy ich przed nią uchronili.
Wśród tych ostatnich są zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, tysiące osób bezimiennych,
ale wielu też znanych z imienia i nazwiska bohaterów, których postacie domagają się
wydobycia z mroku zapomnienia, gdyż najzwyczajniej w świecie zasłużyli na to swoją
postawą. Taką osobą bez wątpienia jest Henryk Cybulski, komendant ośrodka polskiej
samoobrony w Przebrażu.

91
Uchwała Sejmu RP z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich (M.P.
2009, nr 47, poz. 684).
92
Sondaż TNS OBOP Wołyń 1943-2003, 5-7 lipca 2003 r., publikacja w Internecie: http://www.tns-global.
pl/abin/r/1439/071-03.pdf.

312

Marcin Cybulski

Resume
Marcin Cybulski
Commanding officer and lieutenant Henryk Cybulski (1910-1971) during Volhynia
events in 1940-1944 and post-war period
The article presents Henryk Cybulski – the leader of the most important Volhynia
self-defence centre against Ukrainian nationalists attacks. He was managed to save
Przedbraże region what contributed to salvation of thousands Polish civilians. The figure of Cybulski is shown against the background of the mass extermination of Polish
people committed by the Ukrainian Insurgent Army (UPA) during Volhynian slaughter
in the forties (especially in the period from February 1943 to February 1944) and in the
context of the conspiracy of silence towards this subject sustained for many years.

313

WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM VII 2010 - 2011

Grzegorz Pawlikowski
(Uniwersytet Rzeszowski)

Polityka władz wobec Kościoła prawosławnego
w województwie lubelskim (kwiecień – wrzesień 1947 r.)
Działania władz w stosunku do Kościoła prawosławnego po lipcu 1944 r. stanowiły integralną część polityki narodowościowej wobec Ukraińców. Po wyparciu oddziałów niemieckich, w reaktywowanym administracyjnie województwie lubelskim1
wyznawcy prawosławia skupieni byli w utworzonej w 1940 r. diecezji chełmsko–podlaskiej (18 dekanatów, 175 parafii)2. Argumentami za traktowaniem Kościoła prawosławnego jako elementu kwestii ukraińskiej w Polsce były przede wszystkim antagonistyczne relacje polsko–ukraińskie, nacjonalistyczna postawa części duchowieństwa
i wiernych, czynny udział części ludności prawosławnej w działalności ukraińskiego
podziemia zbrojnego (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza
Armia), utożsamianie przez władze wyznania z narodowością, oraz względy kulturowe i cywilizacyjne.
Komuniści dążąc do realizacji swoich koncepcji politycznych i docelowego przekształcenia Polski w państwo narodowe doprowadzili do podpisania (9 września 1944
r.) przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej (USRR) umowy o wzajemnym przesiedleniu ludności3. Pierwsza
1
Według spisu ludności z 9 XII 1931 r. w woj. lubelskim było 63 156 osób (2,6%) posługujących się językiem ukraińskim, ale już 210 373 osób wyznania prawosławnego (8,5%); tylko niewielka ich część mieszkała
w miastach (0,1%; 2,4%). Wśród prawosławnych 93,1% zatrudnionych było w rolnictwie, 3,6% w górnictwie
i przemyśle; 0,4% w handlu i ubezpieczeniach, 0,6% w komunikacji i transporcie - Powszechny spis ludności
Rzeczypospolitej z 9 XII 1931 r. [drugi]. Wyniki ostateczne opracowania spisu ludności z dnia 9 XII 1931 r. w postaci
skróconej dla wszystkich województw, powiatów i miast powyżej 20 000 mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, red. E.
Szturm de Sztrem, Warszawa 1934, bp.
2
J. Sziling, Kościoły chrześcijańskie w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie
(1939–1945), Toruń 1988, s. 91–92.
3
Układ między PKWN a rządem USRR w sprawie przesiedlenia ludności ukraińskiej z terytorium Polski
do USRR i obywateli polskich z terytorium USRR do Polski z 9 września 1944 r.: Archiwum Państwowe w
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faza ograniczenia struktur cerkiewnych w województwie lubelskim przypadła na okres
realizacji tej umowy (październik 1944 – marzec 1947), w efekcie z Lubelszczyzny do
USRR przesiedlono ok. 196 tys. osób narodowości ukraińskiej4.
W związku z realizacją akcji przesiedleńczej we wrześniu 1945 r. bp Tymoteusz
(Jerzy Szretter) zwrócił się do władz z wnioskiem o zachowanie sześciu parafii prawosławnych (w Chełmie, Hrubieszowie, Białej Podlaskiej, Terespolu, Włodawie, Lublinie)
i monasteru w Jabłecznej dla zaspokojenia potrzeb religijnych Polaków wyznania prawosławnego5. Pozytywne ustosunkowanie się władz (29 grudnia 1945 r.) do tej prośby
umożliwiło funkcjonowanie Kościoła prawosławnego na tym obszarze6. Zabezpieczało
to funkcjonowanie w szczątkowej formie sieci parafii prawosławnych, ale jednocześnie
dawało władzom administracyjnym istotny argument, aby odmawiać formalnego reaktywowania innych7. Perspektywa zakończenia przymusowych przesiedleń wpłynęła na
reorganizację struktur cerkiewnych w województwie lubelskim. 15 lipca 1946 r. Sobór
Biskupów Autokefalicznego Kościoła prawosławnego w Polsce pod naciskiem władz
podjął decyzję o nowym podziale administracyjnym (diecezja warszawska, białostocko–bielska i Ziem Odzyskanych). Dotychczasowa diecezja chełmsko–podlaska została
zlikwidowana, a jej obszar włączono do diecezji warszawskiej8.
Ostatecznie o obliczu etnicznym i wyznaniowym województwa lubelskiego zdecydowała przeprowadzona w 1947 r. akcja „Wisła”. Celem artykułu jest przedstawienie
wybranych działań władz (centralnych i terenowych, cywilnych i wojskowych) wobec
Kościoła prawosławnego, jego duchowieństwa, wiernych i mienia.
W przygotowaniach i pierwszym etapie realizacji akcji „Wisła” znacznym problemem okazała się często niejednoznaczna i nieprecyzyjna kwestia przynależności narodowej. W okresie przymusowych przesiedleń (III 1946 – VIII 1946/III 1947 r.) znacz-

Lublinie (APL), zespół 707 – Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie, sygn.
280, bp.
4
G. Pawlikowski, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z województwa lubelskiego do USRR (październik 1944
r.–marzec 1947 r.), „Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno–Politologiczne” 2009, nr 1–2 (7–8), s. 39–57; G. Pawlikowski, Polityka władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w województwie lubelskim (lipiec 1944 r.–marzec 1947
r.), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 73–82.
5
K. Urban, Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Chełmszczyźnie i Podlasiu w latach 1944–1970, „Cerkownyj
Wiestnik” 1992, nr l, s. 36.
6
Pismo z 29 grudnia 1945 r. dyrektora departamentu Ministerstwa Administracji Publicznej Jarosława
Demiańczuka do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego: APL, zespół 608 – Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Społeczno–Polityczny (UWL–WSP), sygn. 44, bp.
7
K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce (1945–1970), Kraków 1996, s. 158; K. Urban, Z dziejów Kościoła
Prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1944–1947, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia
Religiologica”, z. 32, s. 159–173; W grudniu 1945 r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zamknięto ostatnią
parafię prawosławną w Chełmie, Sprawozdanie sytuacyjne starostwa powiatowego w Chełmie za grudzień
1945 r.: APL, UWL–WSP, sygn. 212, s. 152–153.
8
W województwie lubelskim powołano 3 dekanaty. Dekanat bialskopodlaski (dziekan Aleksander Biront)
obejmował powiat bialski; dekanat kodeński (dziekan Aleksy Uszakow) były dekanat sławatycki i włodawski;
dekanat lubelski (dziekan Aleksy Baranow) powiat lubelski, lubartowski, puławski, kraśnicki, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski i tomaszowski. Pismo z 19 sierpnia 1946 r. Warszawskiego
Duchownego Konsystorza Prawosławnego do Ministerstwa Administracji Publicznej; Pismo dyrektora departamentu wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej do Warszawskiego Duchownego Konsystorza
Prawosławnego: Archiwum Akt Nowych (AAN), zespół 199 – Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn.
1042, s. 67, 69.
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nej części Ukraińców udało zdobyć się dokumenty poświadczające narodowość polską,
lub wyznanie rzymskokatolickie. Dowództwo Grupy Operacyjnej „Wisła” postanowiło
zminimalizować możliwość wykluczenia administracyjnego z przymusowej akcji przesiedleńczej. Za podstawę umieszczenia w spisie ludności podlegającej przesiedleniu oddziały wojskowe miały uwzględniać przedwojenne dokumenty w których znajdowały
się informacje o narodowości i wyznaniu. W wypadkach wątpliwości co do przynależności narodowej dowódca oddziału wysiedlającego miał decydować wspólnie z delegatem miejscowego urzędu bezpieczeństwa9. W praktyce przesiedleńczej prawosławnych w bezwzględnej większości traktowano automatycznie jako osoby narodowości
ukraińskiej. Pewną rolę odgrywała również prewencyjna postawa osób decydujących
w obawie przed oskarżeniami o sprzyjanie Ukraińcom10.
Na wiadomość o rozpoczęciu akcji „Wisła” Metropolia Prawosławna w Warszawie podjęła działania w celu udzielania pomocy przesiedleńcom. 22 lipca 1947 r.
w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie przeprowadzono zbiórkę na ich rzecz. Dwa
dni później powołano do życia Prawosławny Metropolitalny Komitet Niesienia Pomocy
Przesiedleńcom na Ziemie Odzyskane11, który podejmował decyzje dotyczące pomocy
dla przesiedlonych i organizacji życia duchowego. Działania Komitetu miały ograniczony charakter, ze względu na uwarunkowania polityczne i kondycję materialną Kościoła. Mimo wielu ograniczeń pomoc Komitetu miała dla wiernych ogromne znaczenie
moralne.
Znaczną aktywność w tym okresie wykazała również część duchownych rzymskokatolickich, którzy zmierzali do pozyskania części Ukraińców. Przechodzenie na
wyznanie rzymskokatolickie uznano za jedną z możliwości uniknięcia przymusowego
przesiedlenia i represji12. Działania takie uważano to za obustronnie korzystne, np. tylko
9
1947 kwiecień 22, Sanok; Instrukcja wysiedleńcza dowództwa GO „Wisła”; 1947 kwiecień 2, Sanok;
Instrukcja dowództwa GO „Wisła” dla dowódcy oddziału wysiedlającego: Akcja „Wisła”. Dokumenty, red. E.
Misiło, Warszawa 1993, s. 149–152, 160–162.
10
Obawy dotyczyły zarówno funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa jak i członków Polskiej Partii
Robotniczej. W 1947 r. w województwie lubelskim pracowało 629 funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa
Publicznego, w tym 28 Ukraińców (4,45%). Część z nich była również członkami ORMO, w maju 1946 r. w województwie lubelskim liczyły one 3 231 osób w wrześniu 1946 r. – 4 209. Część funkcjonariuszy nie podawała
przynależności narodowej. Kilkuprocentowy udział Ukraińców w organach bezpieczeństwa może być mylący
biorąc pod uwagę często wysokie i eksponowane stanowiska zajmowane przez nich w okresie powstawania
lokalnych struktur PPR zwłaszcza w powiecie włodawskim, hrubieszowskim i bialskim Ukraińcy stanowili
20–40% jej członków (zob. K. Czubara, Bezpieka. Urząd Bezpieczeństwa na Zamojszczyźnie, Zamość 2003, s. 139).
Ukraińcy zajmowali również eksponowane stanowiska w kierownictwie partii poszczególnych szczebli. Np. w
komitecie wojewódzkim w Lublinie funkcję kierownika pełnił były członek KPZU Jan Kawasz; w komitecie powiatowym w Tomaszowie Lubelskim na 10 osób 3 było Ukraińcami, w Białej Podlaskiej na 9 osób 3 (zob.: Blankiet sprawozdawczy o składzie KW PPR; Lista pracowników politycznych KW PPR w Lublinie; Lista członków
Komitetów Powiatowych PPR w Tomaszowie Lubelskim, Białej Podlaskiej, Chełmie i Łukowie: AAN, zespół
1400 – Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny w Warszawie, mkf 2478/3.
11
Przewodniczącym Komitetu został metropolita Dionizy, jego zastępcą abp Tymoteusz. W skład Komitetu weszli także min. ks. Jan Kowalenko, ks. Aleksander Kalinowicz, ks. Wsiewołod Łopuchowicz, ks. Włodzimierz Wieżański, ks. Stefan Biegun oraz Aleksander Łapiński.
12
1947 maj 28, Warszawa, Pismo instruktora Wydziału Organizacyjnego KC PPR Jana Trusza do kierownik Wydziału F. Mazura w związku z wysiedleniami ludności ukraińskiej z województwa lubelskiego; 1947
lipiec 11, Lublin; Ze sprawozdania sytuacyjnego Dowództwa Okręgu Lubelskiego dla Sztabu Generalnego WP
za czerwiec 1947 r. Ocena sytuacji politycznej w związku q wysiedleniami Ukraińców z województwa lubelskiego: Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 294, 337–338.

316

Grzegorz Pawlikowski

w parafii Kodeń z prawosławia na katolicyzm przeszło ok. 40 osób13. Zmiana wyznania
była uzależniona od lokalnych uwarunkowań, postawy poszczególnych duchownych,
miejscowej ludności, oraz panujących dotychczasowych stosunków narodowościowych, wyznaniowych i skali wzajemnego antagonizmu. Były to praktyki dość często
stosowane, jednak z uwagi na daty wystawionych dokumentów nie stanowiły one podstawy gwarantującej wykluczenie z przymusowego przesiedlenia. Według niepełnych
danych z województwa lubelskiego na Ziemie Odzyskane przesiedlonych zostało 9 684
rodzin–33 946 osoby14.
Większość z nich stanowili prawosławni; jedynie z części powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego wysiedlono grekokatolików (około 9 500). Po przesiedlonych
duchownych pozostała do uregulowania kwestia stanu prawnego mienia pocerkiewnego. Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny podjął działania w celu jego
zabezpieczenia. Działania były niezbędne w sytuacji przymusowego przesiedlenia
większości prawosławnych duchownych15. Jedynie kilku z nich zostało pozbawionych
na placówkach, większość z nich funkcjonowała na mocy zezwolenia władz z 1945 r.
Przymusowego wysiedlenia uniknął Antoni Popudniak z Tarnogrodu, Jan Lewczuk z
Chełma16, Jan Antoniuk, Józef Dyńko–Nikolski17, Leonid Paziński z Kodenia, Antoni
Tatiewski z Terespola, Aleksander Biront z Białej Podlaskiej, oraz mnisi z monasteru w
Jabłecznej.
W stosunku do pozostałych duchownych zastosowano represje, można ich podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowiło dwóch aresztowanych w miejscu dotychczasowego pobytu (Bazyli Leszenko – parafia w Hrubieszowie18, Damian Towstiuk –
parafia Pawłowice); drugą, trzech duchownych przesiedlonych na Ziemie Odzyskane i
tam aresztowanych (Mikołaj Kostyszyn19; Józef Kundeus z parafii Połoski przesiedlony
do wsi Radomin, powiat Nidzica; Aleksander Nesterowicz wikariusz parafii w Chełmie
przesiedlony do Ornety)20. Druga grupa została zatrzymana 3 sierpnia 1947 r. przez
13
A. Tłomacki, Akcja „Wisła” w powiecie bialskim na tle walki politycznej i zbrojnej w latach 1944–1947, Biała
Podlaska – Warszawa 2003, s. 167.
14
Zestawienie ludności ukraińskiej przesiedlonej i pozostałej na terenie województwa lubelskiego. Stan z
dnia 23 października 1947 r.: APL, UWL–WSP, sygn. 65, s. 70, 76, 78–79, 81–83.
15
Ks. Aleksander Mamczur pochodził z okolic Jabłecznej, ale w tym czasie pracował w parafii prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Pod koniec czerwca 1947 r. przyjechał w odwiedziny do rodziny w Jabłecznej i
podobnie jak większość miejscowej ludności został wysiedlony. Trafił do wsi Rogale w powiecie ełckim. Jako
wysiedlony w akcji „Wisła” nie mógł opuszczać miejsca osiedlenia. Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny interweniował w jego sprawie w Ministerstwie Administracji Publicznej, jednak władze długo nie
wyrażały zgody na jego powrót do Białej Podlaskiej - G. Kuprianowicz, Akcja „Wisła” a Kościół prawosławny, [w]
Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003, s. 163.
16
W przypadku J. Lewczuka znaczną rolę o decyzji pozostawienia odegrał zaawansowany wiek duchownego.
17
Ksiądz J. Dyńko–Nikolski – proboszcz parafii w Chełmie i administrator parafii w Hrubieszowie – znalazł się na liście osób przeznaczonych do wysiedlenia. Dowiedziawszy się o tym, podjął starania o wykreślenie
go z tej listy. Osiągnął skutek dopiero po interwencji WDKP w Ministerstwie Administracji Publicznej.
18
Razem z B. Leszenko aresztowano psalmistę jego parafii – Józefa Bobrowicza.
19
Ks. Mikołaj Kostyszyn, który po powrocie z Niemiec prowadził gospodarstwo rolne w powiecie chełmskim, w 1947 r. mianowany został proboszczem w parafii Piorunie (powiat Nowy Sącz) skąd został wysiedlony
do Braniewa
20
M. Kostyszyn nr obozowy – 3336, data osadzenia 13 sierpnia 1947 r., data zwolnienia 12 grudnia 1948
r.; J. Kundeus nr obozowy – 3335, data osadzenia 13 sierpnia 1947 r., data zwolnienia 12 grudnia 1948 r.; B. La-
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funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie, po krótkim pobycie w tamtejszym areszcie przewieziona została do Jaworzna. Ostatecznie w COP w
Jaworznie znalazły się 803 osoby z Lubelszczyzny, w tym 5 prawosławnych duchownych, znaczną część z nich osadzono bez nakazu prokuratorskiego.
Osadzenie duchownych spotkało się z działaniami Warszawskiego Duchownego Konsystorza Prawosławnego, który udzielał im pomocy. Pierwsze informacje o nich
dotarły do niego już w połowie lipca 1947 r. Przez wiele miesięcy konsystorz zwracał
się do władz państwowych z licznymi pismami o wyjaśnienie losów aresztowanych
księży oraz ich uwolnienie, a przynajmniej o informację o powodach aresztowania i
stawianych im zarzutach21. Nieudostępnienie danych, oraz negatywny stosunek władz
naruszało obowiązujące przepisy prawne regulujące stosunek państwo–Kościół prawosławny22.
Władze cerkiewne podejmowały też działania w innych sprawach. Przez ponad
dziesięć lat Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny, prawosławny dziekan
lubelski ks. Aleksy Baranow oraz adwokat Włodzimierz Kowalewski czynili usilne zabiegi o ułaskawienie i uwolnienie skazanego na karę śmierci psalmisty parafii prawosławnej w Kolechowicach Daniela Dziadko, zakończone ostatecznie sukcesem.
Najistotniejsze znaczenie miało zabezpieczenie mienia pocerkiewnego. Opuszczone i nieczynne świątynie zostały zamknięte, opieczętowane i powierzone opiece
miejscowym organom administracji do czasu przekazania majątku Konsystorzowi Prawosławnemu23. Decyzję zmierzające do zabezpieczenia majątku Kościoła Prawosławnego podjął on jeszcze w maju 1947 r., powierzając nadzór nad nim Włodzimierzowi
Wieżańskiemu24.
17 czerwca 1947 r. zwrócił się do Departamentu Wyznaniowego Ministerstwa
Administracji Publicznej o wydanie zaświadczeń dla duchownych (Wł. Kocyłowski, Wł.
Wieżański, A. Uszakow i A. Baranow) których upoważniono do działań zmierzających
do zaopiekowania się mieniem cerkiewnym w opuszczonych przez ludność prawosławną miejscowościach województwa lubelskiego25. Z uwagi na rozległy obszar i liczbę pozostawionych obiektów zadanie powierzono pięciu prawosławnym duchownym,
a Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał im odpowiednie zaświadczenia. Włodzimierz

szenko, nr obozowy – 2529, data osadzenia 9 lipca 1947 r., data zwolnienia 12 grudnia 1948 r.; A. Nesterowicz,
nr obozowy – 3337, data osadzenia 13 sierpnia 1947 r., data zwolnienia 12 grudnia 1948 r.; D. Towstiuk, nr
obozowy – 3153, data osadzenia 25 lipca 1947 r. data zwolnienia 8 stycznia 1949 r. (zob. I. Hałagida, Ukraińscy
duchowni grekokatoliccy i prawosławni w COP w Jaworznie (1947–1949), [w] Obóz dwóch totalitaryzmów, red. R.
Terlecki, Katowice 2007, t. 2, s. 105; I. Hałagida, Otec Damjan Towstiuk – pawłowoćkyj nastojatel wjazeń Jaworzna,
„Chołmśkyj Wisnyk” 2002, nr 1, s. 15).
21
G. Kuprianowicz, dz. cyt., s. 172–173.
22
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz.U. 1938, nr 88, poz. 597, art. 50.
23
Pismo Ministerstwa Administracji Publicznej do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z 4 lipca 1947 r.:
APL, UWL–WSP, 44, bp.
24
Pełnił on wówczas funkcję p.o. zastępcy dziekana okręgu lubelskiego. Pismo Warszawskiego Duchownego Konsystorza Prawosławnego do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z 20 maja 1947 r.: APL, UWL–WSP,
sygn. 44 bp.
25
Odpis pisma archiprezbitera Warszawskiego Duchownego Konsystorza Prawosławnego Jana Kowalenko do Ministerstwa Administracji Publicznej z 17 czerwca 1947 r.: APL, UWL–WSP, sygn. 44, bp.
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Goroszkiewicz z Gródka jako teren działania otrzymał cześć powiatu włodawskiego,
Piotr Radkiewicz z Kuźnicy – część powiatu hrubieszowskiego, Mikołaj Rudeczko z
Kleszczeli – część powiatu chełmskiego i hrubieszowskiego, Mikołaj Batalin z Ostródy
– część powiatu chełmskiego, a Walenty Rychliński z Gdańska część powiatu hrubieszowskiego, włodawskiego, chełmskiego i powiat radzyński. Duchowni wykonywali
sprawnie powierzone im zadanie, jedynie M. Rudeczko wykorzystał początkowo zaświadczenie obowiązujące jedynie w powiecie hrubieszowskim26. Zabezpieczenie mienia pocerkiewnego polegało głównie na ewidencji pozostawionego mienia, natomiast
władze często zabraniały jego zabierania z dotychczasowego miejsca27. Działania objęły
wszystkie placówki tego typu. Jako pierwsze zakończono działania w powiecie zamojskim (18 sierpień), następnie w powiecie włodawskim (26 sierpnia), bialskim (27 sierpnia), biłgorajskim (1 września), krasnostawskim (12 września) chełmskim (6 października). Najdłużej – do 21 października – trwało zabezpieczenie mienia prawosławnego
w powiecie hrubieszowskim28. Różnice czasowe wynikały przede wszystkim z liczby
zabezpieczonych cerkwi, oraz odległości.
Przesiedlenia ludności ukraińskiej wpłynęły niekorzystnie na sytuację majątkową Kościoła prawosławnego. Na mocy dekretu z 5 września 1947 r. majątek parafii,
zlikwidowanych na skutek przesiedleń ludności do USRR przeszedł na własność państwa29. Naturalnym dążeniem władz terenowych były ponawiające się próby rozciągania przepisów tego dekretu na mienie parafii opuszczonych przez przesiedlonych
duchownych w ramach akcji „Wisła”.
We władaniu Kościoła prawosławnego pozostało jedynie mienie kilku parafii
uznanych przez państwo. Pozostałe świątynie i majątek cerkiewny zostały przejęte
przez państwo lub zajęte przez Kościół rzymskokatolicki. Spośród 61 cerkwi bezspornie należących do Kościoła prawosławnego 34 użytkował Kościół rzymskokatolicki30,
27 traktowano jako „opuszczone i nieczynne”, a więc pozostające pod „opieką” administracji”31. Od strony formalnej kwestie własności majątku zostały uregulowane dopiero
w latach 50–tych32.
Akcja „Wisła” wiązała się z wieloma skutkami dla Kościoła prawosławnego w
województwie lubelskim doprowadzając do ograniczenia liczebności jego wiernych,
którzy nabrali charakteru niezorganizowanej diaspory. Odbywało się to trzytorowo:
26
Pismo dekanatu prawosławnego okręgu lubelskiego do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z sierpnia
1947 r.: APL, UWL–WSP, sygn. 44, bp.
27
Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do Starostwa Powiatowego w Chełmie i Hrubieszowie z 25
września 1947 r.; Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do Starostwa Powiatowego w Chełmie z 7 czerwca
1947 r.: APL, UWL–WSP, sygn. 44, bp.
28
Arkusz zbiorczy zabezpieczenia prawosławnego majątku opuszczonego i ruchomego, APL. UWL–
WSP, sygn. 44, bp.
29
Dekret o przejściu na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR: Dz.U.
1947, nr 59, poz. 318; Przepisy dekrety zostały rozszerzone 28 września 1949 r. (Dz.U. 1949, nr 53, poz. 404) i 27
lipca 1949 r. (Dz.U. 1949, nr 46, poz. 339).
30
Jednak tylko 4 z nich użytkowano na podstawie umowy z Warszawskim Duchownym Konsystorzem
Prawosławnym.
31
G. Kuprianowicz, dz. cyt., s. 168.
32
zob. K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce…, s. 246–247.; K. Urban, Świątynie prawosławne w Polsce na
Lubelszczyźnie, „Nad Buhom i Narwoju” 1992, nr 3, s. 9 i n.
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przez przymusowe przesiedlenie na Ziemie Odzyskane, przez zmianę wyznania z prawosławnego na katolickie, oraz utrudnianie lub uniemożliwianie pozostałym wiernym
życia religijnego, co często prowadziło do utraty, lub czasowego zatarcia związków i
przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W związku z tym władze uznały Kościół
prawosławny za zagadnienie, które utraciło dotychczasowe znaczenie polityczne33.
Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” doprowadziło do
przesunięcia głównego ośrodka Kościoła prawosławnego w powojennych granicach
Polski z Lubelszczyzny do wschodniej części województwa białostockiego i na Ziemie
Odzyskane. Województwo białostockie zostało jedynym terenem zwartego osadnictwa ludności prawosławnej w skali kraju i stało się głównym zapleczem finansowym
i kadrowym tego Kościoła. Na Ziemiach Odzyskanych stanął on przed koniecznością
tworzenia nowej sieci parafialnej związanej ze znacznym nakładem finansowym, oraz
zapewnienia nowopowołanym placówkom opieki duszpasterskiej.
Akcja „Wisła” doprowadziła do likwidacji kwestii ukraińskiej w Polsce w jej dotychczasowym kształcie, był to również element walki z opozycją antykomunistyczną.
Władze państwa polskiego podczas jej realizacji naruszyły szereg zasad praw człowieka
(pozaprawny tryb wprowadzenia, stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, ograniczenie prawa swobodnego poruszania i osiedlania, złamanie zasad i procedur sądowych,
ograniczenie wolności bez wyroku sądowego, swoboda wolności wyznania, oraz zasady nienaruszalności prawa własności). Mimo tych naruszeń akcja „Wisła” okazała się
przykładem efektywnych działań i realizacją strategicznego interesu państwa.
Akcja „Wisła” była dla Kościoła prawosławnego w powojennej Polsce jednym z
najbardziej dramatycznych doświadczeń. Nie został on zlikwidowany, jednak przesiedlenia prawosławnej ludności ukraińskiej znacznie osłabiły jego potencjał administracyjny, ekonomiczny i ekumeniczny. Ze względu na pragmatyzm znaczna część wiernych nie zdołała utrzymać więzi z dotychczasowym Kościołem, zmieniła wyznanie, lub
wychowała dzieci w innej tradycji religijnej i kulturowej. Akcja „Wisła” pozostawiła
ślad w ich świadomości i do czasów współczesnych obecna jest w pamięci jego wiernych34.

33
Miesięczne sprawozdania sytuacyjne wojewody lubelskiego za okres wrzesień–grudzień 1947 r., APL,
UWL–WSP, sygn. 203, s. 155, 187, 199, 209.
34
G. Kuprianowicz, dz. cyt., s. 159, 172–173.
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Grzegorz Pawlikowski

Authorities’ policy with regard to the Orthodox Church in Lublin Voivodeship
Activities of the communist authorities against the Orthodox Church after July 1944
were an intrinsic part of the ethnic policy towards Ukrainians and became an inherent
part of the anti-religious policy as a whole. In the re-established Lublin Voivodeship,
right after expulsion of German troops, members of the Orthodox Church were gathered round Chełm-Podlasie Diocese, created in 1940. The Orthodox Church in Poland
was treated as an Ukrainian issue because of the Polish-Ukrainian antagonistic relations, nationalism among the clergy and the faithful, active participation in the Ukrainian underground movement and in the massacre of Poles in Volhynia by the members
of the Orthodox Church, the authorities’ equation of religion and nationality as well as
cultural and civilization reasons. “Operation Vistula” performed in 1947 finally decided
of the ethnic and the religious image of Lublin Voivodeship. Despite not being eliminated, the Orthodox Church in Poland lost its administrative, economic and ecumenical
potential due to the relocation of the Orthodox Ukrainian people.
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Katarzyna Skolarczyk
(Przemyśl)

Polski Palach czy czeski Siwiec?
Uwagi do biografii Ryszarda Siwca
„Ginę po to, żeby zwyciężyła prawda, żeby zwyciężyło człowieczeństwo i żeby
zwyciężyła miłość. Ginę po to, żeby zginęło kłamstwo, zginęła nienawiść i zginął terror”
1
– to słowa Ryszarda Siwca, nagrane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
10 września 1968 roku. Ryszard Siwiec przebywał wówczas w Szpitalu Praskim przy
ul. Świerczewskiego 67 z poparzeniami II i III stopnia, które obejmowały około 85%
powierzchni ciała2. Dwa dni wcześniej, 8 września, o godzinie 12.15 Siwiec oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił w trakcie trwania Centralnych Uroczystości Dożynkowych
na Stadionie X–lecia w Warszawie3. Była to jego manifestacja umiłowania ojczyzny,
prawdy, wolności i człowieczeństwa. Stan Siwca nie rokował nadziei na przeżycie. 12
września 1968 roku o godzinie 1.30 w nocy zmarł4.
Około 4 miesiące po proteście Siwca, miała miejsce kolejna demonstracja. 16
stycznia 1969 roku w Pradze czeski student Jan Palach oblał się benzyną i podpalił przed
Muzeum Narodowym. Ugaszony przez przypadkowego przechodnia, trafił do szpitala
z oparzeniami ponad 80% ciała, gdzie zmarł 19 stycznia 1969 roku. Palach protestował
wobec zniewolenia Czechosłowacji. W liście podpisanym „Pochodnia nr 1” żądał m.in.
zniesienia cenzury oraz likwidacji prosowieckiego programu telewizyjnego „Zpravy”
(Wiadomości). Nazywając siebie „Pochodnią nr 1”, być może liczył, że jego protest znajdzie naśladowców i spowoduje lawinę manifestacji czechosłowackiego społeczeństwa
przeciwko okupacji sowieckiej. Tak też się stało. 25 lutego 1969 roku, równo miesiąc
1
IPN o/Warszawa, sygn. IPN BU 1545/5, Wypowiedzi Ryszarda Siwca – nagrane i odtworzone z taśmy mini
fonu w dniu 10.09.1968 r. Warszawa, k. 15.
2
Chory na Polskę, „Życie Podkarpackie”, 17.09.2008r., s. 17.
3
IPN o/Warszawa, sygn. IPN BU 1545/5, Notatka służbowa z dnia 09.09.1968 r. Warszawa, k. 7.
4
M.J. Drygas, Testament (słuchowisko dokumentalne), „Kwartalnik Filmowy”, 1993, nr 1, s. 80.
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po pogrzebie Palacha, samospalenia dokonał Jan Zajic, podpisując się „Pochodnia nr
2”, apelował do społeczeństwa następującymi słowami: „Niech moja pochodnia zapali
Wasze serce i oświeci Wasz rozum! Niech moja pochodnia świeci na drodze do wolnej
i szczęśliwej Czechosłowacji! […] Umiera tylko ten, kto żyje tylko dla siebie!”. Łącznie
w Czechosłowacji aktów samospaleń dokonało 30 osób, a czyn Palacha spowodował
ponadto demonstracje i bunt Czechosłowaków5.
Ryszardem Siwcem i Janem Palachem kierowały podobne motywy, a mimo to
protesty te nie były ze sobą powiązane. O Palachu świat dowiedział się od razu, o Siwcu
ponad 20 lat później. Wiadomość o proteście Palacha dotarła także do Polski, stąd kiedy
informacja o Siwcu zaczęła istnieć w świadomości Polaków, zaczęto nazywać go „polskim Palachem”. Jednocześnie zdawano sobie sprawę, że czyn Siwca miał miejsce wcześniej. Stefan Kisielewski w „Ludziach w akwarium”, tak pisze o wypadku 8 września
1968 roku: „Co to było? Rzecz niewiarygodna w samo południe: polski Jan Palach, człowiek który się oblał benzyną i podpalił, ale milicja i cywilna straż porządkowa Dożynek
otoczyła go szybko, aby nikt niczego nie dostrzegł, sprawnie ugaszono ogień kocami a
poparzonego odwieziono do Szpitala Praskiego, gdzie podobno po paru dniach zmarł.
I nikt się nie dowiedział ani jak się nazywał, ani dlaczego się podpalił, „po jakiej linii
płonął”, jak żartowano w Warszawie. Chciał najwyraźniej swą straszną śmiercią wobec dziesiątków tysięcy ludzi zgromadzonych na stadionie, wyrazić jakiś protest, jakiś
sprzeciw, jakiś pogląd. Ale co to za pogląd?! Tego nikt już się nie dowie, tak samo nikt
się nie dowie, kim był – rozpuszczono zresztą dyskretną plotkę, że to chory umysłowo,
który przybył na gościnne występy do stolicy”6.
Kim był „polski Palach”? Dlaczego i dla kogo płonął?
Ryszard Adam Siwiec urodził się 7 marca 1909 roku w Majdanie Kolbuszowskim
(obecnie Majdan Królewski)7. Już w tym miejscu jego biografii napotykamy pewne nieścisłości. W dotychczasowych źródłach dotyczących Siwca, jako jego miejsce urodzenia
podawało się Dębicę. Jednakże z zachowanych arkuszy ocen Siwca z lat 1914 – 1919 w
rubryce ‘miejsce urodzenia’ widnieje „Majdan w Galicji”8. W Dębicy Siwiec uczęszczał
do sześcioklasowej Szkoły Ludowej (obecnie Gimnazjum nr 1 w Dębicy). Poza tym w
latach 1917 – 1919 opiekunem Ryszarda była jego babka Zofia Kamińska, mieszkająca
w Dębicy. Być może dlatego utarło się przekonanie o tym, że Siwiec urodził się w Dębicy.
Rodzicami Ryszarda byli Tomasz i Stanisława Siwiec. Nie ma o nich zbyt wielu
informacji. Tomasz Siwiec był farmaceutą i zmarł prawdopodobnie w 1914 roku9. Stanisława natomiast, nie pracowała zarobkowo. Wiadomo, że w późniejszym okresie, już
po śmierci męża trudniła się krawiectwem10. Być może w celu polepszenia warunków
życia wraz z synem przeprowadziła się do Lwowa. Wątpliwość stwarza określenie doŁ. Kamiński, Żywe pochodnie, „Rzeczpospolita”/Archiwum, 17 – 18.01.2004, nr 14, s. 1.
S. Kisielewski, Ludzie w akwarium, Paryż 1976, s. 44 – 45.
7
Notatka biograficzna z Zaproszenia na obchody 100. rocznicy urodzin Ryszarda Siwca dnia 07.03.2009 r. w Dębicy, kopia w posiadaniu autorki.
8
Arkusze ocen Ryszard Siwca, kopia w posiadaniu autorki.
9
G. Szopa, Prawda niech znaczy tylko prawdę…, „Nasz Przemyśl”, wrzesień 2008, nr 9, s. 8.
10
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca z dnia 05.12.2009 r. nagrana w Przemyślu, s. 1, w posiadaniu autorki.
5
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kładnej daty tej przeprowadzki. Był to prawdopodobnie 1920 rok11. Z tym, że Stanisława Siwiec wyjechała do Lwowa wcześniej, aby przygotować wszystkie potrzebne dla
syna rzeczy12. Mimo to, iż Ryszard Siwiec wyprowadził się z Dębicy w wieku 11 lat,
to w późniejszym dorosłym już życiu często wyjeżdżał tam do rodziny wraz z żoną i
dziećmi, głównie w okresie wakacyjnym.
We Lwowie od 1920 roku Ryszard podjął naukę w Państwowym IV Gimnazjum
Męskim im. Jana Długosza. Po zdaniu matury w 1928 roku, Siwiec rozpoczął studia
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie13. Dokładne daty edukacji akademickiej
Siwca nie są możliwe do ustalenia. Problem tkwi także w dokładnym określeniu kierunku jego studiów. Siwiec był studentem Wydziału Humanistycznego, a z dokumentów
zebranych przez jego rodzinę wynika, że uzyskał wykształcenie w dziedzinie filozofii.
Na pewno nie studiował prawa ani ekonomii, mimo że w niektórych źródłach można
takie informacje odnaleźć14. Na tablicy upamiętniającej czyn Siwca, na Stadionie X–lecia
w Warszawie, podaje się, że był prawnikiem15. Pomyłka prawdopodobnie bierze się
stąd, że znajomy Siwca, Marian Macieboch, prawnik z Przemyśla, w jednym z wywiadów wspomniał, że był jego kolegą ze studiów. Ponadto Siwiec miał innego kolegę
prawnika z czasów akademickich, Stanisława Łąckiego z Wrocławia16. Ekonomię jako
kierunek studiów Siwca podaje czeski historyk Petr Blažek17. Późniejsza posada Siwca,
radcy prawnego i głównego księgowego w Wytwórni Win w Przemyślu, mogła sugerować właśnie takie wykształcenie.
Niewątpliwie przez cały okres studiów rozwijała się w Ryszardzie ogromna pasja sportowa. Hokej, tenis, szermierka, pływanie, jazda na nartach – były ulubionymi
dyscyplinami sportowymi Siwca. Należał do studenckich organizacji takich jak Stowarzyszenie Sportowe Sokół – Macierz, Akademicki Związek Sportowy, Akademicki Oddział Związku Strzeleckiego, Bratnia Pomoc, Legion Młodych i Prometea. Czasy akademickie wzbudziły w Siwcu także wielkie zainteresowanie geografią. Spowodowane to
było zajęciami z prof. Eugeniuszem Romerem, twórcą polskiej kartografii18.
Wyraźnie daje się odczuć, że okres uniwersytecki był dla Ryszarda Siwca istotnym życiowym etapem. Być może wspomnienie o etapie akademickim przypominało
Siwcowi lata intelektualnej wolności i niepohamowanego rozwoju młodego umysłu.
Wolności i swobody, do których tak tęsknił i o którą tak walczył w późniejszych latach.
Zapewne dlatego też w studentach pokładał nadzieję na głos buntu wobec systemu.
Po zakończeniu edukacji Siwiec podjął pracę we lwowskim Urzędzie Skarbowym19. Karierę urzędnika kontynuował także po przeprowadzce w 1936 roku do PrzeG. Szopa, Prawda niech…, dz. cyt., s. 8.
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 1.
13
A. Macedoński, Ryszard Siwiec [hasło w] PSB, t. 37, z. 155, Warszawa – Kraków 1997, s. 615.
14
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 1.
15
Z Tablicy upamiętniającej czyn Siwca wmurowanej w ścianę Stadionu X – lecia w Warszawie, http://en.wikipedia.org/wiki/File:RyszardSiwiecPlaque.jpg, 26.05.2010 r.
16
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 1.
17
P. Blažek, Živá pochodeň na Stadionu Desetiletì: Protest Ryszarda Siwca Proti okupaci ceskoslovenska v roce
1968, Praga 2008, s. 12.
18
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 1.
19
„Krzyk szarego człowieka. RYSZARD SIWIEC ( 1909 – 1968 )” – wystawa otwarta 09.09. 2008 r., w Przemyślu,
11
12
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myśla20. Nie trwało to jednak długo. Siwiec porzucił posadę kierownika Działu Egzekucji21. „Nie chciał – jak mówił – zbierać podatków dla okupanta”22. Należy mieć na
uwadze ciężki okres II wojny światowej, z którym wiąże się nie do końca wyjaśniony etap życiorysu Siwca. Mianowicie, są pewne przesłanki sugerujące jego działalność
konspiracyjną. Przed wszystkim w spisanym przez Siwca testamencie zapisuje on
dzieciom wiele pamiątek po znakomitych dowódcach: „Synowi Witowi… największą
fajkę – pamiątkę po śp. pułkowniku Gawińskim, pseudonim Hala, dowódcy VII Kieleckiej Dywizji AK […] Synowi Adamowi mniejszą fajkę od pułkownika R. Kamińskiego,
zastępcy dowódcy X dywizji AK w Przemyślu […] oraz szablę, aby zawsze pozostał
wierny wyrytej na niej dywizie: Honor i Ojczyzna”23. Rodzina potwierdza działalność
konspiracyjną Siwca. Wiadomo, że jeszcze jako pracownik Urzędu Skarbowego posługiwał się Kennkarte, co według dzieci Siwca stanowiło pewnego rodzaju zabezpieczenie
w razie wylegitymowania go24. Kolejnym dowodem są wspomnienia znajomych Siwca.
Kiedy Władysław Mazur prosił Ryszarda o zachowanie ostrożności w jego poczynaniach, „[…] odpowiedział mi, że ma doświadczenie z czasów działalności pod okupacją niemiecką”25. Mimo to, że rodzina dotarła do informacji, że Siwiec działał przez
niesprecyzowany okres czasu w Lasach Janowskich, brakuje konkretnych dokumentów poświadczający jego działalność w podziemiu26. W tym czasie Siwiec podjął pracę
w „zieleni miejskiej”, a następnie w przemyskiej filii hurtowni warzyw i owoców Olff
Köpke & CO, „[…] co dało mu doskonałe alibi dla działalności konspiracyjnej w Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej”27. Wiadomo, że Ryszard po zakończeniu działań
wojennych otrzymał propozycję objęcia posady nauczyciela historii, jednakże odrzucił
ją, gdyż „Nie chciał uczestniczyć w indoktrynacji młodzieży”28.
Kolejnym etapem ścieżki zawodowej Siwca była praca w „Pomonie” – wytwórni win, porzuconej przez Niemca Holtermanna, którą zaopiekował się Siwiec wraz ze
znajomymi. Kiedy po około dwóch latach biznes zaczął zwracać włożone w niego pieniądze „[…] któregoś dnia wytwórnia została zamknięta, pracownicy fizyczni wysłani
do domu, a wspólnicy doprowadzeni do prokuratury[…]”29. Według najstarszego syna
Siwca, Wita, kiedy później jego ojciec był współwłaścicielem Wytwórni Win J. Wojnarowicz i S-ka, z tego powodu nie chciał firmować spółki swoim nazwiskiem30.
„Męża poznałam w urzędzie skarbowym. Miałam do zapłacenia zaległe podatki.
Zobaczyłam na drzwiach nową tabliczkę, z nazwiskiem Siwiec. Przeżegnałam się, bo
nie wiedziałam czy mnie ten nowy załatwi. To był rok 1937… Potem kilka razy ukło-

http://www.ipn.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=359&id=8278&search=70808 , 05.03.2010.
20
Tamże.
21
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 2.
22
„Krzyk szarego człowieka…”, dz. cyt.
23
R. Siwiec, Mój testament, kopia w posiadaniu autorki.
24
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 2.
25
Cyt. za: B. Kaliski, Płomień Ryszarda Siwca, „K.”, 2005, nr 44, s. 81.
26
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 2.
27
A. Macedoński, Ryszard Siwiec…, dz. cyt., s. 615.
28
J. Kwiatkowski, Żywa pochodnia z Przemyśla, „Nowiny”, 12 – 14.09.2008 r., s. 14.
29
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 8.
30
Tamże, s. 8.
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nił mi się na ulicy i wreszcie kiedyś podszedł do mnie. Już po ślubie powiedział, że
jak pierwszy raz mnie zobaczył, to sobie pomyślał, że taką chciałby mieć żonę”31 – tak
pierwsze spotkanie z przyszłym mężem wspomina Maria Siwiec, z domu Pomykała.
Miała wówczas 21 lat i od 1920 lub 1921 roku mieszkała wraz z ojcem Szczepanem oraz
z dwoma braćmi, Edwardem i Stefanem w Przemyślu, gdzie przeprowadziła się z Kansas City w USA po śmierci matki, Petroneli32. Wydaje się, że Maria Siwiec jest drugoplanową bohaterką historii o Ryszardzie Siwcu. To na jej barki spadło utrzymanie domu,
wychowanie oraz opieka nad pięciorgiem dzieci, po śmierci męża. Kiedy SB, 8 września 1968 roku, przeprowadziło rewizję w mieszkaniu Siwców, Maria musiała zderzyć
się z arogancją i bezczelnością funkcjonariuszy. Kobieta wytrwała, kochająca rodzinę i
dbająca o ognisko domowe. Siwiec docenił te cechy swojej żony, pisząc w testamencie:
„Wszystko co mam, co przedstawia jakąkolwiek wartość, wszystkie przysługujące mi
prawa za wyjątkiem niżej wymienionych zapisuję mojej żonie Marii Siwiec, najlepszej i
najdroższej. Dziękuję Ci za wszystko coś zrobiła dla utrzymania domu, a co przechodziło często ludzką wytrzymałość i siłę. Harowałaś ciężko po 15 godzin na dobę”33. Maria
dawała mężowi swobodę w jego poczynaniach. Kiedy siedział do późna w nocy pisząc
coś na maszynie, żona nie dociekała co takiego robi: „Przede mną ukrywał te rzeczy.
Nie jestem nigdy dociekliwa, ani nigdy nie zamęczam swoją osobą nikogo i jemu było
z tym dobrze. Ja wiedziałam, że jeżeli coś robi to na pewno robi coś dobrego i mądrego.
Jeżeli pisze to widocznie musi sobie coś napisać. Nieraz żałowałam, potem, dlaczego
ja nie poszłam, nie popatrzyłam, nie zaglądnęłam co on robi, co on pisze. No ale… był
zajęty…”34. Jak się później okazało, Siwiec wieczorami spisywał swoje poglądy w formie m.in. ulotek, które podpisywał „Jan Polak”. Podobne poczucie żalu miała także
najstarsza córka Siwców, Innocenta, którą ojciec próbował wciągnąć w życie polityczne.
Ona jednak nie była temu chętna: „To była jeszcze następna klatka, w której mogłam
być zamknięta. Ja to tak odbierałam, gdybym trochę się przyłożyła do tego, gdybym
była trochę mądrzejsza w tym czasie, wszystko wyglądałoby inaczej. Ja bym dała się w
to wciągnąć i łagodziłabym tę jego szorstkość, którą miał właśnie w swojej naturze, tę
jego bezwzględność w dążeniu do prawdy”35. Po śmierci Ryszarda Siwca, jego rodziną
targały pewnego rodzaju wyrzuty sumienia. Siwiec nikomu nie powiedział o swoich
zamiarach, a mimo to, jego bliscy żałowali, że narastający w nim bunt nie został w odpowiednim momencie odkryty.
Z perspektywy czasu, można sądzić, że próba zainteresowania polityką bliskie
Siwcowi osoby, była jednym z kilku etapów jego dojrzewania do protestu. W politykę
chciał zaangażować także drugą córkę, Elżbietę. Jej reakcja była taka jak starszej siostry,
chociaż pomagała ojcu w rozkolportowaniu pisanych przez niego ulotek36 czy listów
dla strajkujących studentów, adresowanych do radiowej Fali 5837. Synowie Siwca byli w
31
32
33
34
35
36
37

Cyt. za: B. Kaliski, dz. cyt., s. 78.
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 3.
R. Siwiec, Mój…, dz. cyt.
Cyt. za: M. Drygas, Testament…, dz. cyt., s. 72.
Cyt. za: M. J. Dygas, Usłyszcie mój krzyk (lista montażowa filmu), „Kwartalnik Filmowy”, 1993, nr 1, s. 55.
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 10.
M.J. Drygas, Testament…, dz. cyt., s. 72.
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tym czasie za młodzi na politykę. Nie przeszkodziło to jednak ich ojcu na „lekcje prawdy”, które z nimi przeprowadzał. Największy nacisk kładł Siwiec na naukę historii.
Często przeglądał podręczniki swoich dzieci do historii i ciskał nimi ze złości o podłogę
krzycząc: „Czego was uczą!”38. Prawda, nie tylko historyczna, była jedną z najwyżej
umiejscowionych wartości w systemie moralnym Ryszarda Siwca, dlatego wpajał dzieciom zasadę: „Synu, pamiętaj o jednej rzeczy – że kłamstwo jest, było i będzie jedną z
najgorszych rzeczy w życiu ludzkim, dlatego, że nie doprowadzi cię do niczego. Tylko
prawda może cię do czegoś doprowadzić. Pamiętaj, staraj się zawsze mówić prawdę”39.
Swoim dzieciom – Innocencie, Elżbiecie, Witowi, Adamowi i Mariuszowi – zostawił
Siwiec bardzo zobowiązujący wpis w testamencie:
1. Nie dajcie nigdy odebrać sobie wiary w Boga, wiary w człowieka; w jego dążenia
do wolności i prawdy.
2. Bądźcie zawsze dobrymi Polakami i Polkami i pamiętajcie, ze Ojczyzna to nie tylko
Wy, ale i ten zbałamucony polski milicjant, który bije cię pałką i kopie za domaganie
się wolności.
3. Zawsze pamiętajcie, że drugi człowiek jest takim samym człowiekiem, jak Wy, a
często może lepszym od Was.
4. Pamiętajcie, że kłamstwo jest początkiem i pierwszą przyczyną wszelkiego zła na
świecie.
5. Prawda nie tylko znaczy prawdę.
6. Podstawą Waszych działań powinna być zawsze jedność myśli, słów i czynów.
Niech Bóg miłosierny i Królowa Polski, Matka Częstochowska, ma Was w opiece i
całą naszą ziemską Ojczyznę40.

„Ryszard przez długie lata był człowiekiem milczącym. Nie ujawniał swoich głębokich myśli i swoich przeżyć, swoich doznań. Aż po roku 1960–ym nagle Ryszard zaczął się dzielić ze swoim otoczeniem swoimi przeżyciami, swoimi doznaniami. Trochę
to przypomina erupcję wulkanu, który przez długie lata milczy, gromadzi się i nagle
wybucha. Tak, Ryszard wybuchł nagle, nagle zaczął ujawniać swoje myśli”41, wspomina kuzyn Siwca, Tadeusz Kamiński. To właśnie wydarzenia lat 60., głównie w Polsce
i Czechosłowacji, stanowiły kolejny etap „wybuchu wulkanu”. Kiedy rozpoczęły się
marcowe strajki studenckie rzeczą oczywistą było głośne mówienie o tym przez Ryszarda Siwca. Z jednej strony czuł się bardzo zmartwiony nagonką na sfery inteligenckie,
„[…] ale z drugiej bardzo cieszyło go to, że młodzi ludzie się zbuntowali. Widzieliśmy,
że ojciec jest przeciw, że jemu ten system nie tylko się nie podoba, ale zupełnie się z nim
nie zgadza i jest mu wręcz przeciwny”42. Słowa Wita Siwca ukazują rozdarcie jego ojca.
Ból spowodowany represjami wobec strajkujących był jednocześnie siłą napędzającą
jego działania. Kamiński stwierdza, że jego kuzyn Marzec `68 odebrał jako „[…] osobistą klęskę i osobistą porażkę. On poczuł się znieważony, zapewne poczuł, że czyni się
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J. Kwiatkowski, dz. cyt., s. 14.
Cyt. za: B. Kaliski, dz. cyt., s. 79.
R. Siwiec, Mój…, dz. cyt.
Cyt. za: M.J. Drygas, Usłyszcie…, dz. cyt., s. 45.
Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 11.
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gwałt na nim samym”43. Kolejnym policzkiem wymierzonym w sumienie Siwca była
inwazja na Czechosłowację, w której brali udział również żołnierze polscy.
Konsekwencją wyżej wymienionych zachowań Ryszarda Siwca są jego przemyślenia i poglądy na sprawy polityczne. Znalazły one wyraz przede wszystkim w „Posłaniu do narodu”, nagranym przez Siwca na taśmę magnetofonową na dwa dni przed samospaleniem44. Siwiec zwraca się w nim do różnych grup społecznych, nie tylko Polski,
ale i innych państw, głównie ZSRR45. Nie brakuje także odniesień do historii i sytuacji
w różnych krajach świata oraz analizy polityki Józefa Stalina i marksizmu. Słowo po
słowie, zdanie po zdaniu odczuwa się rozpacz i desperację autora, ale co najważniejsze
wielką nadzieję na zmianę, na wyzwolenie się społeczeństwa z jarzma komunizmu.
Przez całe „Posłanie” Siwiec zmusza adresatów tego tekstu do dokonania życiowego wyboru: „Są tylko dwie drogi: droga prawdy ciężka i trudna oraz łatwa – droga zakłamania. Jeśli wybierzecie prawdę, to musicie stanąć po stronie postępu, reform
skostniałego, dogmatycznego systemu, po stronie demokratyzacji, prawdziwego socjalizmu”46. Siwiec ze wszystkich sił pragnął, aby zwyciężyła droga „Prawdy jako idei
wiecznej […]”, która zada cios dotychczasowych „[…] nie spotykanych w historii podłości, nikczemności i kłamstwa, kopania leżących, dobijania rannych, polowania na czarownice, opluwania i plugawienia wszystkiego co wzniosłe i szlachetne, patriotyczne”,
i której „[…] nie zabije ani drętwą mową, ani atomową bombą”47. Jeśli jednak wybór
padnie na drogę zakłamania „[…] to czeka Was wieczna hańba, pogarda żyjących i przyszłych pokoleń. Cena tej hańby jak się okazało, jest ustalona i wynosi „jedyne” dziesięć,
dwadzieścia tysięcy miesięcznie i więcej, auto, wyjazdy na granicę, domy wczasowe,
a za czyje to pieniądze, kosztem czyjej nędzy?”48. Konieczność wyboru można ogólnie
odnieść do moralnego dylematu między prawdą a kłamstwem, wolnością a terrorem,
miłością a nienawiścią, sprawiedliwością i jej brakiem.
Nie szczędzi słów krytyki Siwiec polityce zagranicznej oraz sytuacji wewnętrznej w Związku Radzieckim, którego ustrój nazywa „dyktaturą zła, pełną nienawiści
i kłamstwa”49. Czynnikiem destrukcyjnym ZSRR jest „spadek po krwawym Stalinie”,
wraz z którym „[…] przyjęliście i skoncentrowaliście w swoich rękach, w rękach kilku
ludzi, gigantyczną, nieodpowiedzialną, niekontrolowaną, nie podlegającą krytyce władzę, władzę monstrum, władzę, jaką starożytni przypisywali bogom. Od Was i tylko
od Was, od „politbiura” zależy cała władza […]. Taka bezgraniczna władza stała się
opium, narkotykiem dla rządzących, dla sprawujących władzę i stała się celem samym
w sobie”50.
Jest jeszcze jeden bardzo istotny punkt rozważań Siwca, który w perspektywie
jego późniejszego czynu wydaje się być najistotniejszy. Mianowicie mam na myśli jego
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Cyt. za: M.J. Drygas, Usłyszcie…, dz. cyt., s. 45.
M.J. Drygas, Usłyszcie…, dz. cyt., s. 54.
R. Siwiec, Posłanie do narodu, kopia w posiadaniu autorki.
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poglądy dotyczące ataku na Czechosłowację. Są one pełne niezrozumienia i sprzeciwu
wobec zaistniałej sytuacji: „Napadliście na Czechosłowację ze strachu, że „zaraza wolności” rozszerzająca się stamtąd opanuje i zniszczy Wasze imperium oraz aby utworzyć
sobie trzy wypadowe jak najbliżej Renu. […]. Napadając na Czechosłowację udowodniliście, że jako jedyny i skuteczny argument w dyskusji ze słabszym pozostały Wam
tylko czołgi”51. Ocena sytuacji Siwca ma uzasadnienie w faktach historycznych. Kiedy I sekretarz KPCz Aleksander Dubczek wprowadzał reformy w Czechosłowacji pod
szyldem „socjalizmu z ludzką twarzą”, w gabinecie I sekretarza KC PZPR Władysława
Gomułki wytworzyła się atmosfera niepokoju. Gomułka uważał pomysły Dubczeka za
niebezpieczne i nierealne, mimo to, że wśród polskiej inteligencji i studentów krążyło
hasło „Polska czeka na swego Dubczeka”.
„Posłanie” Ryszarda Siwca jest wołaniem o pomoc: „S.O.S! Ratujcie najpiękniejsze tradycje naszego narodu. Tolerancję, poszanowanie drugiego człowieka, wolność
sumienia, wolność myśli i przekonań”52.
Kolejnym sposobem na wyrażenie swoich uczuć politycznych, są wspomniane,
pisane przez Siwca ulotki. Zapisane na maszynie „Erice” kartki papieru miał Siwiec
przy sobie podczas protestu na Stadionie X–lecia. Nie do końca wiadomo czy ulotki te
Siwiec rozrzucał, ale wiadomo, że miał je w teczce. Naoczny świadek zdarzenia, Barbara Niezgoda wspomina: „Siedzący obok mnie faceci w cywilu, którzy tam podbiegli,
przynieśli czarną teczkę, którą przeglądali. Tam były maszynopisy, w których pisało, że
ten człowiek zrobił to w proteście o Czechosłowację. Ja wiedziałam to od razu. I jeden
z nich nawet powiedział, że gdyby mógł, to byłby go zastrzelił, gdyby miał pistolet”53.
Ulotki te były następującej treści:
Narodzie polski! Nie pozwólmy na czwarty rozbiór Polski.
Nigdy nie wolno zapomnieć potwornej zbrodni w Katyniu.
Nie pozwólmy zabijać naszą narodową tradycję, kulturę, historię i patriotyzm.
Bez ingerencji obcych imperiów, Polska też może być wolna i demokratyczna.
Nie pozwólmy sobie wydzierać wiary naszych ojców i matek Polek.
Nie pozwólmy zatruwać naszej wspaniałej młodzieży, jadem obcej ideologii, która się
nigdy u nas nie przyjmie.
Pielęgnujmy i przekazujmy młodemu pokoleniu najlepsze tradycje naszych bohaterskich żołnierzy i oficerów walczących na wszystkich frontach świata o wolność własną i cudzą. O prawo do życia i rozwoju w Niepodległej ojczyźnie.
Protestujemy przeciwko ujarzmianiu przez czerwone imperium małych narodów jak:
Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię, Węgry, Czechosłowację.
Protestujemy przeciwko udziałowi naszego wojska w zajęciu Czechosłowacji, co jest
niezgodne z naszym narodowym honorem.
Nie przykładajmy ręki do zbrodni ludobójstwa.
Nie pozwólmy wszczepiać w nas jadu antysemityzmu.
Niech żyje wolna i niepodległa Polska”54.
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Tamże.
Cyt. za: M.J. Drygas, Usłyszcie…, dz. cyt., s. 51 – 52.
R. Siwiec, Narodzie polski! , ulotki znalezione przy Ryszardzie Siwcu, kopia w posiadaniu autorki.
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Wyraz poglądów Ryszarda Siwca odnaleźć można w notatkach znalezionych
przez rzeszowski oddział Służby Bezpieczeństwa w biurze Wytwórni Win, gdzie pracował. Funkcjonariusze znaleźli dwa egzemplarze „Nowych Dróg” nr 10/88 z października 1956 roku, w których Siwiec podkreślił czerwonych długopisem fragmenty
tekstu, które najbardziej go poruszyły i dopisał obok własne myśli. Poprawki dotyczyły
zamieszczonej w czasopiśmie uchwały VIII Plenum KC PZPR i przemówień Władysława Gomułki, którego Siwiec określił „największym ciemniakiem na tronie polskim”55. Ponadto w biurku Siwca znaleziono dwie książki: „Pamiętnik tajnej organizacji
niepodległościowej na terenie b. Galicji w latach od roku 1880 – 1897”, wydanie z 1930
roku oraz „Początek jutra” Witolda Urbanowicza wydawnictwa „Znak” z 1966 roku.
Funkcjonariusze dotarli także do zapisanej przez Siwca kartki papieru: „Niech Pan Bóg
wybaczy! Przez ten PZGS przerwał mi pan natchnienie w najważniejszym końcowym
momencie – : a prosiłem żeby pan tego dziś – tylko dziś nie robił – a pan by postawić
na swoim. Przepraszam, nie mam żalu – każdy człowiek jest taki jaki jest i jakim go Bóg
stworzył – 06.09.68 r. cześć! Już zapomniałem wszystko – może natchnienie wróci – żegnam, dziękuje i przepraszam. SIWIEC”56.
Przytoczenie poglądów Ryszarda Siwca miało na celu ukazanie wewnętrznych
motywów jego czynu, które były konsekwencją zewnętrznych czynników – wydarzeń
1968 roku. Wydaje się, że Siwcem kieruje poczucie obowiązku, ale i chęć wyrażenie
swoich patriotycznych uczuć i sprzeciwu wobec panującego zła na świecie. Pewnego
rodzaju rozpacz czy desperacja, wyczuwalne podczas czytania m.in. „Posłania”, wydają się być rezultatem napięcia zrodzonego w Siwcu oraz zniecierpliwienia na brak
reakcji społeczeństwa wobec zła komunizmu. Siwiec stawia sobie za cel uświadomienie
rodakom odrętwienia w jakim żyją i wyboru, którego muszą dokonać. Liczy on na ogólnonarodowy zryw w walce o wolność, prawdę, miłość i co najważniejsze ojczyznę.
Wydawałoby się, że plany Siwca są utopijne, że brak im realizmu. Nie ulega
wątpliwości, że na pierwszy rzut oka trudno zrozumieć motywy kierujące Ryszardem
Siwcem. Aby pokazać, że dla niego protest w takiej, a nie innej formie, był oczywisty
należy przeprowadzić jego analizę charakterologiczną.
Do cech określających jego polityczne oblicze należy dodać zamiłowanie Siwca
do audycji Radia Wolna Europa, których słuchał z wielką pasją. „Zaprzepaścili Polskę”
– bez przerwy to słyszałam”57, takie reakcje męża na programy w Radio wspomina jego
żona Maria. Córka Elżbieta zauważa, że ojciec „Żył tym co się dzieje na świecie, ale
przede wszystkim tym co działo się w Polsce”58. Siwiec zaraz po powrocie do domu
włączał radioodbiornik, więc rodzinne obiady odbywały się głównie w niedzielę i święta. „On nieraz wziął coś do zjedzenia, na przykład naleśniki i siedział przy radio i jadł.
Mama się pytała: „Smakowało ci?”, a tato odpowiadał: „A co ja jadłem?”. On tak słuchał!”59.
55
IPN Oddz. w Warszawie, sygn. IPN BU 1545/5, Odpis szyfrogramu Nr 8172 otrzymanego w dn. 09.09.1968
r. godz. 18.00 z Rzeszowa, k. 5.
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Cyt. za: B. Kaliski, dz. cyt., s. 79.
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Relacja Elżbiety Szabagi i Wita Siwca…, dz. cyt., s. 7.
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Tamże, s. 6.
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Zawsze z książką – tak zapamiętała go córka Elżbieta. Rzeczywiście książki stanowiły większą część wystroju mieszkania, których było ponad trzy tysiące60. W biblioteczce były wyeksponowane dzieła Henryka Sienkiewicza i Adama Mickiewicza61.
Były także wydawnictwa przyrodnicze oraz Klub Pickwicka, który Siwiec często czytał,
gdyż bardzo bawił go angielski humor. Ze względu na pokaźny zbiór woluminów, były
one często pożyczane przyjaciołom i znajomym, więc Ryszard książki skatalogował. W
każdej pozycji znajdowała się karteczka, na której zapisane było kto i kiedy daną książkę wypożyczył62.
Ryszard Siwiec był bardzo towarzyską osobą. Jego dom był otwarty dla przyjaciół i znajomych, często odbywały się przyjęcia z okazji imienin czy drugiego dnia
Świąt Bożego Narodzenia. Goście podejmowani byli w specjalnym gościnnym pokoju,
a różnego rodzaju przekąski i poczęstunek serwował i przygotowywał sam gospodarz,
czerpiąc nie małą przyjemność z ich przygotowywania63. Do tradycji spotkań u Siwców
przeszło także celebrowanie palenia fajki ze znajomymi. Kolekcjonowanie fajek było
jeszcze jedną z pasji Ryszarda. Fajki te były różnej wielkości, od całkiem małych, po
tak duże, które trzeba palić na stojąco64. Siwiec sam przygotowywał mieszanki tytoniu
do nich, który uprawiał na działce na Lipowicy65. Kolejną pasją było kolekcjonowanie
znaczków pocztowych, których kolekcję posiada obecnie Wit Siwiec66.
Ryszard Siwiec lubił także wychodzić z kolegami na „piweczko”, jak wspomina
jego małżonka. Na takich spotkaniach często dyskutował na tematy polityczne. Pewnego razu do Marii Siwiec przyszła kelnerka, która chciała ostrzec jej męża, gdyż zbyt
głośno mówił o pewnych sprawach, przez co mógł mieć kłopoty67.
Obraz osobowości Ryszarda Siwca nie byłby kompletny bez oceny jego charakteru przez bliskie mu osoby. Syn Adam zapamiętał ojca „[…] jako bardzo surowego człowieka, odpowiedzialnego za swoje czyny, za swoją rodzinę, za dzieci i żonę. Czuwał nad
tym, aby rodzina była razem, żeby w pewnym momencie, jak w życiu czasem bywa, nie
rozeszła się”68. Dzieci wspominają ojca jako bardzo dobrego nauczyciela. Uczył ich nie
tylko właściwych zasad moralnych, ale i jazdy na łyżwach czy gwiazdozbiorów69. Żona
Maria opisuje męża jako osobę małomówną „[…] jak już coś powiedział, to konkretnie.
Był bardzo dobrym człowiekiem – mężem, ojcem. Obcy człowiek nigdy nie wiedział,
co się z nim dzieje. Taki potrafił być skryty. Przede wszystkim kochał prawdę, kochał
ludzi uczciwych”70.
Kiedy ma się na uwadze całokształt osobowościowy Ryszarda Siwca i kiedy jest
się wstanie wczuć w jego system moralny jego protest wydaje się uzasadniony.
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B. Kaliski, dz. cyt., s. 79.
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Teksty Ryszarda Siwca, oprócz tego, że są wyrazem jego wewnętrznych motywacji, stanowią także część przygotowywania się przez niego do manifestacji. Należy
do nich dołączyć „Mój Testament” spisany w Przemyślu 20 kwietnia 1968 roku, który
jest jego rachunkiem sumienia71. Kwiecień 1968 roku był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. Miała wtedy miejsce ostatnia Wielkanoc, którą rodzina Siwców spędziła
razem. Były to ich ostatnie święta w ogóle. Maria Siwiec patrząc na to z perspektywy
czasu zupełnie inaczej postrzega zachowanie swojego męża, który był wtedy nazbyt
poważny i patrzył w milczeniu na dzieci: „I dopiero sobie skojarzyłam, dlaczego tak się
zachowywał, jak przeczytałam datę testamentu. Napisał go właśnie w kwietniu. Myślał
pewnie o tym, że jest to jego ostatnia Wielkanoc”72. Miesiące między kwietniem a wrześniem 1968 roku na pewno nie były dla Siwca łatwe. Był przecież sam ze swoją decyzją,
z nikim się nie podzielił wyborem, którego dokonał, a życie rodzinne toczyło się swoim
normalnym torem. Z punktu widzenia czynu swojego ojca, także córka Elżbieta inaczej
interpretuje pewne jego zachowania. Kiedy Siwiec odprowadzał ją na pociąg do Wrocławia, gdzie miała podjąć pracę, ich pożegnanie nie było takie jak zwykle: „Nic nie
mówił, bo ojciec nie był osobą wylewną. No pocałował mnie w czoło, zrobił krzyżyk
na czole i uściskał mnie i patrzył tak długo. Bo przeważnie to odchodził zaraz, jeszcze
zanim pociąg ruszył, jak mnie odprowadzał. A tutaj stał i patrzył i patrzył… I ten wzrok
zapamiętałam, taki żegnający”73.
Ryszard Siwiec chcąc odpowiednio przygotować się do swojego protestu (o ile
kompletne przygotowanie jest w ogóle możliwe), sporządził plan działania. „Wśród
jego notatek znalazłam plan strategiczny działania. I tu jest kilka punktów. Pierwszy
brzmi tak: wstęp na stadion – nareszcie załatwiony. Drugi: komu protesty? Trzeci: jakie
hasła? Czwarty: ubranie. Piąty: benzyna, zapałki. Szósty: miejsce na stadionie. Siódmy:
czas akcji. Ósmy: spowiedź po raz drugi i ostatni… czyli to było wszystko zaplanowane”74. O bilet wstępu na stadion w Warszawie Siwiec starał się dość długo. Szef delegacji
z Przemyśla na dożynki wspomina, że Siwiec na trzy lub cztery dni przed wyjazdem
zgłosił się z prośbą o wejściówkę. Po długich rozmowach prezes Hasinger dał się przekonać75. Ryszard Siwiec, mimo to, iż wedle biletu wstępu miał zająć miejsce w sektorze
37, siedział w 13 sektorze na trzeciej ławce od dołu, na wprost trybuny głównej dla elity
rządzącej PRL76.
Jak wyglądały ostatnie dni przed wyjazdem Siwca co Warszawy? Wiadomo, że
chciał spotkać się ze swoim znajomym Władysławem Mazurem. Z jego wspomnień nie
do końca wiadomo kiedy to było, ponieważ raz wspomina, że spotkanie odbyło się
na dwa dni77, a innym, że na kilka dni przed wyjazdem Siwca do Warszawy78. Mazur
wracając pamięcią do ostatniego spotkania z Ryszardem, wspomina: „I tam w półmro-
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ku, po raz pierwszy, patrząc na jego twarz, doznałem wrażenia, jakbym zobaczył nad
nim znak śmierci […]. Jakoś podświadomie przeczuwałem, że widzę go po raz ostatni
[…]. W sobotę wieczorem udałem się na zamek, gdzie zastałem Siwca i jego przyjaciela
majora Żółtowskiego, reżysera i aktora teatru „Fredreum”. Ryszard uruchomił magnetofon i zaczął czytać swój elaborat z kartki maszynopisu. Niektóre zdania poprawiał, a
niektóre uzupełniał nowymi słowami. Przy niektórych słowach głos mu się załamywał
i łzy ciekły z oczu. Wtedy powiedział: „Słuchaj, chcę się z tobą pożegnać”. A ja pytam:
„Dlaczego, o co chodzi?”. – „Bo jadę na te dożynki, nie wiadomo, czy się gdzieś pociąg
nie wykolei”. Ja to wziąłem w żart”79.
W piątek, 6 września, czyli dzień przed udaniem się na dożynki, Ryszard poprosił, żonę o przygotowanie bladoniebieskiego garnituru, gdyż chciał w nim wyjechać
służbowo do Tarnobrzegu80.
W dzień wyjazdu, czyli w sobotę 7 września, Ryszard wstał jak zwykle rano i
zjadł śniadanie przygotowane przez żonę, a następnie wszedł do pokoju dzieci81. W
pokoju chłopców w specyficzny sposób pożegnał się z najstarszym synem, wymieniając
się z nim na zegarki82. Kiedy żona Siwca, chciała mu włożyć do teczki śniadanie przygotowane na drogę, to nie pozwolił jej na to. „Tak dotykając to poczułam flaszkę w środku,
ale myślę sobie – na pewno wino ma, tam dla kogoś wiezie i nie otwierałam teczki. A
tymczasem tam, jak się później dowiedziałam, był rozpuszczalnik. Nawet rachunek na
rozpuszczalnik znalazłam”83. Małżeństwo pożegnało się serdecznie i Siwiec wyszedł. W
oknie stała jego żona i patrzyła jak mąż odchodzi „(…) w tym swoim garniturku i berecie na głowie. Tak, to było moje ostatnie jego… ale jeszcze zdrowego widzenie”84. Pociąg
do Warszawy odjechał z przemyskiego dworca o 19.40, a Siwiec wyszedł z domu zaraz
po śniadaniu, kiedy jego dzieci jeszcze spały. Co robił tyle czasu? Co się z nim działo?
Być może spotkanie z Władysławem Mazurem i majorem Żółtowskim na Zamku Kazimierzowskim rzeczywiście odbyło się w sobotę wieczorem, ale jeszcze przed odjazdem do Warszawy. Odpowiedź na to pytanie sprawia trudność. Pozostaje jedynie snuć
przypuszczenia. Podróż z Przemyśla do Warszawy trwała całą noc. Przed jej końcem,
Ryszard Siwiec napisał ostatni list do żony, który miała przekazać Maria Tchórzewska
również udająca się na Centralne Dożynki. Historia listu do Marii Siwiec jest niezwykła. 9 września 1968 roku Maria Tchórzewska przyszła do mieszkania Siwców w celu
doręczenie listu, ale nie zastawszy nikogo, zostawiła korespondencję w drzwiach, którą przechwyciła Służba Bezpieczeństwa85. Adresatka ostatniego listu Ryszarda Siwca
otrzymała go dopiero po 23 latach od Macieja Drygasa, któremu podczas przeglądania
akt SB udało się namówić pilnujących go urzędników na odsłonięcie jednego z przykrytych białą kartką dokumentów86.
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„Zebrani w skupieniu słuchają przemówienia I Sekretarza Komitetu Centralnego
PZPR. Gdy kończy, wznoszą okrzyki na cześć Polski Ludowej – zrywają się oklaski.
A po przemówieniu Gospodarza – dożynkowa zabawa. Grają kapele, by po
chwili ustąpić miejsca tanecznym parom. Jest ognisty oberek i walczyk, są też tańce
regionalne, jak kaszubski „kosejder”, rzeszowski „lasowiak” i wielkopolski „wiwat”.
100–tysięczna widownia nagradza wykonawców, dziewczęta i chłopców fabrycznych i wiejskich zespołów artystycznych z całego kraju serdecznymi oklaskami.
Nagradza oklaskami tych, którzy przygotowali to piękne widowisko – m.in. kierującą
całością części artystycznej Marię Wandę Kaniorową. Dużo uciechy było, gdy do ludowej zabawy włącza się młodzież ubrana z miejska – współcześnie, a przygrywa im
witany serdecznie, popularny zespół „No – To – Co”.
Ten piękny pokaz pieśni i tańca kończy dostojny polonez i skoczny mazur. Żywa
„piątka rzymska”, symbol zbliżającego się Zjazdu Partii – jest ostatnim akordem widowiska. Po nich cała młodzież – ponad 2 tysiące osób – uczestnicząca w tej pięknej staropolskiej uroczystości Święta Plonów zbliża się do stołu dożynkowego i manifestuje na
cześć Kierownictwa partyjnego i państwowego, żegna Gospodarza.
Po uroczystościach na Stadionie Dziesięciolecia, goście Centralnych Dożynek
uczestniczyli w wielu imprezach artystycznych, które im przygotowali gościnni warszawiacy”87 – to fragment relacji prasowej z Uroczystości Dożynkowych z dnia 8 września 1968 roku w Warszawie. Radosna impreza, opracowana w każdym detalu, gloryfikująca system komunistyczny i jego władzę, zastała zakłócona przez czyn Ryszarda
Siwca. Jednakże o tym proteście nie przeczytamy w żadnej z ówczesnych warszawskich
gazet czy dzienników, nie usłyszymy o tym w audycji radiowej bądź telewizyjnej z dnia
8 czy 9 września 1968 roku. Jest to przerażający fakt. Aby uzmysłowić sobie tragizm tej
sytuacji należy wyobrazić sobie ten dzień. Piękne, ciepłe, wrześniowe przedpołudnie.
Błękitne niebo rozpościera się nad około 100 – tysięczną publicznością, wśród której
nie brakuje przedstawicieli władzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z Władysławem
Gomułką i Józefem Cyrankiewiczem na czele. Porządku pilnują funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa, zarówno mundurowi jak i tajni, wyposażeni w aparaty i kamery. Dla
publiki, składającej się z osób prywatnych jak i delegacji z różnych stron kraju, występuje młodzież. Wykonuje ona tańce i pieśni ludowe, ubrana w tradycyjne stroje. Dla osób
nie mogących uczestniczyć w dożynkach relacje zdają dziennikarze, a całość komentują
spikerzy radiowi.
Około godziny 12.15 Ryszard Siwiec oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił88.
Jego ubranie i ciało momentalnie stają w ogniu. Wokół płonącego robi się okrąg, ludzie
patrzą na niego z ciekawością, ale i z dezaprobatą. „Wódka! Wódka się w facecie zapaliła”89 – takie komentarze padają wśród świadków zdarzenia. „Co się dzieje? Spojrzałem,
pali się człowiek. Biegnę na dół, ale jest takie zamieszanie, że nie można przebiec, bo
ludzie uciekają. Zdjąłem marynarkę i chciałem go gasić. Miał na sobie tylko pasek od
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spodni i resztki koszuli… Stał na ławce – on po prostu chciał się osłaniać od ognia, bo
machał rękoma przed twarzą. Widok był nieciekawy, bo krew płynęła mu z oczu, z
uszu. Nie podobała mu się komuna, nie podobał mu się Gomułka”90 – tak zdarzenie
relacjonował strażak Jan Dyjak.
Siwiec głośno protestuje, wykrzykując: „Niech żyje wolna Polska!”, „To krzyk
konającego wolnego człowieka!”, „Nie ratujcie mnie, zobaczcie, co mam w teczce!”91.
Tłem protestu Siwca są nieprzerwanie trwające dożynki. Cały czas tańczy młodzież,
gra muzyka, a spikerzy w radosnym tonie komentują wszystko, ale nie zamieszanie w
sektorze 13.
Przyjeżdża karetka pogotowia, ale ciężko było doprowadzić do niej Siwca. Lekarze bali się go dotknąć. Ryszard Siwiec nie został przewieziony do szpitala karetką, ale
samochodem, Warszawą 203, który stał w bramie stadionu92, a osoby go wyprowadzające trzymały go jak gdyby nigdy nic pod ręce, co widać na 7 – sekundowym ujęciu ze
stadionu93.
Telegram ze szpitala powiadamiający rodzinę Ryszarda Siwca o jego hospitalizacji został nadany 9 września o godzinie 1.4094. O prawdziwym powodzie pobytu Siwca
w szpitalu, wśród rodziny, wiedziała jego żona oraz dwie córki. Synowie myśleli, że ich
ojciec zginął w wypadku.
„Marysiu” – taki okrzyk męża we śnie usłyszała Maria Siwiec w nocy z 11 na
12 września o godzinie wpół do drugiej w nocy: „Głośno zawołał do mnie mąż. Ja się
zerwałam z łóżka, ubrałam się i poszłam do szpitala… i właśnie wpół do drugiej zmarł…”95. Nabożeństwo pogrzebowe Ryszarda Siwca odbyło się w niedzielę, 15 września
1968 roku o godzinie 14.00 w kaplicy Zasańskiego Cmentarza w Przemyślu96. Nie było
zgody, aby uroczystość miała miejsce w dniu powszednim, więc klepsydry pojawiły
się dopiero w sobotę wieczorem. Było to celowym działaniem Służby Bezpieczeństwa,
która dążyła do zablokowania jakiekolwiek przepływu informacji o Siwcu. Stąd na jego
pogrzebie, cmentarz obstawiony był tajnymi funkcjonariuszami SB a uliczki prowadzące do cmentarza były zablokowane97.
Akt samospalenia Ryszarda Siwca spowodował, że rodzina, przyjaciele i znajomi zaczęli postrzegać jego charakter i zachowanie z innej perspektywy, tłumacząc tym
samym jego wybór. Tadeusz Kamiński próbując tłumaczyć motywy czyny swojego kuzyna, opisuje go jako nietuzinkowego człowieka: „A on po prostu przerastał nas o zdolność przeciwstawienia się, poświęcenia własnego życia w imię interesu narodowego.
Nas na to nie było stać”98. Znajomy, Janusz Janiszewski, uważał, że „[…] na podstawie
rozmów, trudno jest powtórzyć te rozmowy, ale one krążyły wokół jednego tematu.
To znaczy atmosfery wówczas panującej, atmosfery niezadowolenia, niewolnictwa,
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upokorzeń, niesprawiedliwości społecznej. To może są wyświechtane słowa, ale to był
człowiek mocny, zdecydowany”99. Maria Wojciechowska, sąsiadka Ryszarda Siwca, podejrzewała go o zdolność do protestu: „Z jego różnych wypowiedzi, z jego po prostu
gorącej nienawiści do reżimu, to chyba można było podejrzewać, że on coś zrobi, że on
się zdecyduje na coś. Na co, o nikt nie wiedział, jaką to formę przybierze”100.
Niewyobrażalne jest to, że płonący Ryszard Siwiec zgubił się w tłumie uczestników dożynek i kolorowych wstążeczek. Nie dziwi więc, że kiedy pierwsze informacje
o samospaleniu Ryszarda Siwca doszły do Radia Wolna Europa „[…] William Woods
wyraził wątpliwość, czy tego typu samobójczy protest we wrześniu w Warszawie faktycznie się odbył. Gdyby bowiem coś takiego istotnie się wydarzyło, „cała Warszawa
wiedziałaby o tym w ciągu kilku godzin […]. Nie mogę po prostu uwierzyć, aby nie
dotarła do Radia Wolna Europa albo prasy zachodniej to, co znane jest całej Warszawie”101. Dla przypomnienia, na pogrzebie Jana Palacha było mnóstwo osób, a jego czyn
wywołał protesty w imię wolności dla Czechosłowacji. Ten rozgłos wokół samospalenia Palacha spowodował, że Władysław Mazur postanowił powiadomić świat o czynie
swojego przyjaciela. „Kiedy w pół roku później spalił się w Pradze czeskiej – student Jan
Palach cały świat był wstrząśnięty tą wiadomością. Wobec tego ja postanowiłem uratować od zapomnienia heroiczną śmierć Ryszarda Siwca”102. Najpierw Mazur udał się do
Warszawy, aby na ręce ambasady brytyjskiej przekazać tą informację. Po odmowie, postanowił wysłać anonim do Radia Wolna Europa: „Dopiero gdzieś w połowie kwietnia,
nieoczekiwanie, słuchając codziennie Radia Wolnej Europy o godzinie dwunastej w komunikacie usłyszałem dość krótki, ale właśnie taki komunikat jaki ja wysłałem […]”103.
Sprawa nr D 109/68104 - taki numerem otrzymały „Akta dochodzenia w sprawie rozpowszechniania ulotek antypaństwowej treści przez Ryszarda Siwca”105. Jest to
dokumentacja śledztwa Służby Bezpieczeństwa. Wiadomo, że część akt została zniszczona w 1985 roku, więc dokumenty, które się zachowały są niekompletne106. Historyk
IPN, Łukasz Kamiński porównując śledztwo prowadzone w sprawie Ryszarda Siwca
do dochodzenia wobec Jana Palacha stwierdza, że „Generalnie jest problem. Do Ryszarda Siwca jest tylko jedna teczka zachowana. Także jest bardzo duża różnica, bo jeżeli
chodzi o samospalenie Palacha w styczniu `69 roku to w archiwach czechosłowackich
są dosłownie dziesiątki tomów na ten temat. Na temat okoliczności i reakcji społecznej
itd. Natomiast te sprawy były tutaj tak wyciszone, że to są szczątkowe dokumenty”107.
Śledztwo prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa nie było niczym spektakularnym.
Dokumenty stanowią głównie notatki służbowe, choć zdarzają się i bardziej oficjalne.
Odtwarzając śledztwo w sprawie Ryszarda Siwca można stwierdzić, że Służba BezpieCyt. za: M.J. Drygas, Usłyszcie…, dz. cyt., s. 48.
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czeństwa nie do końca wiedziała jak sobie poradzić z tym precedensem. Przeprowadzono wywiad środowiskowy mający na celu zebranie informacji o Siwcu jak i jego
rodzinie. Są one jednak niekompletne i często uzupełnianie.
Pierwsze meldunki pochodzą już z 8 września 1968 roku i są one głównie zawiadomieniem o próbie popełnienia samobójstwa przez samospalenie się przez Ryszarda
Adama Siwca108. Najważniejszy z tego dnia jest „Meldunek specjalny” ppor. Jana Parniewicza z godziny 13.45, będący relacją z oględzin rzeczy znalezionych przy Siwcu109
oraz protokół z rewizji w mieszkaniu Siwców w Przemyślu, przeprowadzonej przez
funkcjonariusza Mariana Rybę z Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie o godzinie
15.30110. Oprócz przeszukania mieszkania, rewizji tego dnia podległy jeszcze dwa miejsca: biuro Siwca w Wytwórni Win oraz jego domek i działka na Lipowicy111. Kolejny
ważny dokument pochodzi z 10 września i jest to notatka służbowa por. H. Antczaka
opisująca pobyt Siwca w szpitalu112. Czytając ją można zaobserwować w jaki sposób
SB chciało ukryć ten protest przed społeczeństwem. Mianowicie Siwiec został odizolowany od pozostałych pacjentów, a wszelkie zewnętrzne próby kontaktu z nim miały
być udaremniane. Ponadto Siwiec miał zostać poddany badaniom psychiatrycznym. To
z kolei miało na celu uczynienie go osobą niezrównoważoną psychicznie. Służyła też
temu rzekoma wypowiedź Marii Siwiec, która tak miała opisać męża: „Często skarżył
się na bóle głowy. Nie podjął żadnego leczenia specjalistycznego. O ile prowadził jakieś
rozmowy w domu, to tylko na tematy polityczne. Wówczas opowiadał rzeczy, które
nasuwały podejrzenia, że posiada zaburzenia psychiczne. O powyższe podejrzewała
go również żona i córki. W miejscu pracy stwarzał konfliktowe sytuacje z przełożonym i podwładnymi”113. Do istotnych posunięć SB można zaliczyć także zlecenie Laboratorium Kryminalistycznego KSMO w Warszawie przeprowadzenie badań pisma
maszynowego z 29 ulotek znalezionych przy Ryszardzie Siwcu oraz zarekwirowanej
maszyny „Erica”114. 16 października 1968 roku śledztwo zostało umorzone w wyniku
śmierci sprawcy115.
Wniosek na podstawie zachowanych dokumentów ze śledztwa w sprawie Ryszarda Siwca jest następujący. Całą uwagę skupiono na znalezieniu dowodów winy,
że Siwiec chciał wywołać niepokój publiczny. Po drugie postawiono sobie za cel zneutralizowanie jakichkolwiek prób przebicia czynu Siwca do świadomości publicznej
oraz wytłumaczenie jego czynu jako skutek choroby psychicznej. Na ponad 20 lat, aż
do filmu M. Drygasa, historia ta pokryje się grubą warstwą zapomnienia. Znajdziemy
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pewne wzmianki o Siwcu, nawet artykuły, ale informacje w nich zawarte nie zawsze
będą prawdziwe. Czy w takim razie SB pomimo niezbyt skomplikowanego śledztwa
odniosło skutek? Nie. Gdzie bowiem byli naoczni świadkowie zdarzenia? Co takiego
było w tych ludziach, że Siwiec nie był na językach całej Warszawy? Co z kolei z choreografami czy tancerzami, którzy nieprzerwanie tańczą i jednocześnie oglądają się na
sektor 13? Gdzie byli komentatorzy widowiska na Stadionie X–lecia? Jak wytłumaczyć
to milczenie? Na czym polega tragizm sytuacji? Dla porównania, pogrzeb Jana Palacha
przerodził się w marsz ku wolności Czechosłowacji.
Aby odpowiedzieć na te pytania, temat Ryszarda Siwca należy podjąć z perspektywy etycznej. Po pierwsze ocenie podlega sam protest, ale z drugiej strony krytyce
można poddać zachowanie się świadków zdarzenia, a raczej jego brak.
„Obrońcy wartości są zazwyczaj niezrozumiani przez współczesnych, a przez
strażników obowiązującego porządku wyśmiewani i wyszydzani, niekiedy nawet
szykanowani i więzieni. Ich postawy okrzyczane są jako przejaw głupoty, pieniactwa,
niezrównoważenia lub choroby”116, tak wyparcie protestu Siwca tłumaczy dr hab. M.
Zemło. Jest to trafna uwaga. Należy jednak zaznaczyć, że o Siwcu nie mówiono wcale,
nawet źle. Nie krytykowano jego postępowania w żaden sposób, bo w ogóle o nim nie
mówiono.
Krzysztof Kąkolewski podjął się analizy różnych typów ludzi, którzy byli świadkami wydarzenia z 8 września. Po pierwsze wymienia tancerzy, który dalej robili swoje
mimo, że widzieli palącego się człowieka: „Pani reżyser nie przerwała tańca – bo mazura ćwiczyła półtora miesiąca!”117. Jak tłumaczy się pani reżyser? Stanisława Kańska,
która na dożynkach była z zespołem Międzyspółdzielnianego Ośrodka Kulturalnego
„Bukowiacy”, tłumaczy: „Tak w ogóle nie zwracano na to uwagi, bo my skupiliśmy
się w swojej sprawie, prawda? A tamto, to uważaliśmy – incydent jakiś, prawda, przeszło i już”118. Drugi typ widza przedstawiają osoby gaszące Siwca, „Aby zapobiec nieprzewidzianemu wydarzeniu strażak własną kurtką mundurową uderza płonącego, by
go ugasić. Obrywa mu skórę, zrywa zeń ubranie, obnażając do żywego mięsa”119. Do
tego należy dodać plotkę, która się zaraz pojawiła, że człowiek zapalił się od wódki. Po
trzecie Kąkolewski wymienia reakcję strachu wobec wypadku. Reakcję tą dokładnie
widać w filmie M. Drygasa. Śledząc kolejne sekwencje autentycznego nagrania ze stadionu, „[…] to widać płomień przesłaniający obiekt palący się, to strażak wali kurtką,
to coś płonącego, to ktoś przybliża się, by popatrzeć co płonie. To cofa się w przerażeniu. Widzimy, że płonie człowiek! Krzyczy, ale co – nie wiemy. Ktoś ucieka w górę
stadionu”120. Ryszard Siwiec płonął w kilkumetrowym kręgu, kilkudziesięciu gapiów.
Do świadków zdarzenia należy dodać jeszcze spikerów oraz osoby filmujące zdarzenie.
Dlaczego dziennikarze radiowi o tym nie mówili? Zbigniew Wojciechowski tłumaczy:
„Dlaczego? Dwa słowa wyjaśnienia: przede wszystkim dlatego, że cały czas w pod116
M. Zemło, Ryszard Siwiec – świadek wartości, referat wygłoszony podczas uroczystości 100. rocznicy
urodzin Ryszarda Siwca dnia 07.03.2009 r. w Dębicy, kopia w posiadaniu autorki.
117
K. Kąkolewski, Pierwsze samospalenie, „Kwartalnik Filmowy”, 1993, nr 1, s. 61.
118
Cyt. za: M.J. Drygas, Usłyszcie…, dz. cyt., s. 53.
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kładzie dźwiękowym mieliśmy skoczne kujawiaki, krakowiaki. I jak w tym momencie
mówić, że coś się pali, coś się dzieje. Gdyby orkiestra natychmiast przestała grać to sprawozdawca musi zareagować, musi powiedzieć dlaczego orkiestra przestała grać i już
ma punkt odniesienia i my byśmy to relacjonowali. […] nas zatkało. Mało tego, my nie
potrafiliśmy dokładnie opisać… no ja bardzo przepraszam, ale czy pan by opisał śmierć
płonącego człowieka?”121. Nikt nie chciał wychylać się przed szereg. Fotoreporter Leszek Łożyński potwierdza niejako: „No tak nas trochę szkolono, w tym wypadku, żeby
robić to co do nas należy, a nie to co nie należy. Bo i tak nikt tego nie wydrukuje, a mogą
być tylko ewentualne jakieś nieprzyjemności”122. Operator Polskiej Kroniki Filmowej,
Zbigniew Skoczek, który sfilmował palącego się Siwca wyjaśnia, że „Gdybym był bliżej,
może bym się tym zainteresował. Ale z takiej odległości, widząc tylko sylwetkę człowieka palącego się, po prostu nie miałem jakiejś takiej emocjonalnej, emocjonalnego do tego
zdarzenia jakiegoś… postawy emocjonalnej”123. Trzeba przyznać, że brzmi to wręcz niewiarygodnie. Szczególnie mając na uwadze współczesne nam dziennikarstwo, gdzie
często przerywa się program by „z ostatniej chwili…” nadać ważny komunikat.
A może trzeba usprawiedliwić świadków zdarzenia i wziąć pod uwagę ówczesną sytuację polityczną oraz sprecyzować jakiego typu ludzi wybrał Siwiec za odbiorców swojego protestu? Ideologia komunizmu być może w taki sposób odcisnęła piętno w umysłach tych ludzi, aby nie dociekać „po jakiej linii” palił się ten człowiek. Po
drugie, pojawiały się głosy, że Siwiec wybrał niewłaściwą widownię i czas protestu.
Gdyby płonął podczas przemówienia Gomułki nie zamaskowałyby go tańce. Grażyna Niezgoda, naoczny świadek zdarzenia, stwierdza, że tragizm tej sytuacji polegał na
tym, że wydarzyło się to na stadionie124, a w innym miejscu dodaje: „Wtedy myślałam
sobie, że gdyby to zrobił przed Uniwersytetem, to ktoś by to odczytał, odebrał. Siwiec
się pomylił. On to adresował do I sekretarza, palił się I sekretarzowi, a powinien był się
odwrócić do nas, do społeczeństwa. Tymczasem tam byli przypadkowi ludzie, którzy
pili oranżadę, może nawet i wódkę, jedli kanapki, słuchali muzyki. Nie chcieli przyjąć
do wiadomości, że coś jest nie w porządku. Że ktoś protestuje. Zrobił to o dziesięć lat za
wcześnie. Myśmy nie byli przygotowani na tak dramatyczny czyn”125. Dla porównania
Jan Palach protestował przed Muzeum Narodowym w Pradze, a następnie zbiegł w dół
placu Wacława126.
Jest jeszcze jedna ewentualność. Znieczulicę tą można tłumaczyć barierą kulturową. Palący się człowiek utożsamiany był z wypadkiem, a nie z oddaniem życia w
imię wartości, jak w przypadku mnichów buddyjskich. Skoro tak, dlaczego nikt nie mówił o nieszczęśliwym wypadku? Wiąże się to z rozważaniami etycznymi dotyczącymi
stricte czynu Ryszarda Siwca, a dokładnie rzecz ujmując z wybraną przez niego formą
protestu. Drugim problemem, który trzeba poddać roztrząsaniu etycznemu, jest to czy
protest Siwca był samobójstwem.
Samobójstwo – słowo pochodzące od łacińskiego suicidium – oznacza akt celo121
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wego, świadomego odebrania sobie życia. Pomocnicze mogą być w tym względzie motywy kierujące Siwcem, a które zostały już przedstawione. Biorą one niejako w obronę
samego Siwca. Wspomagające rozwiązanie problemu jest również odniesienie się do samospaleń mnichów buddyjskich, na których prawdopodobnie wzorował się Siwiec127.
Ks. J. Strzałka analizując poglądy N. Hanha, dochodzi do wniosku, że samospalenia
mnichów buddyjskich, nie były śmiercią samą w sobie, nie były więc samobójstwami,
a ich celem było „[…] zatrwożenie, poruszenie serca ciemiężców oraz zwrócenie uwagi
świata na męki, jakie wówczas cierpieli Wietnamczycy. […] Wietnamski mnich umiera
za naród i jego szczęście”128. Problem ten próbował rozwikłać ks. J. Tischner, ponieważ
problem ten należy ująć również z perspektywy teologicznej. Siwiec był bowiem zagorzałym katolikiem, o czym świadczy chociażby jeden z punktów jego planu strategicznego o spowiedzi świętej. Tischner pokazuje, że przeniesienie motywacji mnichów
buddyjskich na grunt naszej kultury napotyka pewne przeszkody, ponieważ mimo znanych przypadków poświęcenia, aż do śmierci, nie zdarzały się akty samospalenia129.
Ponadto należy dodać, że doktryna Kościoła Katolickiego, definitywnie sprzeciwia się
decydowaniu jednostki o kresie jej życia, ponieważ życie to dar od Boga i tylko on może
je odebrać. Oprócz samobójstwa, Kościół ma na względzie także aborcję i eutanazję, które sprzeciwiają się piątemu przykazaniu Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Protest Siwca doprowadził do jego śmierci, ale to nie śmierć była głównym celem tego czynu. Trudno więc
nazywać ten akt samobójstwem, mimo że Siwiec zdawał sobie sprawę, że może umrzeć.
Świadczą o tym słowa jego testamentu oraz cytowana już wypowiedź ze szpitala, gdzie
Siwiec mówi wprost – „Ginę..”. Kościół z kolei, zdaniem Tischnera, stoi na stanowisku,
że w ostatecznym rozrachunku istotne jest sumienie człowieka, które jest jego ostateczną instancją moralną130. J. Strzałka dodaje w tej kwestii, że „Przeważała i nadal przeważa raczej nadzieja, że samobójca musiał być tak zdeterminowany wewnętrznie, ale
i różnego rodzaju zewnętrznymi okolicznościami, iż po swojej dramatycznej śmierci,
znajdzie w oczach Miłosiernego Boga ostateczne usprawiedliwienie”131.
Polski Palach czy czeski Siwiec? Porównując te dwie historie, miałam na celu nie
tyle odpowiedź na pytanie, któremu z bohaterów Europy Wschodniej należy przyznać
prym w walce o wolność, co poddać rozważaniu kwestię zapomnienia historii Ryszarda
Siwca. Określenie „polski Palach” sugeruje, że czyn Palacha miał miejsce wcześniej. Z
drugiej strony określenie to mogło wziąć się stąd, że Palach wywołał swoim protestem
wydarzania, które za cel obrał sobie Siwiec. Jeśli ująć to w ten sposób, jego akt samospalenia był pierwszym takim głośnym protestem. Nie to jednak jest istotą porównania
tych manifestacji. Wszystkich ludzi, którzy mieli odwagę powiedzieć „nie” komunizmowi powinno darzyć się należytym szacunkiem. Niezależnie od ich motywacji czy
formy protestu. Ryszard Siwiec nie jest „polskim Palachem”. Jest pierwszą, polską,
żywą pochodnią.

B. Kaliski, dz. cyt., s. 80.
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”Polish Palach or Czech Siwiec?” Comments on Ryszard Siwiec biography
The author extends our knowledge of Ryszrd Siwiec, who in 1968 made an act of selfimmolation in protest against the communist terror. We can find a comparison between
Siwiec’s deed and similar acts in Czechoslovakia initiated by Jan Palach. Despite similarity in motives those opposing acts were not linked. Palach had been famous in the
world at once, whereas Siwiec became well-known twenty years later. Information
about Palach reached Poland as well. When news on Siwiec’s act began to function
into the Polish social consciousness, he was called “Polish Palach”, even though it was
known that Siwiec deed took place earlier. Each case of courage in protest against the
communism should bestow the proper respect, regardless of the motives or the form of
the act.
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Z czym walczy demokracja?

Wstęp: demos i kratos
Słowo demokracja składa się z dwóch części demos i kratos. Demos oznacza większość, za Platonem: ciemny tłum, motłoch. W dialogu „Państwo”1 tłum przedstawia on
jako bezładny i dysharmonijny twór, któremu przeciwstawia harmonijne, umiarkowane, dzielne i sprawiedliwe społeczeństwo o arystokratycznym ustroju, umiejętnie kierowane przez rządzących -filozofów. Kratos wskazuje na władzę, to jest na hierarchiczny
porządek, który gwarantuje samowystarczalne (autarkiczne), według słów Arystotelesa2, istnienie państwa wraz z ludźmi. Należy zastanowić się, jakie są możliwe warianty
takiego połączenia? Po pierwsze – władza większości dopuszcza istnienie mniejszości,
która powinna być podporządkowana większości. Z drugiej strony – może to usprawiedliwiać przemoc w odniesieniu do mniejszości. Tutaj należy wspomnieć F. Dostojewskiego, dla którego łza jednego dziecka jest wartością absolutną, i Kanta, dla którego człowiek jest celem samym w sobie, dlatego nikt nie może być podporządkowany
żadnym, w naszym przypadku – politycznym celom. Ale teraz pojawia się problem,
w jaki sposób określać polityczność – czy jest ona tylko wzajemną wojną i wrogością
przedstawicieli społeczeństwa, jak to rozumiał Schmitt?3 Rzeczywiście, nie interesowała
go kwestia demokracji (ponieważ nie jest wojną), a do liberalizmu – „dziecięcia demokracji” – odnosił się negatywnie. W tekście chciałbym przeanalizować demokrację jako
walkę nie tylko jako walkę zewnętrzną, jak ją pojmował Schmitt. Wydawać się może, że
demokracja jest sprzeczna z koncepcją egzystencjalizmu, która oddaje pierwszeństwo
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1981).
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Platon, Państwo, Wyd. Mintis, Vilnius 1981 (w języku litewskim: Platonas, Valstybė, Mintis, Vilnius
Aristoteles, Politik, Felix Meiner-Verlag, Hamburg 1981.
C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker&Humblot, Berlin 1991.
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indywiduum nad politycznym wpływem. Chociaż Heidegger (jak i Schmitt) ucierpiał z
powodu polityki, to z jego Biblii egzystencjalizmu – „Bycie i czas”4 wynika, że polityka
stanowi żywioł das Man, któremu przeciwstawia się autentyczna egzystencja, która może
zaistnieć dzięki owemu sprzeciwowi. Dlatego das Man w formie polityki (lub masowej
kultury) także posiada rangę egzystencjału. W tym sensie egzystencjalizm jest antydemokratyczny: ciągle powinniśmy przeciwstawiać się większości, nieustannie walczyć
ze wszystkimi, jeśli chcemy stać się sobą. To – wojna wszystkich przeciw wszystkim,
według słów Hobbesa5. Używam tu słowa stać się, a nie uchować się: gdyż nieustannie
stanowimy się za sprawą sprzeciwu lub wojny z większością. Jest to, tym samym, dynamiczny proces samorealizacji. Za pomocą tegoż procesu czynimy otaczające nas środowisko własnym, to znaczy częścią naszej egzystencjalnej całości, wywalczoną w obcym
nam świecie. Wzajemna więź urzeczywistniania siebie i samostanowienia6, oparte one
są: po pierwsze, na myśleniu egzystencjalnym, po drugie, na arystotelesowskiej entelechia-dynamis metafizyce. Wydaje się, że egzystencjalistyczna destrukcja i arystotelesowska filozofia, dająca początek metafizyce scholastycznej, są niezgodne ze sobą. Jednak,
po rozpatrzeniu radykalnego antymetafizycznego frontu, czyli dekonstrukcji – postaram się pokazać, że obie tendencje mogą być przydatne fenomenologii stawania się7 na
tyle, na ile to możliwe w warunkach walki wszystkich przeciw wszystkim. Stajemy się
sobą ostatecznie na śmiertelnym łożu, kiedy już nie możemy się sprzeciwiać, ale warto
zaznaczyć, że i po śmierci nasze prace kontynuują toczoną przez nas za życia wojnę,
póki nie dojdzie do ich asymilacji ze środowiskiem, i nie staną się przedmiotem wiedzy
szkolnej (scholastycznej). Kiedy prace są studiowane jako podręcznikowe (chrestomatyczne), wtedy ich sprzeciw wobec otaczającego środowiska wyczerpuje się, stają się
one martwe w sensie egzystencjalnym.
Zatem (po drugie), demokracja dopuszcza przeciwstawienie się jednostki władzy większości, stan wojny, który jest potrzebny dla naszego indywidualnego bycia.
Po trzecie, władza większości dopuszcza dualizm swojość/obcość: kiedy to swojość
utożsamiana jest z większością, obcość – z mniejszością. Tutaj należy podkreślić, że
większość w krajach demokratycznych nie oznacza bynajmniej liczebnej przewagi. W
życiu politycznym duża (jeśli nie większa) część obywateli stanowi masę, która dąży do
politycznego władania nad politycznie aktywną mniejszością, posiadającą środki finansowe i władzę. jak widzimy, jest to inna, zewnętrzna, chociaż skryta wojna, natomiast
wyżej wspomniane było indywidualne, wewnętrzne odniesienie do wojny. Oprócz
tego możliwa jest wojna jawna8. Oczywiście, Schmitt miał na myśli tylko tę wojnę (według jego słów, realną, egzystencjalną), stanowiącą treść polityczności. W kontekście
fenomenologii kultury rzeczywistość rozumiana jest inaczej i realne oznacza to, co jest
częścią naszej egzystencjalnej całości i tym samym ją poszerza, dodając nowe aspekty9.
4
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M.Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer-Verlag, Tübingen 1993.
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Stawania się samym sobą.
Ta jest częścią fenomenologii kultury, jak polityka -częścią kultury, którą tutaj traktujemy egzystencjalJak wojna USA przeciw Irakowi.
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Oznacza to, że wojna w demokracji przejawia się na kilku frontach: walka zewnętrzna
jawna, zewnętrzna skryta i wreszcie, wewnętrzna. W artykule polemizuję nie tyle z
wąską interpretacją wojny jako tylko walki zewnętrznej – w interpretacji Schmitta, ile z
Habermasowską iluzją polityki bez wojny (a tym samym z iluzją Platona, Arystotelesa
i Kanta). Korzystam tu z rozważań nie tylko Schmitta, ale także kontynuatorów jego
tradycji, obecnych w politycznym dyskursie postmodernizmu – z rozmyślań Mouffe i
Deriddy.
To, że owa wojna skryta nie jest demonstrowana publicznie, czyni ją jeszcze
bardziej intensywną, co powoduje, że napięcia są obecne w każdym przedwyborczym
słowie i geście, chociaż wydają się bardzo banalne. Sens publicznych słów i działań
także wywodzi się ze środowiska przesiąkniętego walką. Semantyczne związki świata
polityki są formułowane jako część wojennej retoryki. Moje tezy wynikające z tych założeń to:
1. tworzenie się demokracji nierozłącznie związane jest ze stanem wojny, z której ona
wynika i za pomocą której się rozwija;
2. świat życia społecznego i życia indywiduum formuje się w środowisku walki. W celu
rozwinięcia tych tez najpierw rozpatrzę koncepcję demokracji Platona i Arystotelesa,
następnie przeanalizuję dualizm tego, co swoje i obce w warunkach demokracji. Na
koniec rozpatrzę różne formy wojny w warunkach demokratycznych. Wspomniałem
trzy formy toczonej walki: wewnętrznej, zewnętrznej skrytej i zewnętrznej jawnej. W
odróżnieniu od Schmitta, najmniej uwagi poświęcę wojnie zewnętrznej jawnej, chociaż spróbuję ukazać jej związek z wojną zewnętrzną skrytą. Zamiast tego będę koncentrował się na walce wewnętrznej (egzystencjalnej) jako warunku formowania się
zmiennego środowiska demokratycznego. Moja trzecia hipoteza wynika z pierwszej:
3. zewnętrzna jawna wojna jest częścią wojennej kultury demokracji.
Jak już wspomniałem moimi sprzymierzeńcami z „prawej strony” będą: Platon, Arystoteles, Habermas, z „lewej”: Schmitt, Mouffe, Derrida. Podobnie będę rozpatrywał
politykę jako fenomen dynamicznej kultury, nie pominę heideggerowskiej fenomenologii egzystencjalnej i arystotelesowskiej entelecheia-dynamis metafizyki. Dlatego pozostaną dla mnie „podręcznymi”(parafrazując heideggerowskie zuhandene) zarówno
metafizyczni konstruktywiści jak i dekonstruktywiści.
Pojęcie demokracji u Platona i Arystotelesa
Przedstawiając uporządkowane spojrzenie na podjęte zagadnienia należy rozpocząć od Platona. Jak już mówiliśmy, Platon oceniał demokrację negatywnie: jako
ustrój nieharmonijny i nieumiarkowany. W tym ujęciu demokratyczny porządek - jest
nierozumny, a obywatelom, którzy wyrośli w demokratycznym otoczeniu, brakuje
odwagi. Chociaż osobiście nie zgadzam się z tym ostatnim twierdzeniem, to bardzo
ważne jest przedstawienie go w kontekście niniejszego artykułu: największą wartością
czasów wojny jest przecież odwaga. Jako niestabilna i niebezpieczna, demokracja w
końcu przeradza się w tyranię, w najbardziej niesprawiedliwy ustrój, który niszczy indywidualność jednostki. Ową destrukcję interpretuję jako pozbawienie możliwości stawania się sobą. Tak dzieje się w zamkniętym, zastygłym totalitarnym społeczeństwie,
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które Platon i Arystoteles nazywają tyranią. Jednakże Platon dostrzega też pozytywne
aspekty demokracji: 1) jako różnorodna jest piękna, chociaż ideę prawdziwego piękna
Platon wiąże z harmonią10; 2) różnorodność myśli może rodzić cenne idee, chociaż jeszcze częściej prowadzi do różnicy zdań i dysharmonii11. Ostatni aspekt wynika z sokratejskiej dialektyki - sztuki sporu, w której rodzi się prawda. Jak wiemy, Platon przerósł
Sokratesa, powiązawszy dialektykę ze swoją teorią idei: nasze idee niezmiennie doskonalą się, jeśli są zgodne z boskimi prawdami. W książce, przeznaczonej dla sprawiedliwego państwa – to znaczy w książce o polityce12, Platon mówi o nieskończonej (boskiej)
granicy poznania, do której nieustannie przybliżamy się za pomocą dialektyki, stając
się przy tym sobą. Dialektyka jest sztuką sporu, lingwistyczną wojną rozumów, która
charakteryzuje naszą egzystencjalną całość (dopasowując ją tym samym do boskiej idei,
którą ujawniamy). Ta ostatnia jest o wiele bardziej realna niż zmysłowo doznawane
rzeczy, nie tylko dlatego, że jest ona natury boskiej (wiecznej, niezmiennej), ale również
z tego powodu, że jest czynnikiem naszego zmiennego życia (i myślenia), pomagającym
nam w samostanowieniu.
Polityczny arystokratyzm Platona odpowiada teorii idei. Drogę tłumowi powinien pokazywać nie pochlebczy i manipulatorski demagog z tłumu, lecz filozof stojący
o głowę wyżej, który rozwinął sztukę kontemplacji idei i pomaga społeczeństwu być
samym sobą, jako harmonijnej (sprawiedliwej), ale żywej (mężnej) całości. Dlatego najbardziej odpowiednim środowiskiem do doskonalenia się (harmonizowania się z ideą)
społeczeństwa, jest ustrój arystokratyczny. Zupełnie inne środowisko to demokracja,
która według słów Platona (wy)radza się z oligarchii, kiedy wady wyższych warstw
społeczeństwa (pogoń za zyskiem, dążenie do władzy, nieumiarkowanie) rozprzestrzeniają się w szerokich warstwach, gdzie zaczynają swoją śmiertelną i niszczącą dla
społeczeństwa działalność. Grupy zaczynają rywalizować o stery władzy, jako środek
walki wykorzystują kapitał, który z kolei zwiększa polityczną potęgę. Jak wspomnieliśmy- mniejszość posiada większość zasobów politycznych i finansowych. To nazywam
zewnętrzną skrytą wojną, w której łupem jest władza (potęga) i pieniądze (kapitał).
Polityczne poglądy Arystotelesa i Platona nie zawsze są zbieżne. Arystoteles w
Metafizyce i Etyce Nikomachejskiej burzy metafizyczną podstawę polityczności Platonaideę. Pojawia się pytanie - jak Arystoteles uzasadnia polityczność? Według jego słów
„człowiek z natury jest zwierzęciem politycznym”13. Co znaczy zatem być politycznym?
Polityczność Arystoteles utożsamia z państwowością: „państwo od przyrody jest wcześniejsze, jak rodzina i pojedynczy człowiek, dlatego że całość powinna być wcześniejsza
niż część”14. Z egzystencjalnej perspektywy rozpatrywałem świat człowieka jako zmienną całość, którą ciągle kreujemy. Ten świat jako „zespół działań i postanowień człowie-

10
Np. najpiękniejsza poezja wyraża harmonię myśli i rytmu. Platon stosuje do teorii państwa estetyczne,
poetyckie kryteria: sprawiedliwe jest tylko państwo harmonijne.
11
To można porównać z rodzinną sprzeczką, kiedy to rozwój - „ubogacanie” myśli partnerów często przekształca się w potyczki, stałą walkę i rozwód.
12
Schmitt określa politykę jako wojnę, która jest nie-harmonią.
13
Aristoteles, Politik, Felix Meiner-Verlag, Hamburg 1981, fr. 1253 а.
14
Tamże.
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ka i rodzone przez nie (hervorgebrachten) życiowe porządki i instytucje”15 jest właśnie
przedmiotem filozofii praktycznej Arystotelesa. Według słów interpretatora Arystotelesa, G. Biena, praktyczną filozofię obejmuje polityka 1 (filozofia ludzkich spraw), która
dzieli się na etykę i politykę 2 (teorię ustroju), a ta w swoim następstwie- na ekonomię
i politykę 3 (teorię życia społecznego)16. Zatem polityka w szerokim ujęciu jest filozofią
ludzkiego świata, w wąskim – teorią państwa. W wyżej przedstawionych poglądach
Arystotelesa zawiera się to, że człowiek jako indywiduum jest oddzielną częścią, staje się sobą dopiero w całości – państwie, w swoim społecznym środowisku. Państwo
jest sensowną całością, stworzoną przez ludzi i formującą samego człowieka. Inaczej
mówiąc, nasze cele, wytyczane i realizowane razem z naszym środowiskiem, tworzą
nas samych. W tym sensie trzeba rozumieć twierdzenie, że państwo jako całość jest
wcześniejsze, niż indywiduum pojęte jako jego część. To odpowiada Arystotelesowskiej
doktrynie entelecheia (aktualizacja) i dynamis (zmienne współdziałanie części i całości),
która jest opracowana w Metafizyce. Świat człowieka - to zmienna, aktualizowana przez
nas całość, w której stajemy się sobą.
Zarówno Arystoteles, jak i Platon rozpatrują różne polityczne formy, i zgadzają się, że określone środowisko polityczne (demokratyczne, arystokratyczne, oligarchiczne, tyrania) formuje człowieka, który z kolei także oddziałuje na owo środowisko. Zgadzają się też w drugiej kwestii. Chociaż Arystoteles krytykuje Platona, to cel
– (racjonalna całość) jako czynnik świata ludzkiego w jego praktycznej filozofii ( jak i w
metafizyce), jest pojęciem fundamentalnym. Mało tego, Arystoteles rozszerza pojęcie
realności przydając aktualizowanej możliwości (dynamis) status rzeczywistości. Wróćmy do Platona, według którego idea, z którą my harmonizujemy swe życie, także jest
realna. W tym sensie cel (telos) odpowiada idei (eidos). Obaj klasycy antycznej filozofii
są zwolennikami harmonii i współistnienia w państwie przeciwstawnych zasad i głoszą
teorię „złotego środka” (między anarchią a tyranią). Demokrację krytykują za niedostateczną harmonię i brak bezpieczeństwa, tzn. za walkę polityczną jednostek, którą
w szerokim ujęciu nazywam wojną. Jednak w ich myśleniu pozostaje napięcie między
częścią i całością, bez którego świat człowieka byłby martwy a myśl zastygłym tworem. Tę dialektykę, czyli polemios postaram się później powiązać z wojną egzystencjalną
(wewnętrzną). Wcześniej jednak rozpatrzę miejsce (skrytej i jawnej) walki zewnętrznej
obecnej we współczesnej demokracji.
Walka zewnętrzna
Schmitt, jak już było wspomniane, wiąże politykę z walką, zewnętrzną jawną wojną:
ani ekonomiczna konkurencja, ani etniczne sprzeciwy, ani religijne tarcia nie dopuszczają polityczności. „Fenomen polityki zrozumiemy tylko na osnowie realnej możliwości grupowania się na przyjaciół i wrogów”17. Obecny tutaj dwuznaczny wyraz „realna
możliwość” wydaje się wiązać z koncepcją dynamis Arystotelesa. Jednakowoż, w innym

15
G. Bien, Bemerkungen zum aristotelischen Politikbegriff und zu den Grundsätzen der aristotelischen Staatsphilosophie, XIX (w) Aristoteles, Politik, Felix-Meiner Verlag, Hamburg 1981.
16
Tamże, XLIII.
17
C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker&Humblot, Berlin 1991, s. 36.
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miejscu, Schmitt mówi o fizycznej walce i o prawie rozporządzania ludzkimi losami,
którymi nie dysponują żadne polityczne instytucje (programy, ideały, normy)18. Dalej
kategorycznie stwierdza: „Wojna i gotowość walczących ludzi do umierania, fizyczne
wyniszczenie innych ludzi, przebywających po stronie wroga, nie mają żadnego normatywnego sensu, a tylko sens egzystencjalny, jako realność sytuacji autentycznej walki
przeciw prawdziwemu wrogowi, a nie w formie jakiś ideałów, programów czy normatywności”19.
Widzimy, że Schmitt, w odróżnieniu od Arystotelesa, rozumie realność tylko
jako fizyczną. Odpowiednio (empirycznie) traktuje egzystencję i fenomen. Rozwijając
ideę polityczności w kontekście fenomenologii egzystencjalnej (jako część kultury i egzystencjalnej twórczości), postawię zatem pytania: 1)czy wojna jest warunkiem polityczności i 2) czy traktować wroga jako fenomen. Oprócz tego, 3) nie jest jasne, czym
fenomen polityki odróżnia się od innych zjawisk kultury, które interpretuje się egzystencjalnie, to jest jako czynniki egzystencjalnego projektu. Drugie pytanie zostawię na
koniec artykułu. Trzecie pytanie można rozszerzyć i sformułować tak: czym polityka
różni się od innych dziedzin kultury? To pytanie związane jest z pierwszym: czy przeciwstawianie przyjaciel/wróg jest osobliwością polityki? Na ostatnie pytanie z pomocą
Schmitta odpowiedziałbym twierdząco, chociaż byłbym skłonny mówić nie tyle o rozróżnieniu między przyjacielem a wrogiem, a ile między Swoim a Obcym, dlatego że jest
ono dla mnie bardziej „na rękę” przy szukaniu miejsca wojny w fenomenologii kultury.
Od pytania o zbieżności Cudzego z Innym, na razie powstrzymam się. Schmitt mówi
o wojennym prawie (jus belli), a wojnę nazywa bardziej sprawiedliwym czynem, niż
moralne i fizyczne zniszczenie politycznych wrogów20. Wróg zawsze ma więcej praw i
zasługuje bardziej na szacunek niż burzyciel harmonii życiowego spokoju, terrorysta21
– burzący życiowy spokój bez jakiejkolwiek potrzeby, podobny do plagi żywiołów.
Wróćmy do wojny, która toczy się w realnej przestrzeni życiowej. Retoryka
ukrytej wojny przejawia się w toku kampanii wyborczej skierowanej na rozchybotaną
nieokreśloną masę, którą zamierzają pozyskać rywalizujące ze sobą strony. Prawidła
wojny pozwalają ustawić „ciężką artylerię” przeciw Obcemu, jednakowoż przeciw chybotliwej, nieokreślonej masie można wykorzystać tylko „lekką artylerię” – w postaci w
pustych obietnic i pochlebstw. Platon miał rację twierdząc, że w demokracji jest dużo
schlebiania tłumowi, jednak mylił się myśląc, że nastroje tłuszczy kierują politykami.
18
„Aber kein Programm, kein Ideal, keine Norm und keine Zweckhaftigkeit verleiht ein Verfügungsrecht über das physische Leben anderer Menschen“ (1991: 49) – „Żadnemu programowi, żadnemu ideałowi,
żadnej normie i żadnej racjonalności nie daje się żadnego prawa rozporządzania fizycznym życiem drugiego
człowieka”.
19
C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, dz. cyt., s. 49.
20
„In Wahrheit enthält ein nach den Regeln des europäischen Völkerrechts korrekt geführter Krieg in sich
mehr Sinn für Recht und Reziprozität /.../, mehr „Rechtshandlung“ /.../ als ein von modernen Machthabern
inszenierter Schauprozess zur moralischen und physischen Vernichtung des politischen Feindes“ (1991: 12). –
„W rzeczywistości wojna wykazuje prawidłową postawę, zgodną z normami europejskiego praworządnego
państwa, zawiera w sobie w większej mierze sens prawa i wzajemności /…/, więcej praworządnego działania,
niż inscenizowanego show przez współczesnych rządzących w procesie którego przechodzi moralne i fizyczne
zniszczenie politycznych wrogów”.
21
Dlatego Turcji lepiej jest traktować Kurdów nie jako wrogów, a jak terrorystów. Bush, wydawszy wojnę
terrorystom okazał im szacunek.
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Pochlebstwa i podlizywanie są tylko orężem, którym rządzi się tłumem. Chociaż demokracja jest środowiskiem wojny wszystkich przeciw wszystkim, wplatanie ciężkiej i
lekkiej artylerii jest wielkim taktycznym błędem. Rozróżnienie między Swoim a Obcym
- radykalne i nieprzejednane, realnie gwarantuje zwycięstwo. Tak odbywa się bezkompromisowa wojna Schmitta, która rozróżnia politycznie jednostki. Obcy nie jest tutaj
„Innym” Levinasa, jest nowością, którego odmienność pomaga rozszerzyć nasz egzystencjalny projekt i która gwarantuje żywotność naszego egzystencjalnego stawania
się.
Zanim wrócimy do naszych pytań, przeanalizujemy jawną wojnę, którą wydało
państwo – twierdza zachodniej demokracji – USA. Dla Schmitta jest ważne, aby określić
wroga: to część jus belli, poprzez którą polityczna jednostka (naród) wyraża swoją suwerenność i tym samym tworzy swoją tożsamość. Jeśli naród nie jest gotowy tego uczynić,
to ten przywilej przywłaszczony zostaje przez inne polityczne ciało, pozbawiając go tym
samym suwerenności. W przypadku wojny USA z terroryzmem nie ustalono wrogów.
Oni są wszędzie, jak metastazy rodzące się w politycznym ciele demokracji: terroryści
kształcili się (to jest zintegrowali się) lub nawet urodzili się w demokracjach Zachodu.
USA pospieszyło skorzystać z prawa jus belli, ignorując głosowanie ONZ, ale tę wojnę
światową wszczęły nie walczące strony, a instytucje demokracji – masowe media. Ponadto granice politycznych organizmów zatarły się: terytoria krajów EU nie tylko nie
są bronione (nie ma wrogów albo są wewnątrz), co więcej, nie ma kontroli granic. Jeśli
tak, to wydanie wojny terrorystom jest desperacką próbą ochrony granic politycznych
organizmów. Jednak wydanie zewnętrznej wojny, kiedy nie ma określonego konkretnie wroga, tylko jeszcze bardziej zwiększa nieokreśloność, niestałość, dysharmonię, to
znaczy nie służy politycznej kreacji woli narodu, prędzej przyczyni się do przeciwnego
skutku. I tak, wojna Schmittowska (zewnętrzna, otwarta) w rozpatrywanym przypadku
nie służy politycznemu urzeczywistnianiu. Mimo to zarówno demokracja jak i walka
są nierozłączne, chociaż zewnętrzną jawną wojnę zastępuje tutaj wojna skryta. Do tego
tematu jeszcze powrócę po tym, jak przeanalizuję interpretację międzynarodowego terroryzmu dokonaną przez Habermasa i Derridę.
Habermas interpretuje terroryzm w kontekście swej teorii działania komunikacyjnego: „spirala przemocy zaczyna się od spirali zakłóconej komunikacji, która (...)
wiedzie ku przerwaniu komunikacji”22. Habermas wiąże polityczność z harmonijnym
współistnieniem społecznych grup w państwie i między państwami. W tym ujęciu idzie
śladami Platona i Arystotelesa, zgadzając się z nimi, że harmonia jest głównym celem
państwa i polityki. Polityczność, a tym samym i sprawiedliwość rozwijają umiarkowanie i kompetencje, a także warunkują podział pracy. Widzieliśmy, że zarówno u Platona jak i u Arystotelesa państwo jest żywym organizmem, który potrzebuje naszych
twórczych wysiłków. Dlatego polityka to część kultury jako egzystencjalnej twórczości
człowieka, kultury, dla której charakterystyczna jest wojowniczość i nieobecność spokoju. Nazywam to wewnętrzną wojną, o której jeszcze będę mówić. Habermas wiąże

22
J. Habermas, Fundamentalismus und Terror. Ein Gespräch mit Jürgen Habermas, [w] J.Habermas, J. Derrida,
Philosophie in Zeiten des Terrors, Philo, Berlin 2004, s. 61.
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polityczną harmonię z global players, także z moralnym i prawnym uniwersalizmem23.
Mój pogląd na to zagadnienie jest inny: po pierwsze międzynarodowe prawo nie jest
efektywne (mało tego, podtrzymuje ten stan lider demokracji - USA, któremu nie jest
potrzebny mandat ONZ, żeby zacząć wojnę); po drugie, uniwersalizm akurat zaciera
granice politycznych organizmów, a bezgraniczność stwarza warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się metastaz terroryzmu. W ten sposób - komunikacja według Habermasa nie jest do pogodzenia z wojną, chociaż i on uznaje określone trudności w praktykach demokratycznego dialogu.
Derrida, interpretuje terroryzm inaczej niż Habermas. Nie żywi bynajmniej
uniwersalistycznych iluzji. Zaznacza, że niebezpieczeństwo terroryzmu jest nieokreślone, rozmiary tej wojny są niewyobrażalne, a winni są nieznani, ponadto, „w ogóle ma
przeciwwagi do strachu, nie ma bowiem pojedynku”24. Najbardziej przerażające w tej
wojnie jest to, że wróg „nie jest zidentyfikowany, nie jest nazwany”25, inaczej mówiąc,
nie ma w ogóle jawnej wojny, przy pomocy której można byłoby określić polityczny
organizm, jaki utracił granice w warunkach globalizacji. I tak nie zagraża nam wróg,
który stał się niejasny, a polityczny organizm funkcjonuje bez granic i bez wojny. Terroryści nie przestrzegają jus belli, jak nie przestrzegają praw do terytorium. Państwowy
terroryzm bywa usprawiedliwiany, kiedy toczy się wojna między dwoma terytorialnymi jednostkami (Derrida opierał się na przykładzie Algierii, to doskonale ilustruje też
przypadek Czeczenii). Nawiasem mówiąc, bojownicy „Al – Kaidy” także negują wojnę
– wyrywają korzenie zła w swoim świecie.
Demokratyczny społeczny ustrój dopuszcza zewnętrzną skrytą wojnę. Demokratyczne wybory i instytucje przedstawicielskie formują przesłanki dla współzawodnictwa grup (partii) w społeczeństwie w celu objęcia władzy. Walka toczy się nie tylko
przeciwko rywalizującym grupom, dominuje dążenie do „zawojowania” jak największego terytorium, to jest głosów mas. Dlatego demokracja jest szkołą kultury wojennej,
w której formuje się odpowiednia retoryka. Ta ostatnia z kolei określa świat życia jako
środowisko walki. Ta walka jest ukryta nie tylko za zamaskowaną wojenną retoryką,
ale także za tendencją do skrytości, która pojawiła się przy pogłębieniu różnic z Obcym. To z tego środowiska wyrasta jawna wojna, która także służy do zwiększenia potęgi wewnątrz państwa. Inaczej mówiąc, dla podtrzymania wojennej kultury już nie
wystarczają ukryte formy, dlatego potrzebuje ona walki międzynarodowej. Z drugiej
strony, otwarta wojna zaczyna się wtedy, gdy narody dokonują tego za pomocą potęgi:
produkcja bomby atomowej- dźwigni mocy- stała się pretekstem do rozpoczęcia wojny
z Irakiem. Nie przypadkiem w ostatnich wojennych konfliktach kraje demokratyczne
ukazują siebie jako agresorów, którzy nie mogą pogodzić się z powiększaniem swej
potęgi przez inne kraje. W tych warunkach właśnie zewnętrzne jawne wojny pozwalają
23
„Der moralische und rechtliche Universalismus ist in dem Sinne unüberbietbar, dass die fehlerhafte Praxis nur anhand der eigenen Maßstäbe kritisiert werden kann“ (J. Habermas, J. Derrida, Philosophie in Zeiten des Terrors, dz.cyt.,
s.69). – „Moralny i prawny uniwersalizm jest niemożliwy do przejścia, dlatego że może krytykować błędną praktykę tylko
przy pomocy właściwych jej kryteriów.”
24
J. Derrida, Autoimmunisierungen, wirkliche und symbolische Selbstmorde. Ein Gespräch mit Jacques Derrida [w]
J. Habermas, J. Derrida, Philosophie in Zeiten des Terrors, dz.cyt., s. 132.
25
Tamże, s. 127.
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określić polityczny organizm demokracji. Moją alternatywą wobec tej zewnętrznej wojny staje się – wewnętrzna egzystencjalna walka.
Wewnętrzna wojna
Większy lęk niż jawna wojna w ujęciu Schmittowskim rodzi niedostatek walki
w warunkach nieokreślonej, nieurzeczywistnionej, i dodam, niezrealizowanej demokracji. Używam tu pojęcia walka nie tylko w sensie wojny zewnętrznej, ile jako wewnętrzną
(egzystencjalną) zmienność. Demokracja powinna stale się tworzyć, zmieniać się i na
nowo aktualizować. To odpowiada żywemu, ruchomemu (dynamis) światu Arystotelesa, ciągle kreującemu swoją istotę (entelecheia). W odróżnieniu od Arystotelesa, Platona
lub Habermasa ten proces tworzenia polityki wiążę z walką, która, co prawda, nie jest
wojną zewnętrzną, jawną, jak ujmuje to Schmitt. Naszej intencji odpowiada wypowiedź
Derridy o przychodzącej demokracji, która jest otwarta na wydarzenia, jakie nas spotykają. Tę myśl Derridy akceptuje też Mouffe: pluralistyczna demokracja zawsze jest w
procesie, konflikt i antagonizm są jej warunkiem. Mouffe dodaje, że „rozpływanie się
politycznych granic jest szkodliwe dla demokracji, formują się w tym antydemokratyczne tożsamości”26. Polityczne zdarzenie jawi się jako zdarzenie naszego (jako „zwierząt
politycznych”) stawania się, za pomocą którego tworzymy swój naród i siebie w nim.
W tym tworzeniu polityki ważny jest Inny jako fenomen, który powstaje w wydarzeniu,
wymagający naszego rozumienia, to jest włączenia w całość politycznego organizmu, w
czasie którego owa całość poszerza się. Zgadzając się ze Schmittem – w tym, że wróg i
walka określają politykę, wkładam w jego pojmowanie wroga i wojny całkiem inny sens.
Z powyższej koncepcji egzystencjalnej realności wynika, że wróg jako Obcy ma prawa
przysługujące fenomenowi, to znaczy jest częścią naszej życiowej całości, a realna wojna
jest nie tylko i nie tyle jawna zewnętrzna, ale też skryta i nawet wewnętrzna. Takie rozszerzenie czy wręcz zmiana schmittowskiego pojęcia wojny potrzebuje nowej definicji.
Dlatego zamiast wojny używam pojęcia walki, którą, w odróżnieniu od Schmitta, wiążę
z demokracją, a politykę z życiem państwa (które jest żywym procesem). Ani wojny,
ani wroga nie ma w totalitarnym państwie, gdzie burzycielom porządku nie daje się
żadnych praw i żadnego poważania, są oni po prostu niszczeni.
Chociaż polityka, moim zdaniem, obowiązkowo dopuszcza wojnę, koncepcja
wojny i wroga w fenomenologii polityki przyjmuje zupełnie inną treść niż w pracy Pojęcie polityczności27. Granice pojęcia wroga w kontekście fenomenologii i hermeneutyki
kultury określają przedstawione przeze mnie osiowe pojęcia - rzeczywistość, fenomen,
egzystencja, rozumienie. Z koncepcji polityczności Schmitta wynika, że wróg jak negatyw,
nie może mieć udziału w naszym egzystencjalnym projekcie, jest absolutnie Obcy. Można go pokonać jedynie przez zniszczenie (Schmitt by dodał: zniszczenie fizyczne). Ale
w fenomenologii kultury unicestwić fizycznie nie znaczy bynajmniej pokonać realnie.
Nawet jeśli wróg jest unicestwiony (według słów Schmitta) jako Obcy, w naszej życiowej całości pojawia się on jako pewien znak, kierujący naszym życiem i pomagający
26
27

Ch. Mouffe, The Return of the Political, Verso, London 1993, s. 5-6.
C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker&Humblot, Berlin 1991.
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je zrozumieć, a tym samym i kreować. W tym ujęciu nawet Obcy ma prawa (jeśli nie
rangę) fenomenu.
Fenomen, egzystencja, realność- pojęcia stosowane w fenomenologii kultury
mają całkiem inny sens. Fenomenem nazywam zjawisko postaci rzeczy, obrazu lub
idei, które, przedstawiając nowość, znajdują miejsce w naszym egzystencjalnym projekcie, a ten z kolei rozszerza się. Realne lub rzeczywiste, moim zdaniem, jest to, co ma
udział w naszej życiowej całości. W tym sensie norma, ideał lub program jako czynnik
naszego życia dorównują platońskim ideom lub arystotelesowskim celom, gdyż mogą
być bardziej realne niż otaczające nas rzeczy. Pojęcie egzystencjalny projekt Heideggera
oddaje jawność (zmienność), która jest formułowana przez fenomeny – punkty orientacyjne rozumiane jako cele, obrazy, ideały. Ponadto otaczające nas rzeczy ożywają, to
jest nabierają realności tylko w świecie naszych dążeń i celów. Dlatego egzystencjalna
całość, także hermeneutyczna, która pojmuje otoczenie i jego fenomeny jako części swej
sensownej całości, tworzy owo środowisko także dla siebie samego. Tak oto egzystencja (stałe wykraczanie, rozszerzanie), rozumienie (dążenie do harmonii), kultura (ludzka
twórczość), teleologia (ustanawianie i urzeczywistnianie celów), fenomenologia (wprowadzanie fenomenów do naszej egzystencjalnej całości) – tworzą poszerzające się pole fenomenologii kultury, która obejmuje także polityczność rozumianą jako płynny proces,
to znaczy jako wewnętrzną wojnę.
Wnioski: Inny jako komponent demokracji
Na końcu chciałbym zaproponować alternatywę wojny zewnętrznej. Nie myślę, że można uniknąć walki. Wspomnijmy Heraklita: wojna jest ojcem wszystkich rzeczy. Tę myśl fenomenologicznie interpretowałbym w ten sposób: z przeciwności rodzi
się świat życia. Jednakowoż Obcy powinien stać się Innym, który pomógłby poszerzyć
nasz egzystencjalny projekt. Jesteśmy autentyczni, gdy stajemy się sobą, to znaczy ciągle kreujemy swoje życie z pomocą Innego w zmieniającym się egzystencjalnym środowisku. Nasze stawanie możliwe jest podczas tej wewnętrznej wojny ze sobą, w trosce
o bardziej otwarty świat życia, o tworzącą się demokracje, którą my współtworzymy,
realizujemy, urzeczywistniając i ograniczając swój polityczny organizm. W tym sensie
jesteśmy autentyczni tylko wtedy, gdy walczymy. Na szczęście lub na nieszczęście wojna i demokracja są nierozłączne.

tłum. z języka rosyjskiego
Agnieszka Przychodzka-Dziekońska i Jacek Dziekoński
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Резюме
Tomas Kačerauskas
В статье рассматривается место войны в демократии. Выдвигаются три тезисы:
1) демократия и война – неразделимы, демократия приобретает идентичность
и ограничения только благодаря войне; 2) война нужна для формирования
жизненного мира и индивида в нём; 3) внешняя открытая война является
частью военной культуры демократии. Эти тезисы развиваются в контексте
феноменологии и герменевтики культуры. Утверждается, что политика является
частью творчества жизненной среды (культуры) как подвижного образования.
Автор статьи опирается на понятии политики как войны Карла Шмитта (C. Schmitt), на концепции открытой приходящей демократии Жака Деррида (J. Derrida)
и Шанталь Муфф (Ch. Mouffe), а также на аристотелевское понятие динамического
мира. Выделяются три вида демократической борьбы: открытая внешняя, скрытая
внешняя войны и внутренняя борьба. Анализируются их связи. Критикуется
взгляд, что демократия несовместима с войной. Внутренняя (не внешняя) борьба
трактуется как творческий фактор.
*
W przedstawionym artykule zostaje dokonana analiza roli wojny w demokracji. Wyeksponowane są trzy następujące tezy: 1) demokracja i wojna są zjawiskami nierozdzielnymi, gdyż demokracja uzyskuje tożsamość i granice dzięki wojnie; 2) wojna
potrzebna jest do formowania świata społeczno-politycznego i jednostkowego; 3) zewnętrzna jawna wojna jest częścią konfliktogennej kultury demokracji. Te tezy rozwijane są w kontekście fenomenologii i hermeneutyki kultury. Twierdzi się tutaj, że polityka
jest częścią życiowego i kulturowego środowiska. Autor artykułu opiera się na pojęciu
polityki jako wojny sformułowanej przez Carla Schmitta, na koncepcji nadchodzącej
jawnej demokracji J. Derridy i Ch. Mouffe, a także na arystotelesowskim rozumieniu
dynamicznego świata. Rozważane są tu trzy aspekty demokratycznej walki: jawna walka zewnętrzna, skryta wojna i walka wewnętrzna. Są analizowane ich związki. Autor
krytykuje pogląd, według którego demokracja jest niezgodna z wojną. Wewnętrzną (a
nie zewnętrzną walkę) traktuje jako czynnik twórczy.

przekład zweryfikowała
Halina Rarot
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„Sztandar Ludu” organ prasowy KW PZPR w Lublinie w latach 1948-1956
Nieodłącznym elementem funkcjonowania ustroju komunistycznego było kontrolowanie informacji. W analizowanym okresie, w sferze środków masowego przekazu oznaczało to pełną kontrolę nad radiem i prasą, które były traktowane jako najważniejsze narzędzia służące do masowej polityczno-ideologicznej indoktrynacji społeczeństwa. Prasa partyjna z jej naczelnym organem- dziennikiem „Trybuna Ludu” miała
służyć transmisji polityki partii do społeczeństwa i gwarantować zgodność prezentowanych treści z obowiązującą w danej chwili linią partii. Nad funkcjonowaniem ówczesnych środków przekazu czuwała cenzura prewencyjna realizowana przez Główny
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.1
Przydatność prasy jako źródła do opisu codzienności jest zagadnieniem dyskutowanym w najnowszej historiografii. Tomasz Szarota w swym postulatywnym artykule
dotyczącym badań nad historią PRL umieścił prasę jako jedno z ważniejszych źródeł
informacji.2 Założenie to nie do końca sprawdza się jednak w odniesieniu do prasy partyjnej, która z racji swej roli przekaźnika treści ideologicznych rzadko kiedy poruszała
problemy obywateli. Tezę tę potwierdza w swym artykule Dariusz Libionka.3 Sama
prasa partyjna jako przedmiot zainteresowania badaczy nie pojawiała się zbyt często,
szczególnie w odniesieniu do okresu 1948- 1956. Można tu wymienić artykuł Artura
Pasko o wzajemnych relacjach Komitetu Wojewódzkiego w Białymstoku i tamtejszego
1
W. Pepliński, Cenzura jako narzędzie propagandy PRL, [w] Propaganda w PRL- wybrane problemy,
red. P. Semkow, Gdańsk 2004.
2
T. Szarota, Życie codzienne w Peerelu- propozycja badawcza, „Polska 1944/45- 1989. Studia i materiały”, t. 1 (1995), s. 204.
3
D. Libionka, Funkcjonowanie stalinowskiego aparatu partyjnego na Lubelszczyźnie, „Polska 1944/451989. Studia i materiały”, t. 5 (2001), s. 137.
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organu prasowego partii4, zaś z opracowań dotyczących okresu późniejszego pracę Mariusza Mazura o politycznych kampaniach prasowych5. Język ówczesnej prasy i analiza
jej odbiorców jest również przedmiotem naukowego zainteresowania lingwistów6. Niniejszy artykuł jest próbą opisania „Sztandaru Ludu” jako swoistego łącznika pomiędzy partią, której politykę zobligowany był prezentować a społeczeństwem, do którego
musiał starać się dotrzeć.
„Sztandar Ludu” nie był przede wszystkim gazetą powstałą wraz z kongresem
zjednoczeniowym i początkiem PZPR. Tytuł funkcjonował od 1945 jako organ prasowy
lubelskiej PPR7. Wraz z powstaniem PZPR dziennik został mianowany organem prasowym komitetu wojewódzkiego PZPR i z takim podtytułem ukazał się po raz pierwszy
16 grudnia 1948 roku. Gazeta borykała się od początku swego funkcjonowania z licznymi problemami. Dokuczała przede wszystkim szczupłość lokalu, w którym mieściła
się redakcja jak również skromna ilość pracowników, z których większość nie legitymowała się wykształceniem dziennikarskim. Wszystkie te czynniki niewątpliwie miały
wpływ na ostateczny kształt tytułu, który w ocenie władz nie zawsze był zadowalający
i nie wolny od błędów. Redaktorem naczelnym w początku omawianego przeze mnie
okresu był Karol Jaworski zaś po nim Edward Adamiak oraz Marian Wawrzycki. Znaczącą rolę w redakcji odgrywała Sara Nomberg, która była zastępcą redaktora naczelnego jak również członkiem egzekutywy KW PZPR do 1953 roku.
Treść i układ gazety nie odbiegał znacząco od schematu podobnych partyjnych
organów prasowych. Pierwsze dwie strony poświęcone były aktualnym wydarzeniom
politycznym na świecie oraz w kraju. W dalszej części informowano o zagadnieniach
lokalnych, skupiając się przede wszystkim na kwestiach rolnictwa oraz przemysłu. Pojawiały się regularnie stałe rubryki, takie jak „Czytelnicy mają głos”, „Kobieta w mieście
i na wsi”,„ Życie Kulturalne”, rubryka sportowa, rubryka popularnonaukowa, młodzieżowa czy też poświęcona uczelniom wyższym. W zależności od aktualnie prowadzonych kampanii politycznych bądź gospodarczych pojawiały się okresowe rubryki, służące propagowaniu danego zagadnienia.
Praca redakcji stanowiła stałą troskę władz partyjnych. Z uwagą przyglądano
się treści gazety i poddawano ją ocenie. W początkowym okresie szczególne zaniepokojenie wzbudził jej profil polityczny. Jak na organ partyjny „Sztandar” sporadycznie
informował o życiu politycznym regionu i działaniu lokalnych instancji partyjnych. Rubryka „Z życia partii” ukazywała się nieregularnie i zazwyczaj poświęcona była działalności najniższych instancji partyjnych. Wzbudzało to zrozumiały niepokój w Komitecie
Wojewódzkim PZPR. Działalność prasowego organu partii stała się przedmiotem posiedzenia egzekutywy w dniu 31 maja 1949 roku. Pierwszy sekretarz Stanisław Łapot
stwierdził, iż gazeta nie sprawdza się jako narzędzie w rękach KW. Dodał również, iż w
4
A. Pasko, Wzajemne relacje KW PZPR w Białymstoku i „Gazety Białostockiej” do „przełomu październikowego” 56’, „Studia Podlaskie”, t. 11 (2001).
5
M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956- 1980, Warszawa
2003.
6
P. Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata: język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat
pięćdziesiątych, Lublin 2002.
7
A. Radczak-Mańkowska, „Sztandar Ludu” organ KW PPR w Lublinie (1945- 1948), [w] Prasa lubelska:
tradycje i współczesność, red. J. Jarowiecki i in., Lublin 1986.
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rozmowie z nim redaktorzy Jaworski i Nomberg zgodzili się, iż nie ma ona odpowiadającego tytułowi „organ KW” oblicza. W samej redakcji również zdawano sobie sprawę
z powagi sytuacji. Jak przyznał na posiedzeniu redaktor naczelny były pomysły, by w
ogóle zrezygnować z podtytułu. Jednocześnie bronił się, iż personel redakcji jest szczupły i przeciążony pracą, zaś oblicze gazety wynika z niewystarczającego powiązania jej
z KW oraz KP. Tłumaczył, iż skład redakcyjny jest najmniejszy w całej Polsce i liczy tylko 13 osób, zaś dla lepszego powiązania gazety z KW pracownicy redakcji powinni być
wzywani na odprawy odnośnych wydziałów komitetu. Jednocześnie jednak wyraził on
obawę. ażeby nie zrobić ze „Sztandaru” codziennego wydania rubryki „Z życia partii”.8
Stwierdzono, iż odpolitycznienie tytułu wynika z błędnej koncepcji zwiększenia nakładu kosztem zmniejszenia ilości treści politycznych, zaś redakcja nie ma bezpośredniego
kontaktu z partią i pisze artykuły na podstawie sprawozdań wydziału organizacyjnego
KW PZPR. W podjętej uchwale stwierdzono
[...] gazeta zatraciła w poważnej mierze oblicze partyjne. Nie wykazano kierowniczej
roli partii w szeregu akcji, jak na przykład akcji H [akcja rozwoju hodowli trzody i
bydła na wsi] ruchu łączności fabryk ze wsią9

Za przyczynę tego stanu rzeczy uznano niewystarczające powiązanie redakcji
z instancjami partyjnymi. Zalecono by gazeta systematycznie publikowała artykuły o
tematyce partyjnej, częściej zamieszczała informacje o ZSRR. W dalszej części postulowano szereg konkretnych tematów, które powinien podjąć dziennik: zwalczać wpływy
reakcji, zwiększyć tematykę współzawodnictwa, pisać o PGR i ich oddziaływaniu na
postęp wsi, omawiać zagadnienia spółdzielni i POM [Państwowe Ośrodki Maszynowe], wykonanie kontraktacji, więcej pisać o robotnikach rolnych u bogaczy wiejskich
i w majątkach kościelnych, zwracać uwagę na pracę wśród kobiet wiejskich. Zalecono
również zacieśnienie więzi z bezpartyjnymi poprzez dział listów do redakcji oraz zbliżyć się do codziennych spraw i trosk ludności. W celu lepszego powiązania dziennika
z partią polecono, by redakcja informowała komitety o swoich obserwacjach w terenie, zaś instancje partyjne powinny przekazywać wiadomości gazecie o prowadzanych
akcjach. Polecono wytypować korespondentów fabrycznych i wiejskich tam gdzie ich
jeszcze nie było.
Na pierwszej konferencji sprawozdawczo- wyborczej redaktor naczelny również
poruszył problemy funkcjonowania organu prasowego. Omówił on osiągnięcia dziennika. Stwierdził, że pierwsi w całej prasie partyjnej podjęli dyskusję nad projektem statutu partii i kilka ich uwag, dotyczących kół kandydackich zostało uwzględnionych,
nakład dziennika wzrósł z 16 tys. do 30 tys. egzemplarzy, zaś w kampanii o utrwalenie
pokoju przeprowadzono ankietę pokojową, która miała spotkać się z bardzo dobrym
przyjęciem przez inteligencję. Poruszył również kwestie mankamentów w pracy pisma.
Najważniejszym z problemów było zaniedbanie życia partyjnego, przez co czasopismo
upodobniło się do bezpartyjnego oraz brak ścisłego powiązania redakcji z KW i KP
8
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej jako: APL), Komitet Wojewódzki PZPR (dalej jako: KW PZPR),
sygn. 171, protokół z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Lublinie z dnia 31 maja 1949, k. 86.
9
Tamże, uchwała egzekutywy KW w sprawie pracy redakcji „Sztandaru Ludu”, k.91.
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jednym z najważniejszych zadań gazety jest oprócz informowania i oświetlenia zadań gospodarczych i politycznych- upowszechnienie doświadczeń pracy partyjnej i
wymiana tych doświadczeń. Zaniedbanie problematyki partyjnej przyczyniło się w
dużym stopniu do zwężenia wymiany doświadczeń poszczególnych organizacji partyjnych. Brak ściślejszego kontaktu z partią odbija się również ujemnie na pozostałej
problematyce poruszanej przez gazetę. Nie pokazywaliśmy roli Partii w całym szeregu zagadnień i akcji jak np. H, w ruchu łączności fabryk ze wsią, w sprawie szkolenia
partyjnego, akcji wymiany legitymacji partyjnych itd.10

Wielu towarzyszy partyjnych, zdaniem redaktora źle reagowało na krytykę prasową
[...] ale towarzysze ci zapominają, że publiczna krytyka jest świętym obowiązkiem
prasy partyjnej, że poprzez krytykę wychowujemy masy pracujące, ze poprzez krytykę publiczną podciągamy innych i ostrzegamy ich od popełnienia krytykowanych
błędów”11.

Stwierdzono, że korespondenci fabryczni boją się wysyłać krytyczne materiały,
często dyrektorzy zabraniali wysyłania korespondencji bez uzgodnienia, korespondenci
zaś prosili o niepodawanie nazwisk w prasie, co uznano za „fałszywe i antypartyjne”.
Funkcjonowanie dziennika omawiano na posiedzeniach egzekutywy KW. W lutym 1951 zwrócono uwagę na jego pracę w świetle aktualnych uchwał Biura Politycznego KC. Poddano analizie dotychczasową pracę organu prasowego. Zalecono, by w prasie akcentować awans społeczny- pokazywano ludzi, którzy jeszcze wczoraj pracowali
na roli, dziś zaś są przodownikami pracy w fabrykach. Komitet Wojewódzki stwierdził,
iż jeśli gazeta nie wywiązuje się należycie ze wszystkich swych zadań to jest również
spowodowane niedostateczną współpracą z komitetem. Wydaje się, iż na szwankującą współpracę wpływała podwójna obecność kierownictwa gazety na egzekutywach.
Stałym członkiem gremium była zastępca redaktora Sara Nomberg, na posiedzeniach
bywał jednak też redaktor naczelny Adamiak. Najwyraźniej uznawano, iż to wystarcza dla należytego poinformowania gazety o pracy partii. Tak tłumaczyła tę kwestię
kierownik wydziału propagandy Stefania Socha12. Zwrócono uwagę, iż nie wszystkie
artykuły dotyczące rolnictwa były uzgadniane z wydziałem, zauważono też, iż brak
artykułów uogólniających o pracy partyjnej. Polecono, by plan pracy gazety, dotyczący
tematyki partyjnej był opracowany na trzy miesiące i połączony z planem KW, stwierdzono tez, iż zasadniczo nadzór nad gazetą sprawuje egzekutywa, w codziennej pracy
jednak należy konsultować się z sekretarzami, a kierownicy poszczególnych działów
z wydziałami komitetu, artykuły dotyczące organizacji partyjnych należy uzgadniać
z nadrzędną instancja partyjną. W listopadzie tego roku przeanalizowano ponownie
pracę dziennika. Uznano, iż problemem jest słabe dotarcie do chłopów, stwierdzono,
iż choć poziom gazety wzrósł to jednak w dalszym ciągu wiele rzeczy wymagało po10
APL, KW PZPR , sygn. 1, protokół z obrad I konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Lublinie,
25-26 VI 1949, k. 13-14.
11
Tamże, k. 15.
12
APL, KW PZPR, sygn. 181, protokół z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Lublinie z dnia 9 lutego
1951, k. 186.
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prawy. Wśród mankamentów wymieniono opóźnienia w opracowaniu aktualnych zagadnień pracy partyjnej, słabą pracę działu partyjnego. Zarzutem był nawet fakt, iż w
dziale miejskim było dużo uwag o placówkach zbiorowego żywienia, za mało zaś o
remontach mieszkań robotniczych, rozdziale ziemniaków i węgla, mimo, ze na tych
odcinkach zdiagnozowano istotne trudności13. Redaktor Nomberg broniła gazety mówiąc, iż wśród działaczy partyjnych nie ma zrozumienia , że dziennik pomaga im w
pracy, problemem był też brak kadry dziennikarskiej. Zdaniem redaktor gazeta powinna być aktualna, jeśli więc trudno było uzgodnić artykuł z kompetentnym wydziałem
KW, artykuł wychodził bez konsultowania. W złożonym przez redakcję sprawozdaniu
wykazano się przyjętym w takich momentach samokrytycyzmem: „Pracę naszą kierowała
radosna twórczość”.14 Wśród szeregu błędów wymieniono fakt, iż w artykułach popularyzujących plan sześcioletni mówiono o tym , jak będzie Polska wyglądała za 6 lat, ale
nie mówiono jaką drogą do tego się dojdzie i ile to będzie kosztowało. W kwestiach
rolniczych niedostatecznie informowano o gospodarce indywidualnej. Gazeta nie pomagała w agitacji swymi artykułami, w okresie trudności w zaopatrzeniu czekano, co
o tym napisze „Trybuna Ludu”. Nie zwrócono też uwagi na łamanie wśród chłopów
zasad praworządności, szukano łatwych tematów, po uchwale gryfickiej oraz łukowskiej i włodawskiej15 zwiększyła się ilość korespondentów. Wśród sukcesów gazety
wymieniono wyjazdy ekipy dziennikarskich do zakładów pracy, PGR, gromad w celu
wysłuchania skarg i zażaleń, zorganizowanie rajdu korespondentów po placówkach
zbiorowego żywienia, oceniających jakość potraw, obsługi itp. Częścią winy za niedociągnięcia dziennika obarczono KW: „Odnosi się wrażenie, że w KW mówi się o „Sztandarze” wtedy gdy się złapie jakiś błąd, albo gdy trzeba go wykorzystać w jakiejś nagłej akcji. Na co
dzień my w redakcji opieki KW nie czujemy”.16 Zasugerowano, by sekretarze i kierownicy
wydziałów pisali artykuły do gazety. Problemem było dotarcie na wieś- średni nakład
gazety wynosił według przedstawionych danych 52892 egzemplarze, na wieś z tego
docierać miało tylko 2300. Przy założeniu iż część chłopów pracująca poza rolnictwem
miała kontakt z dziennikiem w miejscu pracy, autorzy sprawozdania szacowali ilość
egzemplarzy trafiających na wieś na około 10000. Zdaniem redakcji istniały gminy, do
których „Sztandar Ludu” nie docierał w ogóle. Dla pozyskania nowych czytelników
zorganizowano w 1954 konkurs dla korespondentów gazety, którego celem było zdobycie jak największej liczby nowych prenumeratorów.
Egzekutywa przez długi czas ponownie nie analizowała pracy swego organu
prasowego. Ponownie zajęto się funkcjonowaniem „Sztandaru” dopiero w kwietniu
1955 r. Powodem analizy było popularyzowanie przez gazetę uchwał kolejnego ple13
APL, KW PZPR , sygn. 186, protokół z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Lublinie z dnia 1 listopada 1951, k. 10.
14
Tamże, sprawozdanie z pracy redakcji „Sztandaru Ludu” za okres od lutego do listopada 1951, k. 14.
15
16 mają 1951 KC PZPR podjął uchwałę potępiającą stosowanie nacisku na chłopów w trakcie kolektywizacji rolnictwa w powiecie gryfickim. Analogiczną uchwałę podjął KW PZPR w Lublinie w czerwcu 1951
dotyczącą powiatu włodawskiego i łukowskiego; patrz: D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w
latach 1848- 1956 a chłopi, Warszawa, 1998, s.81-83, APL, KW PZPR, 183, uchwała egzekutywy KW w Lublinie
o wypaczeniach i łamaniu linii partii w organizacjach partyjnych w powiecie Włodawa i Łuków, załącznik do
protokołu z posiedzenia egzekutywy KW PZPR w Lublinie z dnia 21 czerwca 1951, k.276.
16
APL, KW PZPR, sygn. 186, sprawozdanie z pracy redakcji „Sztandaru Ludu”, k. 21.
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num KC. W przeprowadzonej wówczas ocenie zauważono, iż zamieszczone artykuły
poświęcone tej tematyce były słuszne teoretycznie ale jak zauważono, mało związane
z lokalnymi problemami i mogły być zamieszczone w każdym piśmie.17 Skrytykowano niewystarczającą ilość materiałów poświeconych życiu partyjnemu, pozytywnie zaś
oceniono stałą obecność tematyki rolniczej, zwłaszcza dotyczącej kwestii kolektywizacji. Za niedociągnięcia w treści gazety egzekutywa obwiniała oczywiście redakcję. Korespondenci robotniczy i chłopscy, zdaniem egzekutywy, nie zawsze byli odpowiednio
przygotowani do pracy dziennikarskiej zaś osoby z wyższym wykształceniem często
niezadowolone warunkami bytowymi w Lublinie przenosiły się do innych miast. Na
43 etaty dziennikarskie gazeta miała obsadzone 40. 13 osób posiadało wykształcenie
wyższe, 18 średnie i nieukończone wyższe, 7 nieukończone średnie i dwie podstawowe. Niski był stopień przeszkolenia ideologicznego redakcji- partyjną szkołę przy KC
ukończoną miała tylko jedna osoba, podobnie międzywojewódzką szkołę partyjną. Redaktor Adamiak miał niesystematycznie przekazywać zespołowi uchwały i polecenia
egzekutywy KW. Źle oceniono warunki pracy redakcji jak również sytuację mieszkaniową dziennikarzy.
Odnotowano, iż „Sztandar” zrobił wiele w kierunku uatrakcyjnienia pisma
i przyciągnięcia czytelników, poprzez rozszerzenie zakresu poruszanych tematów,
usprawnienie pracy działu listów oraz imprezy artystyczne oraz spotkania dziennikarzy z ludnością. Pozytywnie oceniono również nakład gazety, zauważając, iż w ostatnim kwartale wynosił on 52 tys. egzemplarzy i gdyby nie odgórne jego zmniejszenie
ze względu na brak papieru sięgnąłby zapewne 70-80 tys. egzemplarzy. Odnotowano
także wzrost prenumeraty. Pomimo tych pozytywów samo czytelnictwo gazety nie wyglądało juz tak dobrze. Szczególnie ubolewano nad faktem iż aparat partyjny nie czytał
„Sztandaru” i nie reagował na krytykę prasową. Wśród zaleceń ponowiono postulat
większego związania gazety z partią poprzez udział kierowników poszczególnych
działów redakcji w zebraniach odpowiednich wydziałów KW, zatwierdzanie miesięcznych planów pracy redakcji przez egzekutywę bądź sekretariat oraz kontrolę wykonania tych planów przez wydział propagandy KW. Ponownie tez powtórzono zalecenia
by członkowie partii pisywali artykuły do gazety. Wiele z tych zaleceń powtarzano przy
okazji każdej analizy pracy dziennika co poddaje w wątpliwość skuteczność ich realizacji przez instancje partyjne oraz redakcję.
Gazeta jako organ partyjny ze zrozumiałych względów skupiała się przede
wszystkim na tematyce związanej z funkcjonowaniem partii, choć jak widać z ocen kierownictwa KW nie w pełni wywiązywała się z tego zadania. W początkowym okresie
za uzasadnione można było uznać przytoczone obawy o oblicze polityczne gazety. Informacje o życiu partii pojawiały się stosunkowo rzadko. W okresie kształtowania się
nowych władz PZPR poza podstawowymi informacjami o ukonstytuowaniu się organów władzy nie poświęcano partii zbyt wiele uwagi. Szersze wiadomości pojawiały
się przy okazji zebrań plenarnych Komitetu Wojewódzkiego, choć na łamach gazety
nie informowano o wszystkich posiedzeniach. Zazwyczaj przy okazji plenum schemat
17

k. 257.

APL, KW PZPR, sygn. 207, ocena pracy organu KW PZPR w Lublinie „Sztandar Ludu”, 7 IV 1955 r.,
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informacji był taki sam: w dzień bądź dwa po posiedzeniu pojawiała się krótka notka
informująca o odbyciu się plenum, zaś w następnych numerach pojawiał się zazwyczaj
skrót bądź też całość przemówienia I sekretarza, czasami zamieszczono również fragmenty dyskusji z plenum. Nieco więcej miejsca poświęcano wojewódzkim konferencjom sprawozdawczo- wyborczym. W przypadku pierwszej konferencji poświecono jej
miejsce na łamach dwóch numerów. W pierwszym zamieszczono streszczenie referatu
I sekretarza, w kolejnym zaś referat II sekretarza. W numerze z 2 lipca 1949 dokonano podsumowania obrad. Stwierdzono, iż konferencje charakteryzowała rzeczowość,
„zupełny brak frazeologii, umiejętność- aczkolwiek niezupełna jeszcze- władania potężną bronią
partii jaką jest krytyka i samokrytyka”18. Jak zauważono podstawą dyskusji były referaty
tow. Łapota i sekretarza Edwarda Gabary. Ten drugi stał się podstawą artykułu o pracy komitetów gminnych. Stwierdzono, iż najważniejsze zadanie partii to usamodzielnienie pracy komitetów gminnych i POP oraz wciągniecie do pracy bezpartyjnych. W
podobnym tonie informowano zazwyczaj o kolejnych konferencjach, niekiedy opisując
przygotowania do niej w barwny, kwiecisty sposób. W lipcu 1950 r. tak pisano o przygotowaniach do konferencji
Wieczór zapada. Przed gmach wojewódzkiego komitetu PZPR w Lublinie zajeżdżają wciąż nowe samochody. Warkot motorów prawie nie cichnie. Z udekorowanych
transparentami i flagami wozów wysiadają delegaci z powiatów i kierują się grupkami do gmachu KW partii. Jest on dziś bogato przystrojony19.

O pracy PZPR miał informować przede wszystkim dział „Z życia Partii”. W praktyce ukazywał się on nieregularnie i skupiał się głównie na pracy niższych instancji partyjnych. Sam Komitet Wojewódzki pojawiał się w nim tylko i wyłącznie jako dysponent
uchwał i zaleceń, które powinno się stosować. O roli KC i KW dla niższych instancji
partyjnych i społeczeństwa dużo mówiły używane do jej opisu sformułowania. Pisano
iż wojewódzka konferencja partyjna „wskaże drogę jak zlikwidować ‘białe plamy’ w
gromadach województwa lubelskiego” oraz „wskaże (...) perspektywę rozwoju ruchu
spółdzielczego”20, uchwała egzekutywy KW pomagała załodze cementowni w Rejowcu w realizowaniu planu zaś na UMCS „istotnie pomogła w przezwyciężeniu wielu
dotychczasowych trudności”. Dzięki uchwale KW „ w Komitecie Uczelnianym PZPR
rozumie się już zakres działalności organizacji partyjnej na uczelni”. Rolą KC i KW
było więc dawanie wytycznych i rad, których zastosowanie przyczyniało się zawsze do
lepszej i bardziej wydajnej pracy.21 Pomimo częstego napominania o potrzebie pisania
artykułów do gazety przez aparat partyjny, nie pojawiały się one zbyt często, szczególnie jeśli chodzi o pracowników KW. Wynikać to mogło zapewne z niskiego poziomu
wykształcenia samych działaczy, którym mogło nastręczać trudności napisanie artykułu jak również z obawy przed napisaniem czegoś niezgodnego z aktualną linią partii,
18
19

1950.
20
21

Wielki dorobek wojewódzkiej konferencji PZPR w Lublinie, „Sztandar Ludu”, 2 lipca 1949.
Przed wojewódzką konferencją PZPR Lublin przybrał odświętny wygląd, „Sztandar Ludu”, 8 lipca
Witamy III wojewódzką konferencję partyjną, „Sztandar Ludu”, 9-10 maja 1953.
Uchwała Komitetu Wojewódzkiego PZPR pomogła w pracy, „Sztandar Ludu, 25 października 1950.
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co skutkować mogło złamaniem partyjnej kariery. Pojawiały się artykuły instruktorów
KW, jak również niektórych kierowników wydziałów: Jana Kisielewicza, kierownika
wydziału ekonomicznego czy Jerzego Koszela, kierownika wydziału propagandy.
Dziennik włączony był również w propagowanie kolektywizacji rolnictwa będącego sztandarowym planem przebudowy gospodarczej i społeczno-politycznej polskiej
wsi zainicjowanym przez PZPR jesienią 1948 roku. W zasadzie przez cały okres jego
realizacji (1948-1956) pojawiały się w nim artykuły o tej tematyce, były jednak momenty
zwiększonej aktywności gazety na tym polu. Pierwszym takim okresem jest początek
1950 roku zapoczątkowany relacją z plenum KW i zamieszczeniem referatu I sekretarza
dotyczącego budowy i umocnienia spółdzielni. W kolejnych miesiącach informowano
o powiatowej naradzie aktywu poświęconej temu zagadnieniu, relacjonowano uroczystość pierwszego zasiewu pół spółdzielczych, opisywano pracę pierwszej spółdzielni
produkcyjnej na Lubelszczyźnie. Z dumą relacjonowano ile dochodu otrzymają spółdzielcy, porównując to zazwyczaj do sytuacji sprzed kolektywizacji. Opisywano wychowawczą rolę spółdzielni kształtujących „nowego człowieka”. Intensyfikacja działań
związanych z kolektywizacją wsi nastąpiła również na początku 1953. Związane to było
zapewne z przygotowaniami do ogólnopolskiego zjazdu spółdzielczości jak również
z prowadzoną w tym czasie nasiloną akcją ze strony KW PZPR dążącą do nasilenia
procesu kolektywizacji. Zapytywano dlaczego w powiecie lubartowskim nie powstają
nowe spółdzielnie i instruowano co należy zrobić w celu ich rozbudowy, informowano
o podjęciu przez spółdzielnie współzawodnictwa w związku ze zjazdem, informowano
o sukcesach poszczególnych powiatów w kolektywizacji, relacjonowano, iż w ciągu 15
dni lutego 1953 powstało na Lubelszczyźnie 77 nowych spółdzielni, by przed krajowym
zjazdem z dumą oznajmić o powstaniu 120 spółdzielni w 1953 roku.
Będąc organem partyjnym „Sztandar” starał się jednak, na tyle, na ile miał możliwość być gazetą zwróconą do czytelnika. Oczywiście było to wprzęgnięte w ideologiczne okowy tym niemniej czyniono próby zainteresowania tytułem odbiorcy. W sierpniu
1949 na jego łamach pojawiła się rubryka „Czytelnicy mają głos”. W swym założeniu
miała ona służyć za platformę wymiany informacji pomiędzy czytelnikami a dziennikiem, miała być miejscem, w którym czytelnicy mogli pisać o nurtujących ich problemach. W obliczu praktyki cenzurowania zamieszczanych tekstów co wykluczało zamieszczanie informacji o rzeczywistych, negatywnych wobec partii nastrojach społecznych oraz funkcjonowania autocenzury w redakcji nie było to możliwe. Także jednak
i ten dział w praktyce stał się narzędziem ideologicznego przekazu pożądanych przez
PZPR treści. W większości zamieszczanych przez redakcję listów powtarzały się skargi
na bogatych rolników wyzyskujących biednych chłopów, nieuczciwych dorożkarzy czy
taksówkarzy, właścicieli kamienic podnoszących czynsz. Formą zainteresowania czytelników były różnego rodzaju konkursy i imprezy organizowane z myślą o nich. Także
i one nie były wolne od ideologii. Zorganizowano na przykład konkurs „ rozpoznajemy
podżegaczy wojennych”, w którym na podstawie zamieszczonych ilustracji przedstawiających przedmioty związane z politykami państw zachodnich należało odgadnąć
ich nazwiska. W podobny sposób zorganizowany był też konkurs „ co wiesz o bojownikach o pokój”. W związku z dziesięcioleciem gazety drukowano w kolejnych numerach
specjalne kupony, których zebranie uprawniało czytelników do wejścia na imprezę z
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tej okazji. Funkcjonowała również rubryka „z jakiego powodu...” w której zwracano
uwagę różnym instytucjom na niedopatrzenia i braki w ich pracy. Korespondenci wyjeżdżali również w teren aby wysłuchać skarg i zażaleń czytelników.
Gazeta włączała się aktywnie we wszystkie działania podejmowane przez partię.
Popularyzowała uchwały centralnych władz, mobilizowała społeczeństwo do uczestnictwa w różnych akcjach. Stan ciągłej gotowości utrzymywano w gazecie w zasadzie
bez przerwy- jedna kampania zastępowała poprzednią- dyskusja nad projektem konstytucji ustępowała miejsca akcji związanej z urodzinami Bolesława Bieruta, zaś cały rok
kalendarzowy można było obdzielić stałymi przedsięwzięciami, jak realizacja zobowiązań wobec państwa, żniwa, siewy itp. Najważniejsze akcje propagowano na wszelkie
możliwe sposoby zaprzęgając do nich wszystkie działy i rubryki, nie stroniąc od satyry.
Przykładem tego typu działań może być wymiana pieniędzy.22 W dziale kobiecym zamieszczono historyjkę „Klęska pani Kociubińskiej” opisującą przestrach „spekulantki”
przed wymianą pieniędzy23. W innym miejscu wyśmiewano zachowanie nierozsądnej
kobiety, która traciła godziny stojąc w kolejkach, by kupić towary na zapas, choć w
sklepach miało ich być pod dostatkiem. W okresie „cudu lubelskiego”24 latem 1949 r.
dziennik zaczął na swych łamach drukować w odcinkach fragment „Faraona” Bolesława Prusa- rozdział, w którym kapłani wykorzystując zaćmienie słońca manipulowali
tłumem. Dobór tego konkretnego fragmentu nie był zapewne dziełem przypadku. W
podobnej formie starano się walczyć ze wszystkimi negatywnymi z punktu widzenia
władz zjawiskami. Dziennik znalazł również miejsce na sporadyczną walkę z „bikiniarstwem”25- w rubryce „ostrym piórem” można było znaleźć felieton „Boogie-woogie i
ćwiartka”, który tak opisywał bywalców kawiarni Lublinianka:
On w kusej welwetowej marynarce, w wąskich spodenkach, w butach na 8 cm. grubości zelówce, w skarpetkach w węże (koniecznie boa) i krawacie w „pogoń za tygrysem”. Ona aczkolwiek młode ale niezwykle znudzone dziewczę w wąskiej, rozciętej z
czterech stron spódnicy z włosami obciętymi „na pędzel”.26

Przy wyjaśnianiu korzyści z ustawy podnoszącej płace wraz z podwyżką cen na
niektóre towary dla lepszego zobrazowania korzyści jakie miała ona nieść obywatelom
posłużono się w artykule wyliczeniem dochodów rodziny stolarza, z której wynikać
22
W 1950 r. zarządzono wymianę pieniędzy. O ile wcześniejsza wymiana w 1945 r. miała charakter
porządkujący (chodziło o wyeliminowanie różnych środków płatniczych znajdujących się w obiegu), o tyle
zasady wymiany w 1950 r. były niekorzystne dla społeczeństwa. Jeśli ktoś nie miał oszczędności w banku, to
stare pieniądze wymieniano na nowe w stosunku 100 do 1. Jedynie wynagrodzenia i lokaty w banku do 100 tys.
zł wymieniano w relacji 100 do 3. Ograniczony był również czas wymiany. W ten sposób stworzono możliwość
ściągnięcia marży emisyjnej, co z jednej strony było zabiegiem fiskalnym, a z drugiej dawało państwu wpływy,
które można było przeznaczyć na finansowanie industrializacji.
23
S. G., Klęska pani Kociubińskiej, „Sztandar Ludu”, 1 listopada 1950.
24
W lipcu 1949 r. na w katedrze lubelskiej na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej pojawiły się łzy.
Przez wiernych uznane to zostało za cud, zaś władze partyjne widziały w tym prowokację ze strony Kościoła,
mającą na celu obalenie ustroju; patrz: A. Przytuła, Cud lubelski 1949. Łzy- nadzieje- represje, Lublin 1999.
25
Bikiniarzami określano w okresie stalinizmu młodzież naśladującą amerykański styl życia- fryzury,
sposób ubierania, słuchającą jazzu. Zjawisko to było jednym ze stałe wyśmiewanych elementów w propagandzie tamtego okresu; patrz: M. Chłopek, Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Warszawa 2005.
26
MIT, Boogie-woogie i ‘ćwiartka’, „Sztandar Ludu”, 5 listopada 1950.
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miało, iż operacja ta jest korzystna dla obywateli. Formą propagandowego wpływu na
odbiorcę było również cytowanie różnego rodzaju wypowiedzi czy listów czytelników
na dany temat. Trudno powiedzieć na ile owe wypowiedzi były autentyczne na ile zaś
zmanipulowane, ich przekaz nie pozostawiał jednak żadnych złudzeń, iż służą realizacji
oficjalnej propagandy. Przykładem tego typu publikacji może być list studentki piszącej
do rodziców, w którym jego autorka wylicza po kolei w jaki sposób władza umożliwia
jej naukę poprzez stypendia, akademik, stołówkę akademicką, po czym pyta
Czy mogłabym studiować w takich warunkach w Polsce przedwrześniowej? Z pewnością nie. Bo wtedy rządziła Polską burżuazja, która nie dbała o to, aby zapewnić
młodzieży robotniczej i chłopskiej możność studiowania. [...] Mnie jak i wielu innym
studentom pomaga Polska Ludowa. Ale za to ojcze Twoim zadaniem jest wywiązać
się ze swych obowiązków wobec państwa.27

Gazeta starała się również spełniać funkcję edukacyjną i poradniczą. Szczególnie
rolę tę spełniał dział kobiecy oraz rolny. W tym pierwszym można było odnaleźć porady na temat żywienia i pielęgnacji dzieci, przepisy kulinarne, porady dotyczące gospodarstwa domowego. W dziale rolnym pisano o prowadzeniu hodowli, roli nawozów
sztucznych, budowie pomieszczeń gospodarczych. Starano się propagować odpowiednie wzorce i zachowania. Przy okazji analizy jednego z listów do redakcji wskazywano
jak należy gospodarować własnym budżetem jednocześnie obrazując odpowiedni dla
członka ZMP i robotnika FSC tryb życia. I tak wśród jego wydatków nie mogło zabraknąć
rozrywek („chodzi często z narzeczoną do teatru, kina, na imprezy”), książek i gazet („
Problemy”, „Dookoła świata”, „Przegląd sportowy”, „Sztandar Ludu”), „raty na nowe,
jasne (na sezon letni) ubranie” oraz oszczędności.28 Stanowczo piętnowano wydatki na
alkohol. Wzorcowy młody robotnik miał więc uczestniczyć w życiu kulturalnym, obowiązkowo z narzeczoną, dla wszechstronnego rozwoju czytać prasę, dbać o własny
wygląd i oszczędzać dla podkreślenia własnej zaradności i skromności. Popularyzowano również oficjalny tak zwany naukowy światopogląd eksponując zasadnicze różnice
miedzy materializmem a fideizmem (idealizmem) w sferze ontologii. Zamieszczane artykuły wyjaśniały rożne zagadnienia naukowe, w szczególności te, które wiązały się ze
zwalczaniem funkcjonujących w społeczeństwie przesądów i zabobonów.
Dziennik w swej pracy propagandowej uciekał się do wielu metod i środków
oddziaływania na odbiorcę. Stałym elementem było odwoływane się do okresu przedwojennego jako negatywnego punktu odniesienia dla rzeczywistości Polski Ludowej.
Zabieg ten stosowano przy okazji prawie każdej poruszanej tematyki. Kiedy cytowano
list uczennicy z kolonii letnich można było w nim przeczytać, iż może ona obecnie podziwiać krajobraz „ który przed wojną mogli oglądać tylko wyzyskiwacze ludu pracującego, bo tylko oni mieli na to dosyć czasu i pieniędzy.”29Opozycja „teraz- dawniej”
służyła również do ukazania jak wielkie zmiany zaszły w życiu ludzi dzięki nowemu
27
Władysława Bryło, Za dobrodziejstwa od ojczyzny ludowej odwdzięczamy się spełnianiem swych
obowiązków, „Sztandar Ludu”, 3 grudnia 1953.
28
St. Piotr., O budżecie osobistym, „Sztandar Ludu”, 22 luty 1955.
29
T. Zadora, Na kolonii TPD w Płakowicach spędzamy dnie beztroskiego wypoczynku, „Sztandar Ludu”,
18 lipca 1949.
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ustrojowi. Wszystko co działo się przed pojawieniem się nowego ustroju opisywane
było w jak najczarniejszych barwach. Członkini spółdzielni produkcyjnej tak opisywała
wcześniejsze lata:
Za sześć kwintali zboża, lichy płaszcz i marną sukienczynę moja Kryśka musiała pracować u kułaka przez cały rok od świtu do nocy, a Romek jak chciał sobie zarobić na
przyodziewek musiał za kilka kwintali zboża paść kilka krów przez całe lato... 30

Opis ten służył jako kontrast dla obecnego, dostatniego życia w spółdzielni produkcyjnej. Okres wcześniejszy w artykułach zawsze przedstawiany był w podobny
sposób: wyzysk, bieda, brak jakichkolwiek szans na poprawę własnego losu. Do opisu
tej rzeczywistości stosowano odpowiednie słownictwo: „poniewierka”, „nędza”, „wyzyskiwacze ludu pracującego”. W wykreowanym przez prasę świecie przeszłość i teraźniejszość zestawione były na zasadzie manichejskiego dualizmu. Taka wizja świata
służyła także do opisu obecnej sytuacji. Przy pomocy odpowiedniego opisu kreślono jasny podział na „swoich” i „obcych”, wrogów i przyjaciół. W artykule poświęconym majątkowi szpitalnemu Kazimierzówka los zatrudnionych tam robotników odmalowano
w ponurych barwach- zarobki były marne, posiłki zbyt małe, zaś w jadalni miały przebywać kury. Z drugiej strony zarządzające majątkiem siostry zakonne miały zamieszkiwać w tonącym w kwiatach pałacyku, w otoczeniu wypielęgnowanych piesków. Odnotowano nawet, iż siostra miała gładką i wypielęgnowaną twarz. Dla czytelnika przekaz
był jasny- robotnicy żyli w nędzy podczas gdy siostry zakonne opływały w dostatki.
Charakterystycznym elementem w pracy gazety były stosowane formy dziennikarskie. Wiele artykułów czy reportaży przybierało formy literackie, pełne dialogów,
często posiadające nawet pewną fabułę. Zazwyczaj już wstęp takiego artykułu zwiastował coś niezwykłego i ważnego: „Dzień by świąteczny, ulice puste, gdzieniegdzie tylko
snuli się ludzie odświętnie ubrani” 31. Tak zaczyna się reportaż o wycieczce chłopów do
spółdzielni produkcyjnej w Kodeńcu.
Niewątpliwie taka forma dla wielu czytelników mogła być o wiele bardziej
atrakcyjna - czytało się taki tekst znacznie przyjemniej, czytelnik mógł identyfikować
sie z postawami konkretnych bohaterów przez co łatwiej niewątpliwie przyswajał ideologiczny przekaz, zwłaszcza, że świat przedstawiony w takich artykułach zazwyczaj
także zbudowany był na zasadzie kontrastu, ale poprzez prezentację racji obydwu stron
stwarzać mógł pozory obiektywizmu. Zazwyczaj obie strony konfliktu posiadały jasno
przypisane atrybuty i sposób opisu narzucający jednoznaczny odbiór. Kobieta, która
nie chciała pracować na spółdzielczym polu miała w oczach „jakiś drwiący ognik”, zaś
przedstawiciel komitetu powiatowego PZPR opisany zostaje jako „ smukły, siwy mężczyzna w jasnym płaszczu”.32 W tym wypadku pozytywny obraz miała zapewniać siwizna, kojarząca się ze starszym wiekiem, a więc także z doświadczeniem i mądrością oraz
jasny strój niewątpliwie wzbudzające pozytywne konotacje. W przytoczonym powyżej
30
F. Praszczak, Ponad pól miliona złotych zaliczki w zbożu otrzyma rodzina Stefanii Białkowskiej za
pierwszy okres pracy w spółdzielni produkcyjnej w Moszkowie, „Sztandar Ludu”, 10 października 1950.
31
J. rz., Wycieczka do spółdzielni produkcyjnej w Kodeńcu, „Sztandar Ludu”, 6 czerwca 1952.
32
S-ka, Kobiety w Białobrzegach budują nowe życie, „Sztandar Ludu”, 25 października 1950.
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reportażu z Kodeńca kułak wita gości „kwaśnym uśmiechem”, udzielając odpowiedzi
na pytania „ cedził [słowa] powoli, zdając sobie sprawę, że obecnym tu nie może sypnąć
piaskiem w oczy”, zaś inny z bogaczy „z ryżą, zarośniętą brodą” miał jak się wyrażono
„zionąć nienawiścią”.33 Poprzez taki opis odmalowano wizerunek bogatego chłopa jako
istoty odpychającej zarówno pod wzglądem fizycznym (ruda broda) jak i charakterologicznym (niechęć do obcych) tego typu artykułach, bohater, choć jednostkowy, miał
przede wszystkim być nośnikiem pewnych uniwersalnych postaw i zachowań, wzorcem, który należało naśladować, bądź uosobieniem niepożądanych cech.
Charakterystyczne było używanie stałych konstrukcji frazeologicznych, często
wykorzystując przy tym powiedzenia i przysłowia. Kułak mamił chłopów „gładkimi
słówkami”, a po cichu wykonywał „wrogą, krecią robotę”; nieodzownym elementem
było używanie liczby mnogiej w nazwiskach „wrogów” ustroju dla wyrażenia dla nich
pogardy, zdeprecjonowania ich: Andersów”, „Komorowskich”.
Ważne było również podkreślanie dzięki komu dokonują się przemiany na Lubelszczyźnie. Przedstawiciele PZPR na łamach ‘Sztandaru” służyli radą i pomocą, wyjaśniali i doradzali, pojawiali się zawsze tam, gdzie była konieczna ich obecność. To
sekretarz Komitetu Powiatowego „długo, cierpliwie tłumaczył Malugowej, że przecież
powinna chodzić do pracy, razem z innymi kobietami budować nowe życie Białobrzegów.”34 Młody robotnik wstępując do organizacji partyjnej w FSC tak tłumaczy swą
decyzję:
Wszystko co mam zawdzięczam Partii. Partia mnie wychowała. Tutaj w FSC przekonałem się, że wszystko co mi mówiono o tym, że w fabryce jest dobrze tylko partyjnym jest wrogim, kułackim kłamstwem35

W wielu artykułach zamieszczonych na łamach dziennika wstąpienie do PZPR
było wyrazem wdzięczności za nowe, lepsze życie oraz tym elementem, który nadawał
życiu bohatera prawdziwego znaczenia. Bez pracy na rzecz Partii życie bohaterów reportaży było niepełne i dopiero w szeregach PPR czy PZPR czuli, iż są tam, gdzie być
powinni od zawsze. „Niemniej jednak PPR- partia, która dała mu ziemię, partia, której
istnienie, jak mówił „nawet w powietrzu odczuwał” przyciągała go do siebie”36. Tak
opisywano odczucia członka spółdzielni wstępującego do PZPR po śmierci Stalina.
Jako organ partyjny „Sztandar Ludu” odzwierciedlał na swoich łamach zmiany
zachodzące w życiu politycznym i społecznym. Wraz z przeobrażeniami linii partii modyfikacjom podlegała treść i forma niektórych artykułów. Nowe elementy pojawiają się
w gazecie w roku 1954- szczególnie w odniesieniu do sytuacji międzynarodowej, gdzie
pisano się o pokojowym współistnieniu, odnośnie spraw lokalnych pojawiają się refleksje po plenum aby walczyć z „zurzędniczeniem” aparatu partyjnego i lepiej wsłuchiwać
się w to, co mówią ludzie. Więcej miejsca się krytyce partyjnej i „leninowskim normom
życia partyjnego”. W 1955 powstaje rubryka „powiedzmy sobie otwarcie”, która miała
33
34
35
36

J. rz., Wycieczka do spółdzielni....
S-ka, Kobiety w Białobrzegach....
W. S. , Tadeusz Sagadyn zrozumiał gdzie jest jego miejsce, „Sztandar Ludu”, 8 maja 1952.
Włost., Ich droga do partii, „Sztandar Ludu”, 23 marca 1953.
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być miejscem, gdzie czytelnicy mieli uzyskać odpowiedź na drażliwe i trudne tematy
życia społecznego i politycznego. Tempo zmian było stosunkowo powolne i zależało
zapewne od tempa przyswojenia sobie nowych założeń politycznych przez komitet
Wojewódzki. Pisząc o potrzebie zmian nigdy jednak nie przekraczano pewnych granic.
Opisując rozbudowaną ponad miarę partyjną nomenklaturę czyniono to w odniesieniu
do szczebla powiatowego, czyniąc lokalny komitet powiatowy odpowiedzialnym za
tę sytuację. Przekaz był jasny- winni byli lokalni działacze partyjni, którzy przez swe
nieodpowiedzialne zachowanie podważali autorytet partii.37
Pisząc o „Sztandarze” warto również wspomnieć o jego postawie w 1956 roku.
W drugim kwartale 1956 gazeta wyraźnie więcej miejsca zaczyna poświęcać sprawom
codziennego życia ludności i problemom dotykającym zwykłych ludzi. W numerze z 4
kwietnia zwrócono uwagę na problemy mieszkańców osiedla na Bronowicach, którym
przeciekają dachy, zaś w niektórych blokach mieszkańcy nie mogli korzystać z sieci gazowej. W innym z artykułów opisywano udane interwencję w sprawach czytelnikówsamotnej matki, której udało się umieścić dwójkę dzieci w domu dziecka, aby najstarsza
córka, która dotychczas się nimi opiekowała mogła pójść do szkoły. W innej z publikacji
piętnowano bezduszność urzędników wobec kobiety starającej się o mieszkanie po tym
jak spłonął jej dom. W kolejnym z artykułów zwrócono uwagę na niczym nie usprawiedliwione zwolnienie z pracy kobiety która zaszła w ciążę. Skonfrontowano te decyzję z
postawieniami konstytucji gwarantującymi ochronę kobiet w ciąży38. W odróżnieniu od
publikacji z lat wcześniejszych artykuły te wolne były od natrętnego dydaktyzmu i ideologicznych wstawek, ich bohaterem przystawał być anonimowy „obywatel” czy „konsument” a stawała się konkretna osoba. Poruszono problemy braków w zaopatrzeniu
sklepów. Zaczęto domagać się również stworzenia kobiecie pracującej odpowiednich
warunków do wychowania dzieci. Zwrócono uwagę na brak obiadów czy zbyt małą
ilość żłobków. Pojawiły się również artykuły dyskusyjne w których dotykano problemów funkcjonowania partii i rozliczeń z wypaczeniami socjalizmu. W jednej z publikacji poruszono kwestie współodpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w
budowę nowego ustroju za błędy poprzedniego okresu, nie tylko odpowiedzialności
władz partyjnych. Wprowadzono również rubrykę „Przeciw fikcji w pracy partyjnej”.
Zwracano w niej uwagę na różne aspekty pracy partyjnej. W jednej publikacji zwrócono
uwagę na fikcyjność pracy agitatorów partyjnych, postulując by agitacja stała się obowiązkiem wszystkich członków partii. W kolejnym przeanalizowano informację partyjną napływającą do KW zwracając uwagę na jej niską jakość. Poświęcono też artykuł
partyjnemu żargonowi, krytykując jego utarte sformułowania, które uniemożliwiały
prawdziwą dyskusję. Zapoczątkowano również dyskusję na temat postanowień VII
plenum KC. Po wrześniowym plenum KW zamieszczono artykuł „ Niektóre problemy
demokratyzacji”. Stwierdzono w nim, iż demokratyzacja musi objąć wszystkich działaczy partyjnych nie tylko kierownictwo. Postulat ten mógł wydawać się odkrywczy, niewątpliwie wpisywał się w aktualną atmosferę polityczną i mieścił się w dopuszczalnych
ramach reformy systemu.
37
38

B. Dr., Polityka i nomenklatura, „Sztandar Ludu”, 10 kwietnia 1956.
Eugeniusz Kapusta, Dziwna historia, ale nie jedyna, „Sztandar Ludu”, 10 czerwca 1956.
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W trakcie wydarzeń października 1956 „Sztandar” na bieżąco starał się informować o wydarzeniach rozgrywających się w stolicy i w Lublinie. Informowano o rozpoczęciu obrad VIII plenum KC. 21 października ukazał się specjalny numer dziennika zawierający przemówienie Władysława Gomułki. W kolejnym numerze pisano o poparciu mieszkańców Lublina dla nowego kierownictwa, informowano o studenckim wiecu
z 20 października i przytoczono fragmenty jego rezolucji oraz pismo KM Lublin do VIII
plenum, w którym komitet przesyłał wyrazy poparcia dla podejmowanych w Warszawie decyzji. Informowano również o zwołaniu przez studentów kolejnego wiecu na
23 października. Zamieszczono również artykuł o wiecach i masówkach w zakładach
pracy oraz o pretensjach pod adresem komitetu wojewódzkiego PZPR. Wdaje się, iż w
dniach października gazeta również ustawiła się również w opozycji wobec komitetu
wojewódzkiego. W informacji o rozpoczęciu obrad plenum KW w dniu 25 października
można było przeczytać
jak to się stało, że w decydujących dniach przed VIII plenum, w czasie jego trwania i
bezpośrednio po zakończeniu jego obrad, w dniach, w których decydowały się losy
rewolucji w Polsce, Komitet Wojewódzki nie potrafił stanąć na czele mas walczących
o zwycięstwo kierunku, który reprezentuje sobą demokratyzację, postęp, patriotyzm,
słowem socjalizm. Jak to się stało, że nie było instancji partyjnych wówczas, gdy wyłoniony szybko komitet organizacyjny studentów zmobilizował 70 tysięcy robotników,
studentów, żołnierzy, prawie całą dorosłą ludność Lublina [...] A więc nie zahamowania natury ideologicznej ale nieudolność polityczna. Oderwanie się od mas, nieznajomość sytuacji w kraju, stały się przyczyną tego smutnego faktu, że w tych gorących
dniach nie widać było kierownictwa partyjnego w naszym województwie. Na wiecu
studenckim masy dały wyraz swego niezadowolenia z postawy KW i czekały na wypowiedź przedstawiciela KW. Plenum musi na te niepokojące pytania odpowiedzieć
wyczerpująco i uczciwie. [...] dzisiejsze plenum powinno odpowiedzieć na pytanie:
czy może egzekutywa w obecnym jej składzie dalej stać na czele lubelskiej organizacji
partyjnej?39

W tym samym numerze znalazło się tez oświadczenie redakcji informujące o zebraniu w gazecie i osunięciu ze stanowisk i kolegium redakcyjnego zastępcy redaktora
Sary Nomberg oraz kierownika działu ekonomicznego. Pozostali oni w redakcji jako
dziennikarze. W zakończeniu rezolucji napisano
Podejmując uchwałę zespół redakcyjny dokonał głębokiej analizy przeszłości i błędów w swej pracy oraz postawy poszczególnych towarzyszy. Uchwała jest wynikiem
szczerej i analitycznej dyskusji na temat pracy redakcji w świetle zadań postawionych
przez VIII plenum KC.40

Decyzja to spotkała się z niezadowoleniem plenum KW. Sekretarz Julian Andrzejewski skrytykował redakcje „Sztandaru” gdyż jego zdaniem zespól nie może decydować kto ma pełnić funkcje zastępcy naczelnego redaktora, nie może być dziennik
niezależny od komitetu. Redaktor gazety stwierdził, iż błędem było, że dziennik była
39
40

Plenum KW PZPR, „Sztandar Ludu”, 25 października 1956.
Redakcja „Sztandaru Ludu” wyciąga wnioski z VIII Plenum KC, tamże.
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powiązana z KW tylko przez redaktora naczelnego. Jego zdaniem powinien być on wybierany przez plenum i przed nim odpowiedzialny. W gazecie zamieszczono artykuł
poświęcony plenarnemu posiedzeniu co zdarzyło się pierwszy raz w okresie od 1948
roku. Poinformowano również tradycyjnie o wyborze nowej egzekutywy oraz sekretariatu. Jednocześnie jednak ukazało się oświadczenie rozszerzonego kolegium redakcyjnego dotyczące sprawozdania z obrad plenum zamieszczonego we wcześniejszym numerze.. Stwierdzono w nim, iż nie odzwierciedlało ono treści i atmosfery obrad plenum.
W toku plenum, jak zauważono pojawiły się duże różnice zdań zaś sprawozdanie napisane jak to określono ze stanowiska „fałszywego obiektywizmu” nie oddawało w pełni
tej atmosfery. Szczególnie zarzut ten postawiono wobec relacji z wystąpienia sekretarza
Andrzejewskiego. Celem oświadczenia, jak napisano, było troska o to, by sprawozdanie nie wpłynęło na wybór nowych władz wojewódzkich i nie wywołało dezorientacji
u opinii publicznej.41 W felietonie po plenarnym posiedzeniu również stwierdzono, iż
obrady komitetu wojewódzkiego nie dość wyraźnie zaakcentowały zmiany jakie się dokonały w kraju. Skrytykowano ponownie bierne wyczekiwanie lubelskich władz partyjnych na decyzje VIII Plenum, co miało stworzyć fałszywy obraz jedności panującej w
KW I KP. Krytycznie oceniono pierwszy dzień plenum jako dążący do zmarginalizowania wydarzeń w Lublinie. Jeszcze raz stwierdzono, iż Komitet Wojewódzki nie spełnił
swego zadania w trakcie wydarzeń października w Lublinie i wyrażono nadzieję, iż
nowe władze nie powrócą do dawnego stylu sprawowania władzy w oparciu o puste
hasła i slogany i nie staną się przez to wyznawcami „nowych dogmatów”.42
„Sztandar Ludu” jako organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego zapewne nie
różnił się znacznie od innych tego typu dzienników. Starał się realizować wytyczne i
założenia partii, uczestniczyć w prowadzonych przez nią akcjach i kampaniach, wpływać na czytelnika, wychowywać go i mobilizować do działań na rzecz państwa. Wydaje
się jednak, iż oprócz tych funkcji organ KW pragnął być tytułem otwartym na czytelnika, związanym z jego codziennym życiem. Działania te nie zawsze znajdowały zrozumienie w wojewódzkiej organizacji partyjnej, dla której „Sztandar” miał być przede
wszystkim sprawnym narzędziem realizowania polityki, instrumentem, którym jednak
nie zawsze potrafiono należycie kierować, zadowalając się okazjonalnymi uchwałami i
wytycznymi. Październik 1956 roku ujawnił sprzeczności pomiędzy dziennikiem a KW
PZPR, jednak nie były one na tyle silne by spowodować uwolnienie się gazety spod
wpływu partii. Na linii partia- społeczeństwo „Sztandar Ludu” zawsze był bliżej tej
pierwszej. Sztywne ramy funkcjonowania prasy partyjnej skutecznie ograniczały jakąkolwiek samodzielną inicjatywę ze strony dziennika. Każde działanie miało przede
wszystkim służyć realizacji wytycznych partii, nawet jeśli pozornie nie było związane
bezpośrednio z żadną polityczną kampanią. Działania, które można by określić jako
prospołeczne były tylko pewnym parawanem, opakowaniem w którym przekazywano
ideologiczną treść.

41
Oświadczenie rozszerzonego kolegium redakcyjnego „Sztandaru Ludu” w sprawie sprawozdania z
obrad Plenum KW zamieszczonego w dn. 26 bm., „Sztandar Ludu”, 27-28 października 1956.
42
Matylda Wełna, Bez nowych dogmatów, tamże.
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Resume
Katarzyna Zawadka
„Sztandar Ludu” as a press organ of the KW PZPR in Lublin in 1948-1956
The article is devoted to a press organ of the District Committee of Polish United Workers’ Party (KW PZPR) in Lublin (before it had been the press organ of the Polish Workers’ Party (PPR) in Lublin) – “Sztandar Ludu” in 1948-1956. It was similar to other party
newspapers especially in its layout and content. Its representative was a member of the
KW PZPR executive (till 1953 the deputy editor Sara Nomberg, then the chief editor
Edward Adamiak). The KW PZPR tried to examine the work in the paper by telling to
the editorial staff which topics are worth mentioning and by demanding better communication between the KW and editorial office. Despite being urged, party activists wrote
to “Sztandar” occasionally. The paper joined every political and economic actions controlled by the party. The most popular topic, particularly in 1953, was the collectivization of agriculture. The other topics covered were: activity of the party authorities (the
implementation of the KW PZPR policy guidelines for lower party authorities), sessions
of party reporting and election conferences of the regional committees and the plenary
sessions of the KW. Changes in the political life were echoed in the paper. Great significance gained the “events of October 1956”, during which “Sztandar Ludu” adopted
critical attitude to the KW indifference and even made the changes in the composition
of the editorial board.
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Zasady ruchu granicznego między terenami Królestwa Polskiego
okupowanymi przez wojska austriacko-węgierskie a Galicją
w latach 1917-1918
Przed wybuchem I wojny światowej ruch graniczny między Rosją a Austro-Węgrami na odcinku granicy między Królestwem Polskim a Galicją był określony obustronnymi umowami zawartymi jeszcze w drugiej i trzeciej dekadzie XIX stulecia. Wtedy też zostały ustalone miejsca na granicy austriacko-rosyjskiej, gdzie można byłoby
przemieszczać się z jednego państwa do drugiego. Oczywiście w ciągu kolejnych dekad
liczba przejść granicznych ulegała zmianie. Wyraźnie zauważalny wzrost liczby przejść
granicznych.
Granicę rosyjsko-austriacką można było przekraczać dzięki posiadaniu paszportów zagranicznych oraz krótkoterminowych (kilku- lub kilkudziesięciodniowych)
biletów legitymacyjnych. Te ostatnie były wydawany osobom, wyłącznie zamieszkującym na terenach przygranicznych. Miały one ułatwiać przekraczanie granicy państwa
w ramach tzw. małego ruchu granicznego. Osoby z terenu rosyjskiego Królestwa Polskiego otrzymywały możliwość korzystania z takich udogodnień, dzięki posiadaniu po
drugiej stronie granicy np. pól uprawnych, zakładów przemysłowych itd. Legitymacje
uprawniające do bezpaszportowego opuszczania imperium rosyjskiego były również
udzielane robotnikom sezonowym wyjeżdżającym w celach zarobkowych do AustroWęgier oraz Niemiec. Prawo do wydawania takich dokumentów miały rosyjskie organy administracji ogólnej szczebla powiatowego i gminnego1.
Tuż przed wybuchem I wojny światowej obywatele dualistycznej monarchii
austro-węgierskiej mogli opuścić Galicję udając się do Rosji poprzez urzędy celne w:
1
Zob. Ustawa celna dla Królestwa Polskiego, Warszawa 1851; Свод Законов Российской Империи, Том Шестой, Устав Таможенный, издание 1910 года, Sankt Petersburg 1910.
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Bełzcu, Boleniu, Chwałowicach, Jaworznie, Kocmyrzowie, Koziarni, Majdanie Sieniwskim, Modlnicy, Nadbrzeziu, Niepołomicach, Szczakowej (jedyne przejście kolejowe),
Szczucinie, Uhrynowie i Uściu Jezuickim2. Wymienione austriacko-węgierskie organy
administracji skarbowej leżały na szlakach komunikacyjnych biegnących w kierunku
terytorium rosyjskiego. Po drugiej stronie granicy, działały analogiczne rosyjskie organy administracji celnej. Przy wykorzystaniu tych struktur rozwinęła się procedura
kontroli przygranicznego ruchu osobowego.
Wybuch I wojny światowej spowodował zakłócenie działalności wspomnianych
urzędów. Wyparcie Rosjan z Królestwa Polskiego oraz podział zdobytego obszaru na
strefy okupacyjne (niemiecką i austriacko-węgierską) stworzyły zupełnie nową sytuację na dotychczasowej granicy Galicji i Królestwa Polskiego. To jednak jak się okazało nie wpłynęło znaczącą na zmianę położenia przygranicznego ruchu osobowego.
Na zajętych ternach guberni kieleckiej, lubelskiej i radomskiej nie zdecydowano się na
zmianę przepisów odnoszących się do kwestii ruchu między okupowanymi obszarami
a Galicją. Zachowano dotychczasowe przepisy, świadomie unikając ryzyka przenikania nie pożądanych osób na terenie Galicji oraz niekontrolowanego napływu ludności
na obszary okupowane, które w sierpniu 1915 r. stanowiło jeszcze najbliższe zaplecze
frontu. Co więcej zaniechanie nakazu przekraczania granicy w wyznaczonych do tego
miejsca umożliwił by wzrost przemytu oraz pozbawieniem kontroli nad przepływem
towarów z Galicji do Królestwa Polskiego. Przyniosłoby to olbrzymie straty skarbu
państwa w Wiedniu z tytułu opłat celnych. W tym celu Namiestnictwo Galicji 30 lipca 1915 r. wydało stosowne rozporządzenie regulujące zasady wyjazdu do Królestwa
Polskiego. Obowiązywało ono aż do ogłoszenia przedstawionego poniżej rozporządzenia Namiestnika Galicji z 12 kwietnia 1917 r. Ten akt prawny po opublikowaniu został
przekazany przygranicznym starostom powiatowym do wykonania. Każdy z nich miał
upublicznić owo rozporządzenie, przekazując m.in. gminom oraz posterunkom żandarmerii (policji). Wraz z treścią rozporządzenia, które miało również trafić w ręce ekspozytur policyjnych, urzędów cłowych i straży skarbowej (finansowej), namiestnictwo
przekazało załącznik wzoru tzw. legitymacji granicznej. Każdy starosta otrzymał 2000
egzemplarzy czystych blankietów wspomnianego dokumentu. Po wyczerpaniu tej ilości, musiał zwrócić się do namiestnictwa o przysłanie kolejnych egzemplarzy.
Porównując możliwości przekraczania granicy między Galicją a Królestwem Polskim na początku 1914 r. i w połowie 1917 r., to zdecydowanie sytuacja uległa polepszeniu. Zwiększyła się liczba przejść granicznych oraz zmienił się niektórych charakter.
Zmiany te były podyktowane m.in. celami strategicznymi, jak i również wprowadzenia ułatwień dla małego ruchu granicznego3. Najbardziej zauważalne jest pojawienie
się dwóch kolejowych przejść granicznych: w Rozwadowie (obecnie dzielnica Stalowej
Woli) oraz Bełżcu. Było to spowodowane połączeniem galicyjskiej sieci kolejowej z analogiczną ex-rosyjską działającą na terenie guberni lubelskiej i chełmskiej. Również na
wysokości Rozwadowa utworzono przejście drogowe.
2

280.

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914, Lwów 1914, s. 269-

3
Niewykluczone, że po ogłoszeniu tego rozporządzenia pojawiły się nowe przejścia graniczne np. na
rzece Wiśle na wysokości Baranowa Sandomierskiego.
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Przedstawiany poniżej dokument, który wszedł w życie w kwietniu 1917 r.
obowiązywał do chwili likwidacji granicy między Galicją a Królestwem Polskim, czyli
ukonstytuowania się niepodległego państwa polskiego w 1918 r. Stanowi on interesujący dokument informujący o zasadach przemieszczania się między Galicją a Królestwem
Polskim. Przechowywany jest w zespole C. i K. Starostwo w Tarnobrzegu w zasobie
Archiwum Państwowego w Przemyślu. Posiada postać maszynopisu.

Rozporządzenie
c. k. Namiestnika Galicyi z dnia 12. kwietnia 1917 L: 6534/pr. w sprawie lokalnego granicznego ruchu między Galicyą a Królestwem Polskiem.
Na podstawie §§ 1 i 5 rozporządzenia całego Ministerstwa z 15. Stycznia 1915 Dz. p. p.
Nr 114 rozporządzam w porozumieniu z c. i k. Komendą armii jak następuje:

4
W dniu 15 stycznia 1915 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które
ograniczyło możliwości uzyskania paszportów oraz dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy
państwa. Wpływ na taką decyzję miał fakt udziału Austro-Węgier w konflikcie zbrojnym m.in. z Rosją.
Rozporządzenie to było następującej treści: „§ 1. Przekraczanie granic (pobrzeży) królestw i krajów, reprezentowanych w Radzie państwa, o ile tworzą zarazem granice Monarchii austriacko-węgierskiej dozwolone jest
tylko w punktach przejścia, oznaczonych przez Naczelnika kraju w porozumieniu z wojskowym komendantem terytorialnym; § 2. Każdy, kto udaje się przez granicę, w § 1. oznaczone, do krajów tutejszych lub zagranicę,
jakotez każdy obcokrajowiec, podróżujący w krajach tutejszych, winien wykazać się wystawionym należycie
paszportem podróży. Paszport podróży należy okazać na ewentualne żądanie urzędowe a przy przekraczaniu
granicy, jeżeli przeciw dalszej podróży nie zachodzą przeszkody, zaopatrzyć zawidowaniem przez władzę
graniczną. Inne dokumenta podróży, jako to karty legitymacyjne, książki robotnicze, książki służbowe i karty
paszportowe, wychodzą co do tych podróżujących z użycia; § 3. Paszport podróży musi odpowiadać wymogom § 20. Obwieszczenia ministerialnego z dnia 10. maja 1867, Dz. u. p. Nr 80, zawierać opis osoby oraz musi
być zaopatrzony w fotografię, wiernie oddającą wizerunek podróżującego, tudzież zawierającą poświadczenie
urzędowe, iż posiadacz paszportu jest rzeczywiście osobą, którą przedstawia fotografia. Podróżujący winien
fotografię na samym wizerunku własnoręcznie atramentem podpisać wobec władzy, wystawiającej paszport.
Fotografię należy wlepić do paszportu podróży i zaopatrzyć w ten sposób pieczęcią urzędową władzy, aby
ta pieczęć mniej więcej w połowie znajdowała się na fotografii a w drugiej połowie na papierze paszportu
podróży. Urzędowe poświadczenie, przewidziane w ustępie 1., winna wystawić właściwa polityczna lub
rządowe władza policyjna, względnie winien je wystawić poseł lub zawodowy konsul państwa, do którego
przynależy posiadacz paszportu; zagranicą wystarcza także poświadczenie sądowe lub notaryialne; § 4. Paszport podróży, wystawiony przez jedną z władz zagranicznych, musi być zaopatrzony w wizę c. i k. misyi lub
c. i k. konsulatu, upoważnionego do tego; § 5. Dla mieszkańców nadgranicznych może Naczelnik kraju w
porozumieniu z wojskowym komendantem terytorialnym zaprowadzić ułatwienia co do postanowień §§ 1. do
4. niniejszego rozporządzenia. Również Naczelnik kraju jest uprawniony, dla wypadków, w których dostarczenie paszportu jest niemożliwe, dopuścić w porozumieniu z wojskowym komendantem terytorialnym do uznania innych papierów urzędowych za wykazanie się dostateczne; § 6. Za przekroczenia tego rozporządzenia
karać będą według postanowień w § 9.ustawy z dnia 5. maja 1869, Dz. u. p. Nr 66, polityczne władze powiatowe i własne rządowe władze policyjne, ostatnie w miejscach, w których istnieją. Gdy osoba, która dopuściła
się takiego przekroczenia, jest obcokrajowcem, należy ją nadto stosownie do istniejących przepisów wydalić
z królestw i krajów, w Radzie państwa reprezentowanych; § 7. Naczelnik kraju ma w porozumieniu z krajowemi władzami skarbowemi wydać potrzebne zarządzenia co do przeprowadzania rewizyi paszportów
przez graniczne organa cłowe i organa bezpieczeństwa na oznaczonych w § 1. granicach powyższych krajów;
§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 20. stycznia 1915. […]”. Dziennik ustaw państwa dla
królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych, 1915, Część VII, Nr 11, s. 19-20.
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§ 1.
Lokalny ruch graniczny.
Mieszkańcy tych gmin, które w całości lub częściowo leżą w obrębie 20 kilometrów od
granicy galicyjsko-polskiej /gminy graniczne/ mogą także bez paszportu do podróży
przekraczać granicę, jeżeli zaopatrzeni są w graniczną legitymacyę według załączonego
wzoru A.
Legitymacye graniczne wydawane będą tylko dla podróży do gmin, które leżą w austriacko-węgierskim obszarze okupowanym w całości lub częściowo w obrębie 20 kilometrów od galicyjsko-polskiej granicy.
Polityczne władze powiatowe mają przez ogłoszenie w sposób w miejscu zwyczajny
oznaczyć gminy graniczne swojego powiatu.
§ 2.
Legitymacya graniczna.
Legitymacya graniczna zawierać ma:
1/ oznaczenie celu i powodu podróży jakoteż granicznego miejsca przejścia,
2/ spis osoby,
3/podpis albo odcisk prawego palca wskazującego,
4/ urzędownie uwierzytelnioną fotografię właściciela
Do 1. czerwca 1917 może być przepisana w punkcie 4 urzędownie uwierzytelniona fotografia właściciela zastąpiona przez odcisk jego prawego palca wskazującego w legitymacyi granicznej.
§ 3.
Wystawiająca władza.
Legitymacye graniczne wystawiane będą na czas najwyżej trzech miesięcy przez właściwą władzę paszportową /Starostwo, Ekspozyturę policyi i uprawnione do tego urzędy cłowe/.
§ 4.
Przekroczenie granicy.
Przekroczenie granicy galicyjsko-polskiej w lokalnym ruchu granicznym dozwolone
jest w jednym z granicznych punktów przejścia wymienionych w załączniku B. i tylko
w następujących porach dnia:
w miesiącach styczniu i grudniu od 7-mej godziny rano do 6-tej godziny wieczór,
w lutym, październiku i listopadzie od 6 godziny rano do 6-tej godziny wieczór,
w marcu, kwietniu, sierpniu i wrześniu od 5-tej godziny rano do 8-mej godziny wieczór,
w maju czerwcu i lipcu od 4-tej godziny rano do 10-tej godziny wieczór.
Przekroczenie granicy w innym aniżeli w oznaczony, w legitymacyi granicznej punkcie
granicznym przejścia nie jest dozwolone.
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§ 5.
Legitymowanie się osób wojskowych i urzędników.
Przez przepisy §§ 1 do 4 nie zostaje naruszony sposób legitymowania się członków siły
zbrojnej austro-węgierskiej Monarchii albo niemieckiego Państwa jakoteż używanych
przez siłę zbrojną i urzędników publicznych.
Dla czynnych urzędników nadwornych, państwowych i kolejowych nie jest wymagana
do przekroczenia granicy galicyjsko-polskiej w lokalnym ruchu granicznym legitymacya graniczna, jeżeli zaopatrzeni są w przepisaną urzędową legitymacyę.
§ 6.
Legitymowanie się dzieci.
Dla dzieci niżej lat 10 nie jest wymagana legitymacya graniczna do przekroczenia granicy galicyjsko-polskiej w towarzystwie osób dorosłych.
§ 7.
Legitymowanie się w nagłych wypadkach.
Księża, lekarze i lekarski personel pomocniczy w wykonywaniu swojego zawodu, dalej
personel dla ratowania i użyczenia pomocy przy pożarach i powodziach mogą w lokalnym ruchu granicznym /§ 1/ przekraczać granicę galicyjsko-polską bez paszportu do
podróży lub legitymacyi granicznej jeżeli wykażą swój zawód lub stosunek służbowy.
§ 8.
Ruch na dalszą odległość.
W podróżach między austro-węgierską Monarchią a Polską, które wychodzą poza lokalny ruch graniczny /§ 1/ można przekroczyć granicę tylko w granicznych punktach
przejścia wymienionych w załączniku B. pod 1 do 14.
§ 9.
Postanowienia karne.
Przekroczenie tego rozporządzenia będą karane po myśli § 9 Ustawy z dnia 5. maja 1869
Dz. p. p. Nr 66 grzywną do 2000 koron albo aresztem do 6 miesięcy.
§ 10.
Wprowadzenie w życie.
Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wydane dla zachodniej Galicyi rozporządzenie galicyjskiego c. k. Namiestnictwa z dnia 30. Lipca 1915 L: 18552/pr.
Dz. u. k. Nr 33 traci jednocześnie moc obowiązującą.
Biała, dnia 12. kwietnia 1917.
C. k. Namiestnik
Huyn Generał kawalerii w. r.
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Do L: 6534/pr.

Załącznik A.
Legitymacya graniczna
/tylko dla lokalnego ruchu granicznego/

Posiadacz /imię i nazwisko/………………………………………………………………
Zatrudnienie…………………………………………………………………………………
Stałe miejsce zamieszkania…………………………………………………………………
Przynależność państwowa…………………………………………………………………
Urodzony dnia………………………w……………………………………………………
Opis osoby:
Wzrost…………………………………………………………………………………………
Twarz…………………………………………………………………………………………
Włosy…………………………………………………………………………………………
Oczy……………………………………………………………………………………………
Usta……………………………………………………………………………………………
Nos……………………………………………………………………………………………
Szczególne znamiona………………………………………………………………………
Cel podróży…………………………………………………………………………………
Miejsce, dokąd się udaje……………………………………………………………………
Miejsce przejścia granicy……………………………………………………………………
Czas ważności………………………………………………………………………………
Miejsce na fotografiię
/odcisk palca/

Stwierdzam urzędowanie identyczne fotografii
i własnoręczne umieszczenie podpisu /odcisku palca/
C. k. Starostwo
C. k. Ekspozytura policyi w
C. k. Urząd cłowy
Dnia………………………191…
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Załącznik B.

Graniczne miejsca przejścia.
1/ Szczakowa-Granica……………………………………………………stacja kolejowa
2/ Boleń /Michałowice/-Miechów……………………………….…………………droga
3/ Kocmyrzów-Proszowice…………………………………………………………droga
4/ Cło-Nowe Brzesko…………………………………………………………………droga
5/ Sierosławice………………………………………………………………most na Wiśle
6/ Uście Jezuickie-Opatowiec………………………………………………………droga
7/ Borusowa-Nowy Korczyn…………………………………………………przewozem
8/ Szczucin i Pacanów………………………………………………………most na Wiśle
9/ Nadbrzezie-Sandomierz………………………………………………stacja kolejowa
10/ Rozwadów………………………………………………stacja kolejowa i drogowa
11/ Koziarnia /Rudnik/-Krzeszów…………………………………………………droga
12/ Majdan Sieniawski /Sieniawa/-Tarnogród…………………………………droga
13/ Bełżec-Tomaszów…………………………………………stacja kolejowa i drogowa
14/ Uhrynów-Hrubieszów…………………………………………………………droga
15/ Rudki /Szczakowa/-Granica……………………/po otwarciu mostu w Granicy/
16/ Lgota-Niesułowice………………………………………………………………droga
17/ Paczołtowice /Lgota/-Racławice………………………………………………droga
18/ Modlnica-Szyce…………………………………………………………………droga
19/ Chwałowice-Zawichost…………………………………………………………droga
20/ Łążek-Zaklików………………….………………………………………………droga
Maszynopis
Archiwum Państwowe w Przemyślu
C. i K. Starostwo w Tarnobrzegu
Sygnatura 2
p. 194-200
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Instrukcja dla oficerów śledczych
Urzędu Bezpieczeństwa z 1945 roku
Prezentowany dokument należy do grupy dokumentów jednostek śledczych resortu Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1944-1945.
Instytucja radzieckich doradców została prawnie usankcjonowana dopiero 20 lutego 1945 r. na podstawie uchwały Komitetu Obrony ZSRR, który pozytywnie ustosunkował się do prośby rządu polskiego o pomoc w tworzeniu aparatu bezpieczeństwa1.
Doradcy sowieccy przybyli już w sierpniu 1944 r. zgodnie z porozumieniem zawartym 26 lipca 1944 r. miedzy PKWN a rządem sowieckim w sprawie wzajemnych
stosunków po wkroczeniu Armii Czerwonej2.
Niewątpliwie radzieccy doradcy wraz z absolwentami szkoły oficerskiej NKWD
w Kujbyszewie byli głównym źródłem transportowania radzieckich metod pracy do
polskiego UB3.
Organizacja pracy i udzielane wytyczne na temat metod działania były bardzo
ważne w sytuacji. Gdy wobec szczupłości kadr PPR i AL. do aparatu bezpieczeństwa
przyjmowano często ludzi przypadkowych, słabo wykształconych, np. w 1945 r. 49%
funkcjonariuszy miało wykształcenie podstawowe, 36% niepełne podstawowe, 14%
niepełne średnie i średnie i 1% niepełne wyższe4.
Przyjęcie kryterium klasowego doboru kadr spowodowało, że do resortu (ministerstwa) trafiali ludzie nieprzygotowani, pozbawieni odpowiedniego wykształcenia.
Niechęć społeczeństwa, wręcz wrogość wobec aparatu bezpieczeństwa, braki kadrowe
1
Doradcy pracowali już wcześniej. O ich przysłanie miał się zwrócić w 1944 r. Edward Osóbka-Morawski, zob. Z. Kaleniecki, R. Musiał, Rozwój organizacyjny i zmiany w strukturze SB w latach 1944-1948, „Problemy
Teorii i Praktyki Operacyjnej SB” 1979, nr. 3, s. 32.
2
P. Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002, s. 284.
3
M. Korkuć, „Kujbyszewiacy” – awangarda UB, „Arcana” 2002, nr 4-5, s. 74-95.
4
J. Borowiec, Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości. Rzeszowszczyzna 1944-1954, Warszawa 2004, s. 78.
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sprawiły, przez sito rekrutacji przechodzili pospolici bandyci, ludzie o niskim poziomie
moralnym i intelektualnym, zdarzali się również analfabeci5.
Sowieci pracowali od szczebla powiatowego do centrali MBP. Tylko w październiku 1944 r. do pracy związanej z bezpieczeństwem na obszarze Polski zostało skierowanych 115 „wykwalifikowanych pracowników do kontaktów roboczych i współdziałania z Wydziałem Bezpieczeństwa PKWN”6.
W sumie skierowano do Informacji WP 100 pracowników radzieckiego kontrwywiadu wojskowego „Smiersz” i do RBP 15 pracowników NKGB-NKWD. W szczytowym okresie mogło pracować od 350 do 400 doradców radzieckich7, którzy otrzymywali za wysługę w pracy organów kontrwywiadu „Smiersz” dodatki finansowe, np. na
dzień 1 I 1948 r. w wykazie osób ujętych do wpłaty dodatków za pracę w strukturach
organów kontrwywiadu „Smiersz” figurują następujące osoby8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

płk Dymitr Wozniesieński
płk Piotr Szpakowski
płk Paweł Karalun
płk Stefan Lewkowicz
płk Naum Lewandowski
płk Piotr Moran
płk Sergiusz Malkowski
płk Jan Pieskow
płk Mikołaj Prystupa
płk Anatoli Charchota
płk Aleksander Borszczow
ppłk Mikołaj Kasjanow
ppłk Sergiusz Iljin
mjr Mikołaj Kodaczygow
mjr Michał Moronow
mjr Jefin Nagorny
mjr Jan Obłog
mjr Wasyl Polakow
mjr Teodor Ruchajło
mjr Mitrofan Sołopienko
mjr Sergiusz Szałygin
mjr Aleksander Andruszkiewicz

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

mjr Aleksy Bałakirew
mjr Jan Batanow
mjr Iliusz Wiertaszew
mjr Aleksy Pawlenko
mjr Wasyl Iniutin
mjr Michał Kasjanok
mjr Jan Krykun
mjr Jan Korziuk
mjr Wieczesław Barski
mjr Wasyl Czalej
kpt. Wasyl Chomienko
kpt. Borys Dubrowski
kpt. Wasyl Iwancow
kpt. Aleksander Iwankow
kpt. Mikołaj Kalakin
kpt. Wieniamin Pankow
kpt. Aleksiej Aleksnadrow
kpt. Stanisław Szrejter
kpt. Teodor Wengłowski
kpt. Wasyl Glinski
kpt. Stefan Sarnowski
por. Janina Uljanicka

W 1947 r. rozpoczęło się ich wycofywanie, najpierw ze szczebla powiatowego.
Termin ten nie był przypadkowy. Zorganizowane podziemie zbrojne już w dużym
5
AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 892, Pismo prokuratora Specjalnego Sądu Karnego w Krakowie do Ministra Sprawiedliwości, dn. 20 VI 1945 r., k. 107.
6
Meldunek I. Sierowa do Ł. Berii z 16 X 1944, [w] Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 19441946, oprac. T. Cariewskaja, A. Chmielarz, A. Paczkowski, E. Rosowska, S. Rudnicki, Warszawa 1998, s. 63-67.
7
D. Węgrzyn, Wytyczne do pracy operacyjnej Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie z
1945 r., „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” nr 1: 2004, s. 165.
8
Centralne Archiwum Wojskowe sygn. 1780/90/9 (obecnie zbiory IPN), Rozkaz Szefa Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego w sprawie zatwierdzenia wysługi lat w organach kontrwywiadu „Smiersz”,
oddziałach Gwardii i Armii Ludowej, w pracy wywiadowczej i w służbie bezpieczeństwa na dzień 1 I 1948 r.,
Warszawa , 16 czerwca 1948 r., k. 100-104.
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stopniu zostało rozbite, a nowa władza okrzepła. Jednostki kadrowe UB oczyszczono
z ludzi niepewnych, ukształtowała się ich struktura i opracowano taktykę działania.
Najdłużej, bo do 1956 r. doradcy radzieccy pracowali w centrali MBP9.
Podstawowym problemem przy badaniu wpływu doradców radzieckich na tworzenie się polskiego aparatu bezpieczeństwa jest brak źródeł, szczególnie widoczny na
poziomie jednostek terenowych. Wśród zachowanych materiałów administracyjnych
PUBP na Śląsku, tylko w przypadku raportów Sekcji VIII (śledczej) MUBP w Brzesku
z 1945 r. zachowały się nieliczne wzmianki o „sowietnikach”. Wynika z nich, że organizowali oni cykliczne szkolenia dla pracowników i udzielali wskazówek co do pracy
operacyjnej i śledczej10.
Dość wysoką pozycję oficer śledczy uzyskał na podstawie Dekretu z dn. 16 listopada 1945 r. „O przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa”,
który nadawał uprawnienia sędziów śledczych, oficerom śledczym UB. Wydane protokoły przesłuchań przez wydziały śledcze UBP, miały moc sądową. W celu „właściwego
ukierunkowania śledztwa” oficerowie śledczy mieli bogaty katalog instrumentów, aby
oskarżony obrał właściwy kierunek „wędrówki” zgodny z oczekiwaniami przesłuchującego, np. polewanie wodą przez kilka godzin i trzymanie aresztowanego w lochu w
wodzie po biodra, wpompowywanie zimnej wody do żołądka, wkładanie palców rąk
między drzwi i powolne ściskanie aż do utraty przytomności, ściskanie jąder lub wkładanie ich między deski i ściskanie, zakładanie na palce drutu elektrycznego, karmienie
przez kilka dni śledziami bez dawania kropli wody, kłucie bagnetami, gwałcenie kobiet
i dziewcząt itp.11
Często przy takich przesłuchaniach uczestniczyli doradcy radzieccy, którzy wystawiali potem sadystycznym oficerom śledczym wzorowe noty, np. oficerem śledczym
PUBP w Jaśle był Zenon Potępa, przeciwko któremu kierowano do Wojskowej Prokuratury Okręgu Krakowskiego informacje świadczące o stosowaniu niedozwolonych
metod podczas przesłuchań. Doradca radziecki PUBP w Jaśle kpt. Gonczarow, który
uczestniczył w trakcie prowadzonych przez Zenona Potępę przesłuchań, wyrażał się o
nim w jak najlepszych superlatywach12.
Wobec braku dostępu do archiwów NKWD wiedza na temat tego dość istotnego
aspektu historii polskiego aparatu bezpieczeństwa jest dość skąpa.
Prezentowany dokument dotyczący wykładu psychologii śledztwa pochodzi
prawdopodobnie z 1945 r. brak jest daty i podpisu. Do tekstu w języku rosyjskim sporządzono w 1945 r. tłumaczenie w języku polskim. Przy edycji dokumentu zachowano
oryginalny język i styl tego tłumaczenia, które w takiej formie trafiło do pracowników
Sekcji VIII UBP.

9
Szerzej patrz: P. Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich..., s. 277-293; A. Paczkowski, Polski aparat
bezpieczeństwa jako kanał wpływów radzieckich, [w] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-56, red.
P. Wójcik, Warszawa 1992, s. 378-383; A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie w latach
1944-1956, Pułtusk 2002, s. 35 i n.
10
IPN Katowice, WUSW Bielsko Biała, sygn. 015/1, t. 1, Sprawozdanie MUBP w Brzesku 1945 r., b.p.
11
J. Borowiec, Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości Rzeszowszczyzna 1944-1954, Warszawa 2004, s. 109.
12
Tamże, s. 106.
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Prezentowany niżej dokument zachował się w formie maszynopisu. Liczy łącznie 7 stron w języku rosyjskim, formatu A-4 i 5 stron tekstu w języku polskim, formatu
A-4. Przechowywany jest w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, w Zespole
Dokumentów jednostek śledczych resortu Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1944-1956,
pod sygnaturą IPN BU, sygn.0298/683, tekst w wersji polskojęzycznej jest publikowany
w części. Usunięto oczywiste pomyłki i błędy, ale poprawki miały jednak tylko charakter kosmetyczny. Zostawiono świadomie typowe dla opisywanego czasu zwroty i
zachowano autentyczny styl.

Śledztwo
----------1. Wskazówki personalne.
--------------------------------Psychologia zeznań:
-----------------------Praca służby bezpieczeństwa jest bardzo różnorodna. Dla wykonania każdego rodzaju tej pracy kształci się specjalne organy. Jednym z ważniejszych organów służby bezpieczeństwa jest organ śledczy: jego zadaniem – wykonywać wszystkie te
czynności, które zmierzają do wykrycia przestępstw i ukarania przestępców. Jasno,
że do walki z tym rodzajem przestępców, jeśli ona ma mieć dobre wyniki, organ
śledczy musi się odpowiednio przygotować. W tej sprawie organ śledczy korzysta
z różnego rodzaju nauk. Jedna z nich – psychologia /nauka o wewnętrznych przeżyciach człowieka/ specjalnie poleca się studiować organom śledczym, a specjalnie
ta część, która nazywa się psychologia zeznań.
W naszym wykładzie psychologii zeznań postaramy się podać to co uważamy za
podstawowe i najważniejsze.
A/ Podział zeznań.
----------------------Rozróżniamy cztery rodzaje zeznań:
1/ Prawdziwe zeznania. Przesłuchiwany /świadek, podejrzany/ przedstawia przebieg wypadku, opis osoby albo rzeczy zgodnie z prawdą, przy tym jest on świadomy, że wszelkie inne zeznania są nieprawdziwe. On chce podać prawdę i podał
ją, nie wchodzą tu też żadne powody, które mogą tę prawdę zmienić lub podać w
przeciwieństwie do jego zeznań.
2/ Nieświadome nieprawdziwe zeznania. Nieświadome nieprawdziwe zeznania
są wtedy kiedy przesłuchiwany nie jest świadomy tego, że jego zeznania są nieprawdziwe. Jego zeznania byłyby prawdziwe wówczas, kiedy by przeciw jego woli
nie zniekształcano prawdy z powodów niezależnych od niego.
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3/ Ślepe albo przypadkowe zeznania. Przesłuchiwany, który składa swoje zeznania
nie jest pewny, czy zeznania jego są prawdziwe czy też nie. Na skutek niedokładnego orientowania się w danej sprawie może on nieświadomie powiedzieć prawdę,
albo też nieświadomie powiedzieć nieprawdę.
4/ Kłamliwe zeznania. Przesłuchiwany wie dobrze, że to co on zeznaje nie jest
zgodne z prawdą. Jednak jest on przekonany, że dla niego, czy dla tego na czyją on
korzyść zeznaje jest lepiej kiedy on złoży zeznania nieprawdziwe-skłamie.
B/ Powody różnych zeznań.
---------------------------------Rzadko kiedy w życiu trafi się ażeby kilka ludzi opisywało powiedzmy jakiś wypadek jednakowo, szczególnie wypadek ważniejszy. Nawet wtedy kiedy u wszystkich będzie dobra chęć przedstawić dany wypadek jak najwierniej i jak najrzetelniej13 – wyjaśnienia zazwyczaj będą różne: jeden bardzo jaskrawo poda opis danego
wypadku, drugi poda w słabym zarysie będąc przekonany, że podaje prawdziwie,
jeszcze inny przedstawi tylko ogólnie nie umiejąc podać szczegółów. Dlaczego to
tak jest? Jakie są powody tego, że ci ludzie podali przebieg danego wypadku różnie? Prosta odpowiedź: ludzie ci różnie przyjmują to co dookoła nich lub z nimi
dzieje się. Mówimy – każdy inaczej przeżywa: nie jednakowo zeznają, przypominają sobie, opowiadają. Dlatego jednakowo nie zeznają.
Różne są powody, że ludzie niejednakowo poznają świat i siebie. W pierwszym
rzędzie to ich zmysły /wzrok, słuch i.t.d./ które różnią się pod względem siły,
zdrowia i wyrobienia. Np. ludzie mało spostrzegawczy, krótkowzroczni z tak zw.
kurzą ślepotą/ w czasie zeznań będą w dobrej wierze zaprzeczać to czego nie widzieli, ci znowu którzy widzieli będą różnie opisywać niezależnie od tego czy byli
zainteresowani daną sprawą czy nie, gdyż myśleli o czym innym, byli przemęczeni,
czy opanował ich strach, gniew, czy to były kobiety czy mężczyźni, czy rozumieli
to co widzieli, czy słyszeli.
Takie różnice podania danej sprawy zależą też od wykształcenia, wyrobienia, rozumu i inteligencji ludzi. Ludzie różnią się miedzy sobą zdolnościami pamięciowymi
takich czy innych wrażeń zmysłowych. Jedni pamiętają długo albo chwilowo top co
widzieli, inni znowu to co słyszeli. Starzy ludzie długo pamiętają dawne, a szybko
zapominają nowe wrażenia. Lepiej pamiętają sytuacje słowa, że z nimi my już spotykali się, że ich rozumiemy, niż nowe i.t.d.
Przypominanie jest też różne u różnych ludzi: u jednych jest ono lekkie, szybkie i
mimowolne, u innych przeciwnie: mogą sobie coś przypominać po dłuższym zastanowieniu się, sami albo też przy czyjejś pomocy. Takim przesłuchiwanym ten co
ich pyta powinien umieć pomóc w przypominaniu biorąc pod uwagę ich uzdolnienia, wykształcenie, stanowisko i.t.d. Doświadczony śledczy powinien wiedzieć, że
umysłowe i fizyczne przemęczenie, strach, podenerwowanie podejrzanego przeszkodzi mu w przypominaniu. Chociaż podejrzany dokładnie, prawdziwie poznał,
13
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zapamiętał i przypomniał sobie temat zeznania jednak przekazując go może nieprawdziwie i niedokładnie naświetlić sprawę.
Z praktyki znamy, że np. jeden i ten sam wypadek różnie opowiadają, inteligent,
chłop fachowiec, niefachowiec i.t.d. Jedni mają duży zapas właściwych słów pomagają sobie przy tym odpowiednimi gestami, rysunkami, drudzy nie maja ,tego,
lub nie umieją tego wykorzystać. W dodatku śledczy powinien rozumieć i inne
powody dzięki którym mamy różne zeznania. Wspomnieć należy tylko chociażby
sugestie, hipnozę14, wpływ tłumu.
S u g e s t i ą nazywamy poddawanie komuś myśli przekonań, uczuć, które dana
osoba przyjmuje i uważa je za swoje własne wierząc w ich prawdziwość i dlatego
im się nie sprzeciwia. Podatnym sugestii t.zw. sugestywnym może być śledczy i
podejrzany. Taka sugestywność zależy m.in. od wieku, płci, poziomu inteligencji
/dzieci, kobiety/, chłopi i starcy są więcej sugestywni jak mężczyźni, inteligenci i
ludzie w sile wieku.
H i p n o z a – jest to taki stan człowieka w którym on nie jest zdolny pamiętać tego
co w danym czasie się stało. W taki stan wpadają ludzie o słabym charakterze pod
wpływem ludzi o silnych charakterach i silnej woli, którzy całkowicie opanowują
zahipnotyzowanych15 ludzi. Kiedy jest mowa o tłumie, to uważa się, że ona jest
gorszym świadkiem jak człowiek o najniższej kulturze. Dlaczego? b tłum odznacza się swoimi charakterystycznymi cechami, właściwościami bez odpowiedzialnością16, przestępczością. Z tego powodu zeznania człowieka z tłumu są zazwyczaj
nieprawdziwe. Ci sami ludzie złożyli by wówczas prawdziwe zeznania, kiedy podczas wypadku byliby poza tłumem.
W końcu należy wspomnieć jeszcze o najważniejszej przyczynie prawdziwych albo
kłamliwych zeznań. Jest to chęć człowieka. Człowiek jeśli chce powie prawdę, jeśli
nie chce skłamie. Człowiek składa fałszywe zeznania, gdyż boi się następstw złożonych prawdziwych zeznań, albo widzi w tym moralny lub materialny interes
kłamać, albo chce zemścić się nad tym kogo nienawidzi, albo bronić tego kogo lubi,
albo chce szkodzić tym którzy należą do innych narodowości, klasy, religii, innego ugrupowania politycznego. Podejrzenie, że ktoś kłamie można wyrobić sobie
nie tylko na podstawie stwierdzenia powodów do kłamstwa, ale też nieraz można poznać, że ktoś kłamie po samym sposobie jego zeznań /bardzo prawdziwe i
pospieszne zeznania są uplanowane/. Należy wykazać podejrzanemu kłamstwo
chociażby – tylko w części jego zeznań, a wówczas powodujemy nieraz u niego
niechęć do dalszego kłamstwa, kiedy on widzi, że kłamstwo na nic mu się nie przyda, a nawet więcej jeszcze, gdyż może jemu to zaszkodzić i to robi u niego zwrot i
zaczyna mówić prawdę.

14
15
16
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C. W p ł y w y z e z n a ń
--------------------------------Śledczy który chce wykonać dobrze swoje obowiązki, musi obserwować ludzi i studiować ich nawet poza służbą. Wtedy on zauważy że tu składają się różne czynniki,
które wpływają na rodzaj i jakość różnych spraw. Zebrane doświadczenie śledczy
wykorzysta wtedy kiedy będzie ich nawiązywał w czasie przysłuchania przy zwalczaniu przestępstw. Dlatego śledczy musi spostrzegać wpływy chorób na zeznania,
w pierwszym rzędzie wszelkich nerwowych i umysłowych. Zeznania nerwowo lub
umysłowo chorych mają wtedy większą wartość, kiedy przesłuchiwani odpowiadają na zadawane im pytania, a mniejszą wartość wtedy kiedy składają z własnej
inicjatywy i w formie opowiadania.
Na zeznania ma wpływ17 też wiek i płeć przesłuchiwanego. Zeznania małych dzieci,
młodzieży są zazwyczaj całkiem bezwartościowe. Zeznania starych ludzi z powodu
zaniku ich pamięci podobne są do zeznań dzieci i młodzieży. Najlepsze zeznania
składają ludzie w sile wieku – mężczyźni i kobiety. Mężczyźni lepiej poznają wypadki niż kobiety, lecz kobiety dokładniej pamiętają jak mężczyźni. Wartość zeznań
zależy też od stanowiska przesłuchiwanych. To najlepiej widzimy kiedy ludzie na
różnych stanowiskach o jednej i tej samej sprawie......? Lepszymi zadaniami będą
zeznania robotnika odnośnie tych samych wypadków.
Wreszcie g n i e w tak samo ż a l, s t r a c h i in18. Wpływają na zeznania. Zeznania
te są zwykle niedokładne, nieprawdziwe, widzi się w nich przesadę albo niedocenianie.
D. P s y c h o l o g i a przesłuchującego.
----------------------------------------------Przesłuchujący powinien w pierwszym rzędzie pamiętać, że moment rozpoznania wypadku do momentu przekonania19 przesłuchiwanego czy to w formie notatek
z dochodzenia, czy w formie protokółu, czy wreszcie w formie ustnego czy pisemnego
sprawozdania podlega tym wszystkim wpływom, które działają na przesłuchiwanego
bo przesłuchujący w tym wypadku jest jak gdyby20 świadkiem w stosunku do osób,
które mogą robić wnioski z przesłuchań21 przesłuchiwanych. Przesłuchujący powinien
być ostrożny i dbać tylko o dana sprawę, szukać obiektywnej prawdy i rzeczywistych
powodów przestępstwa, wykroczenia czy szkodliwego zaniedbywania sprawy i szybko decydować o danych sprawach. Dlatego nie śmie22 poddawać się wpływom sympatii
do osób przesłuchiwanych, przeciw swojemu obowiązkowi będąc wyrozumiałym dla
nich ze szkodą dla sprawy. Przesłuchujący powinien dbać o utrzymanie zależności od
opinii publicznej, zdań towarzyszy i.t.d. Potrzebną niezależność można zdobyć przez
17
18
19
20
21
22
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nabycie pewności w postępowaniu, która wypływa z dokładnego zapoznania się:
1. potrzebnych prawnych postanowień, instrukcji i wskazówek.
2. metody postępowania z dowodami rzeczowymi i osobowymi.
3. zasady postępowania z ludźmi.
Przesłuchujący powinien pamiętać o sugestii, której on może podlegać ze strony przesłuchiwanego albo odwrotnie. W pierwszym wypadku przesłuchujący powinien
jeszcze raz przemyśleć złożone przez przesłuchiwanego zeznania, ażeby pozbywając się sugestii mógł się przekonać, że pewne, jasne i zdecydowane zeznania nie
okażą się wątpliwymi względnie niedokładnymi. Ten jednostronny wpływ sugestii23 jest możliwym24 i większym, kiedy jedna ze stron jest pewniejsza siebie co do
posiadanych przez nią wiadomości o danej sprawie, stanowisku, wyrobieniu i.t.p.
Przesłuchujący powinien posiadać przynajmniej taki sam stopień inteligencji jak i
przesłuchiwany. We wszystkich wypadkach powinien być zdolny zrozumieć wewnętrzny stan i przeżycia przesłuchiwanego. Kto niema choć trochę wrodzonych
zdolności zachowania się z przesłuchiwanym ten rzadko kiedy potrafi zadowalająco przeprowadzić przesłuchanie.
Jednak i tu można dużo nauczyć się i swoje postępowanie stopniowo polepszyć. Przede
wszystkim25 podczas takiej czynności należy zachować równowagę ducha. Tą cechę
można bardzo szybko zdobyć przy dobrych chęciach i panowaniu nad sobą. Kto
tego nie rozumie to do przesłuchiwania zabiera się za szybko, nieraz bardzo ostro,
albo z wielkim pośpiechem bez przygotowania i planu. W ten sposób przeprowadzone przesłuchiwanie nigdy sprawy nie posunie naprzód, gdyż przesłuchujący
bezsprzecznie podlega wpływom przesłuchiwanego i stawia go w korzystniejszym
od siebie położeniu. Czym spokojniej i z równowagą26 przesłuchujący przeprowadza badania tym ma lepsze widoki na postęp w pracy. Sprawę na pewno zagmatwa
ten, kto idzie do celu przez niewłaściwe postępowanie albo podsuwanie nieprawdziwych i niczym nie umotywowanych podejrzeń. Takie nietaktowne postępowanie jak niektórzy motywują to z pojęciem energii nie zbliża do celu, ale przeciwnie.
Można być bardzo energicznym człowiekiem zachowując takt jakim powinien odznaczać się przesłuchujący. Ażeby przesłuchiwany odkrył nam wszystkie tajemnice
które27 tylko on może znać i tylko on może ich odkryć, należy go sobie pozyskać.
A zrobić to można tylko odpowiednim postępowaniem - wykazując taktowność, postępować z nim po ludzku i mieć w stosunku do niego serce. Należy tylko w koniecznej potrzebie, ażeby przesłuchujący odwołał się do innych środków. Za bardzo28
energiczne postępowanie nie zawsze daje dobre wyniki, a czasem nawet wprost
przeciwne. Praktyka potwierdza, że grzeczność i taktowność w czasie przesłuchiwania szybciej doprowadza do celu nawet wtedy kiedy ma się do czynienia z bardzo upartym przestępcą.
23
24
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Przez niewłaściwe przesłuchiwanie nie można pozyskać sobie zaufania przesłuchiwanego, oddala się go wówczas od siebie, często doprowadza się nawet do tego,
ze przesłuchiwany zamyka się w sobie i zeznaje nieprawdę. Pozyskać dla siebie
przesłuchiwanego jest potrzebą konieczną wtedy kiedy przesłuchujący uważa że29
będzie miał jakąś korzyść. Takie wewnętrzne zbliżenie przesłuchiwany powinien
nie tylko odczuć ale i zobaczyć to oczami. Dlatego więc zewnętrzność przesłuchującego ma odzwierciedlać jego wewnętrzny nastrój. Innym błędem przesłuchującego jest jego uprzedzenie i to najczęściej w stosunku do przesłuchiwanego, który
nie musi być przestępcą i w tym wypadku nie właściwe jest dążenie przesłuchującego do zmuszania każdego przesłuchiwanego ażeby przyznał się do winy. Jest
to tylko lenistwo przesłuchującego, który szuka innych dróg na których mógłby
znaleźć prawdziwe rozwiązanie sprawy. Takie zwężenie horyzontu poszukiwania
„ten a nikt inny jest przestępcą” skierowuje nieraz sprawę na fałszywą drogę. Przesłuchiwany może w końcu przyznać się jednak do popełnionych przestępstw, ale
prawdziwy winowajca którego można było w swoim czasie odkryć i ukarać nadal
znajduje się na wolności.
E. T e c h n i k a p r z e s ł u c h i w a n i a osób.
----------------------------------------------------------1. Ś w i a d k o w i e.
Przy przesłuchiwaniu świadków spotykamy się nieraz z bardzo poważnymi trudnościami, które mogą sprawę skierować na niewłaściwą drogę i uniemożliwić wykrycie prawdy albo ją utrudnić o ile przed tym nie zabezpieczymy się odpowiednio.
Takimi przeszkodami mogą być: świadek, który w wielu wypadkach nie chce mówić prawdy i świadomie zeznaje nieprawdę, albo świadek, który z różnych przyczyn niezależnych od niego nie może powiedzieć prawdy i nieświadomie wprowadza w błąd przesłuchującego. Kto chcę dobrze sparować swoją pracę śledczego
musi się uczyć i nabierać wprawy poza służbą, a wtedy przekona się, że ludzie w
życiu codziennym twierdzą coś zdecydowanie, co wcale nie jest zgodne z prawdą.
W większości wypadków robią to nie ze złości, albo z jakimś innym ukrytym zamiarem, ale prosto dlatego, iż są święcie przekonani, że mówią prawdę, nie sprawdziwszy przed tym swoich spostrzeżeń. Przykład – O jakimś jednym wypadku mówi
naraz kilku ludzi, zwyczajnie wtedy będziemy mieć tyle różnorodnych spostrzeżeń
o jednym i tym samym wypadku. To samo bywa i ze świadkami, w ich zeznaniach
wkrada się mnóstwo30 pomyłek i zniekształcają rzeczywisty obraz wypadku. Dlatego trzeba kontrolować te siły które wchodzą w grę w czasie spostrzegania /wzrok,
słuch, pamięć i.t.p./. Ze specjalną uwagą trzeba odnosić się do ludzi wzruszonych
i podenerwowanych, zeznania takich ludzi należy przyjmować bardzo ostrożnie.
Często bywają i takie wypadki, że albo z powodu rozwiniętych uczuć do danej
osoby, albo ze strachu przed odpowiedzialnością nie mają odwagi nam powiedzieć,
29
30
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albo wreszcie boją się, że z powodu31 swoich zeznań mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za dane przestępstwo. Z takimi ludźmi należy postępować bardzo
ostrożnie, gdyż oni pod wpływem strachu nawet bez złej woli z ich strony będą
mogli złożyć fałszywe zeznania. Małomówni i bardzo ostrożni świadkowie, zwyczajnie mówią, że nic nie mogą powiedzieć o danej sprawie. Przesłuchiwanie takich
osób wymaga dużo trudu i cierpliwości. Kiedy im jednak rozwiąże się język zostają
najdokładniejszymi świadkami. Trzeba ich jednak zainteresować daną sprawą nie
wymuszać z nich zeznań i nie mówić z nimi o całokształcie sprawy, ale pytać ogólnie i pobieżnie o danej sprawie. W taki sposób ośmiela się tych ludzi, wywołuje się
w nich zaufanie i wreszcie rozgrzani rozmowa i zainteresowani sprawą zeznają
wszystko co jest im wiadomo o sprawie. Doświadczony przesłuchujący orientuje
się, że pospieszne i płynne odpowiedzi na każde zadane im pytanie są tak samo
podejrzane jak i odpowiedzi sformułowane powolnie i ostrożnie. W pierwszym
wypadku można myśleć, że przesłuchiwany z góry przygotował sobie treść opowiadania. W drugim wypadku przesłuchiwany powtarzając bardzo powoli każde
pytanie /żydzi, cyganie/. Robią to w tym celu ażeby zyskać na czasie i przygotować należytą odpowiedź. Takiemu świadkowi należy z góry powiedzieć, że my
jego manewr rozumiemy. Po tym trzeba zmusić świadka do jak najprawdziwszego32 przedstawienia sprawy i przy tym jak najmniej zadawać mu pytania.
Podczas przesłuchiwania świadka nie należy od razu33 pytać go o wypadku, osobach, miejscu, czynnościach i.t.p. co nas interesuje, ale o innych sprawach. W ten
sposób pomiędzy przesłuchującym, a przesłuchiwanym powstaje zbliżenie i przesłuchiwany mówi prawdę bo przedmiot rozmowy nie ma żadnego związku ze sprawą. W trakcie takiej niby prywatnej rozmowy trzeba ostrożnie i niespostrzeżenie
przejść do właściwego tematu. Kiedy przesłuchiwany z początku nie zauważy tego
podstępu, wówczas o sprawie zaczyna zeznawać prawdę, a nie tak jak sobie z góry
ułożył swoje zeznania. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wszelkie wypowiedzi którymi świadek charakteryzuje jakieś osoby albo wypadki. Odpowiednio do
tego czy świadek używa słów pełnych nienawiści, czy znowu stara się przedstawić
sprawę mało ważnie, można myśleć, że świadka będziemy się starać podejrzewać
o to czy zeznaje on na czyjąś korzyść. W pierwszym wypadku sprawę powiększa,
w drugim pomniejsza. W ten sposób w większości wypadków zeznają świadkowie
uczciwi będący omyłkowo przekonani, że w ten sposób bronią słusznej sprawy. W
czasie dłuższego przesłuchiwania wychodzą na jaw sprzeczności nie tylko pomiędzy pojedynczymi34 zeznaniami, ale i miedzy jedną sprawą, a zeznaniem. Potrzebnym jest ażeby przesłuchujący wyraźnie przedstawił sobie to co świadek opowiada. Kiedy przesłuchujący porównuje zeznania świadka z rzeczywistością wtedy on
widzi wyraźny brak związku i niektórych detali w ogólnej sytuacji.

31
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TOM VII 2010 - 2011

Tomasz Osiński
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie)

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Ochrony
Skarbowej w Lublinie za miesiąc grudzień 1945 r.
Jednym z ważniejszych zadań Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
było reaktywowanie administracji skarbowej. Domena ta powierzona została początkowo Resortowi Gospodarki Narodowej i Finansów, a następnie wyodrębnionemu z
niego Resortowi Skarbu, który od 1 stycznia 1945 r. funkcjonował jako Ministerstwo
Skarbu. Organizując administrację skarbową korzystano, z pewnymi zastrzeżeniami, z
wzorców wypracowanych przed wojną. W drugiej połowie 1944 r. utworzono na wyzwolonych terenach izby skarbowe, które organizowały administrację skarbową niższego szczebla. Właściwość terytorialna izb odpowiadała właściwości terytorialnej władz
administracji ogólnej1.
Istotnym elementem działalności organów administracji skarbowej było zwalczanie przestępczości skarbowej. W ramach izb skarbowych powstały specjalnie w tym
celu brygady ochrony skarbowej (później przemianowane na rejonowe inspektoraty
ochrony skarbowej). Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie powołał pierwsze brygady
w Zamościu (17 XI 1944) i Siedlcach (1 XII 1944). Nadzór nad działalnością ochrony
skarbowej sprawował Departament I Ministerstwa Skarbu. Od marca 1945 r. rozpoczęły
działalność okręgowe inspektoraty ochrony skarbowej. W lipcu obowiązki organizacji i kierowania działaniami ochrony skarbowej przejął Główny Inspektorat Ochrony
Skarbowej, funkcjonujący na prawach departamentu w ramach Ministerstwa Skarbu.
Okręgowemu Inspektoratowi Ochrony Skarbowej w Lublinie podlegało sześć brygad
ochrony skarbowej z siedzibami w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie (2 brygady), Siedlcach, Zamościu2. Pod wpływem przeobrażeń ustrojowo – gospodarczych w 1951 r.
1
A. Witkowski, Ochrona skarbowa w Polsce, Warszawa 1998, s. 28 – 46; W. Witkowski, Historia administracji
w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 415.
2
W listopadzie 1945 r. działały 4 brygady: Biała Podlaska (powiaty bialski i radzyński), Lublin (powiaty:
lubelski, lubartowski, kraśnicki, włodawski i puławski), Siedlce (powiaty: łukowski i siedlecki) i Zamość (po-
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dokonano likwidacji ochrony skarbowej jako odrębnej instytucji3.
Ochrona skarbowa była organem wykonawczym władz skarbowych przeznaczonym do zwalczania przestępstw skarbowych. W orbicie zainteresowań instytucji
znalazły się osoby naruszające przepisy „w zakresie: ceł, monopolów i akcyz pobieranych na rzecz skarbu państwa, obrotu papierami premiowymi, podatków bezpośrednich, opłaty skarbowej oraz gospodarki dewizowej”4. Dodatkowo prowadziła działania
mające na celu wykrycie przestępstw nieskarbowych m.in. poprzez ochronę majątków
opuszczonych i poniemieckich, zwalczanie drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie
handlowym, czy nielegalnego obrotu skórami i uboju5. Według Andrzeja Witkowskiego, autora monografii ochrony skarbowej w Polsce, można pokusić się o twierdzenie, że
instytucja ta zajmowała się zwalczaniem szeroko pojętej przestępczości gospodarczej6.
Cel ten realizowano dwutorowo, czyli poprzez zapobieganie przestępstwom
oraz czynności dochodzeniowe. W ramach zapobiegania przestępczości skarbowej
gromadzono informacje o rodzajach, nasileniu i przyczynach przestępstw skarbowych.
Wiązało się to z koniecznością prowadzenia statystyk obejmujących zakres przestępczości skarbowej, jak również analizowania sytuacji gospodarczej i podłoża negatywnych
zjawisk7. Liczne trudności natury organizacyjnej i personalnej sprawiły, że zbieranie
informacji nie było rzeczą łatwą. W związku z powyższym opracowano szczegółowe
przepisy odnośnie organizacji „wywiadu skarbowo-gospodarczego”, które precyzowały zasady budowania, werbunku i finansowania sieci informatorów8.
Ochrona skarbowa pomimo bardzo trudnych warunków pracy, braku fachowego personelu, sprzętu, wsparcia ze strony służb dbających o bezpieczeństwo z różnym
skutkiem realizowała postawione jej zadania. Zdaniem A. Witkowskiego miała ona
„spore zasługi dla skarbu państwa”9.
Zaprezentowany poniżej dokument stanowi przykład raportu periodycznego,
którego autorem był okręgowy inspektor ochrony skarbowej w Lublinie. Źródło pochodzi z akty lubelskiego OIOS przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Można w nim wyodrębnić dwie zasadnicze części: analizę sytuacji gospodarczej
Lubelszczyzny oraz omówienie działalności urzędu w okresie sprawozdawczym, czyli
przedstawiono w nim wyniki „wywiadu skarbowo-gospodarczego”, oraz pracy dochowiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i zamojski). Archiwum Państwowe
w Lublinie (dalej: APL), Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej (dalej: OIOS) w Lublinie, sygn. 1, Wykaz
brygad ochrony skarbowej podległych OIOS w Lublinie, 24 XI 1945, bp; Od 1 lipca 1946 r. rozpoczęła pracę
brygada w Chełmie. APL, OIOS w Lublinie, sygn. 17, brygada ochrony skarbowej w Chełmie do OIOS Lublin,
24 VII 1946, bp.; Druga brygada w Lublinie została zorganizowana przed majem 1947 r. A. Witkowski, Ochrona
skarbowa..., s. 183.
3
A. Witkowski, Ochrona skarbowa..., s. 28 – 46.
4
Tamże, s. 35.
5
Tamże, s. 151-167.
6
Tamże, s. 175.
7
Tamże, s. 32, 38.
8
„Werbowanie informatorów powinno się opierać na zasadzie im więcej dobrych informatorów, tym
wydatniejszy wynik pracy”. „Werbuje się: oddaniem przysługi, poczęstunkiem, obietnicą wynagrodzenia,
apelowaniem do poczucia moralnego lub patriotycznego, podsycaniem zawiści konkurencyjnej, chęci zemsty
itp.” Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, 04/338, Okólnik Głównego Inspektoratu Ochrony
Skarbowej nr 48/46, 25 IV 1946, k. 202.
9
A. Witkowski, Ochrona skarbowa..., s. 176.
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dzeniowej urzędu. Uwagi dotyczące sytuacji gospodarczej Lubelszczyzny po wyzwoleniu mają wprawdzie charakter bardzo ogólny, aczkolwiek wyartykułowane zostały w
nich typowe dla tego okresu zjawiska, związane ze zniszczeniami wojennymi i odbudowy, oraz instalowaniem nowego ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego. Podczas opracowywania dokumentu dokonano jedynie kosmetycznych zmian związanych
z korektą ortograficzną i interpunkcyjną.
***
Inspektorat
Okręgowy Ochrony Skarbowej
w Lublinie
L.1252/45

Lublin, dnia 31 grudnia 1945 r.

Sprawozdanie z działalności za
m[iesią]c grudzień 1945.Do
Głównego Inspektoratu
Ochrony Skarbowej
w Warszawie
ul. Wileńska 2/4

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej wraz z zestawieniem statystycznym.

Inspektor Okręgowy Ochrony Skarbowej

/Jan Rago/
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Inspektorat
Okręgowy Ochrony Skarbowej
w Lublinie

Lublin, dnia 29 grudnia 1945 r.

Sprawozdanie
z działalności Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Lublinie za m[iesią]c
grudzień 1945 r.
I. Wstęp: W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu położono główny nacisk na
sprawę przestępstw w dziedzinie podatków pośrednich oraz bezpośrednich. W znacznie mniejszym stopniu poświęcono zagadnieniom w zakresie przestępstw z ustawy o
majątkach opuszczonych i porzuconych oraz ustawy o wyłączeniu ze społeczeństwa
polskiego wrogich elementów. W dziedzinie lichwy i spekulacji przeprowadzono szereg akcji, mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości.
Rzut oka na niektóre dziedziny życia gospodarczego na terenie Lubelszczyzny.
1.Rolnictwo: Województwo lubelskie jest województwem o charakterze rolniczym w
przeważającym stopniu i posiada w/g danych z m[iesią]ca grudnia br.10 na ogólną powierzchnię 2.506.189 ha:
a/ gruntów ornych
1.396.085 ha
b/ gruntów pod łąkami
251.362 ha
c/ pastwisk
136.443 ha
d/ sady i ogrody
36.979 ha
e/ lasy
482.952 ha
f/ inne grunta i nieużytki
203.368 ha
Ujemne skutki wojny, rabunkowa gospodarka okupanta, brak nawozów sztucznych
itp. spowodowało obniżenie plonów. Przed wojną plony z 1 ha w kwintalach wynosiły około: pszenica – 12, żyto – 12, jęczmień – 11, ziemniaki 114, buraki cukrowe – 210.
Obecnie obniżka plonów w stosunku do powyższych wynosi od 15-20 %. Większość
gruntów ornych znajduje się pod zasiewem zbóż i ważniejszych okopowych. W roku
1944/45 pod uprawę rolną zdołano wziąć 1.085.210 ha powierzchni. Wykonanie planu
zwiększenia zasiewów napotyka na duże trudności. Zachodzi obawa, że 20 % z planowanej podwyżki obszaru pod zasiew nie będzie wykonana z powodu braku sprzężaju,
niedostatecznej ilości sił pociągowych, nieobsadzenia gospodarstw wskutek repatriacji,
braku rąk [do] pracy i wysiedlenia na Zachód. Jeśli chodzi o strukturę gospodarstw, to
trzeba stwierdzić, że jak poniższe zestawienie wykazuje, najwięcej jest gospodarstw niepełnorolnych, karłowatych. Na ogólną ilość gospodarstw /bez powiatu siedleckiego,
który dotychczas nie nadesłał danych/ 311.193- jest gospodarstw:
a/ poniżej 2 ha
- 54.885
b/ od 2-5 ha
- 170.561
c/ od 5-10 ha
- 68.977
d/ od 10-15 ha
- 12.830
e/ od 15-50 ha
- 3.940
10

W oryginale r. b.
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Drugą ważną dziedziną rolnictwa jest hodowla inwentarza żywego. Stan tego inwentarza jest niewystarczający i zmniejszył się w porównaniu ze stanem przedwojennym
do połowy. Zmniejszenie ilości koni nie powinno wpływać na stan produkcji rolnej, o
ile rola ich w rolnictwie zostanie zastąpiona przez akcję traktorową. Pogłowie trzody
chlewnej podlega wahaniom, gdyż jest zależne od zjawisk koniunkturalnych.
Kształtowanie się cen miejscowych płodów rolnych i produktów hodowlanych
w m[iesią]cu grudniu br.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Rodzaj artykułu

Jednostka
kg

pszenica
żyto
jęczmień
owies
proso
groch
ziemniaki
słoma
siano
wieprz.
masło
mleko
jaja
ryby
koń chłopski roboczy
krowa dojna

100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 kg żywca
1 kg
1 l.
1 szt.
1 kg.
1 szt.
1 szt.

Cena wolnorynkowa na terenie
woj. lubelskiego
najniższa/najwyższa
1.600 – 2.500. –
720 – 1.800. –
600 – 1.400. –
600 – 1.500. –
1.000 – 2.000. –
1.000 – 3.400. –
120 – 400. –
80 – 400. –
100 – 600. 115 – 140. 260 – 360. 15 – 25. 13 – 18. 80 – 160 14.000 – 25.000 12.000 – 20.000 -

sztyw[na]
zł.
37,5
27,5
27,5
26,5
55, 77, 9, 9, 12, 2, 13, 1, 1,2
-

Widać z powyższego zestawienia dużą rozbieżność cen tego samego rodzaju artykułu, [pomiędzy] ceną najwyższą i ceną najniższą w różnych powiatach tegoż samego
województwa lubelskiego. Spowodowana ona jest oddaleniem ośrodków rolniczych od
dróg komunikacyjnych przy jednoczesnej urodzajności i wydajności gruntów z jednej
strony, a małą urodzajnością obszarów rolnych o dobrych warunkach komunikacyjnych z drugiej strony. Jakość towarów rówwnież odgrywa rolę w tym względzie. Jeśli
chodzi o porównanie cen okresu sprawozdawczego z okresem ubiegłym, to ceny obecne powyższych artykułów wzrosły o 20 – 25 %.
Ceny innych artykułów pochodzących z przetworów spożywczych wykazały
poza ceną cukru również tendencje zwyżkową i tak:
rodzaj artykułu
1. chleb pytlowy
2. cukier
3. mąka pszenna
4. słonina
5. węgiel

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
za 100 kg

cena w m[sią]cu XI
18 – 20. –
160 – 180. –
20 – 40. –
180 – 230. –
250 – 400. –

cena w m[iesią]cu XII
22 – 30. –
130 – 140. –
30 – 50. –
230 – 260. –
400 – 600. –

Cena płodów rolnych i produktów hodowlanych, jak już wspomniano, wzrosła
do 25 %. Tego rodzaju zjawisko co do zboża, słoniny, mięsa i mąki zostało wywołane
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skupem przez Związek Gospodarczy Spółdzielni „Społem”, skupem na eksport dla
ZSRR oraz skupem przez spekulantów, którzy wykorzystując różnicę cen produktów
tu i na Zachodzie wywożą znaczne ilości. Skup przez Spółdzielnie „Społem” należy
uważać za pożądany z uwagi na możliwość uregulowania w ten sposób cen na całym
terenie Rzeczypospolitej, gdyż skup nadwyżek produkcyjnych i rozprowadzenie towaru po kraju może zapobiec wzrostowi cen, częstokroć spowodowanemu przez spekulantów, którzy skupując zasoby z wolnego rynku magazynowali je w oczekiwaniu
na zwyżkę cen. Należy podkreślić, że skup da pozytywne wyniki, jeśli rolnik za swoje
artykuły otrzyma ekwiwalent w postaci potrzebnych mu artykułów. Oprócz wyżej podanych przyczyn zwyżki cen artykułów należy wymienić większe zapotrzebowanie na
te artykuły w okresie świąt „Bożego Narodzenia”, małe przydziały na kartki żywnościowe, które dla ludności bezrolnej nie stanowią żadnej podstawy minimum egzystencji, gromadzenie zapasów przez ludność.
Widzimy nadmierny wzrost ceny węgla, który wynosi nawet ponad 100 %. Spowodowane to jest minimalnym dowozem węgla wskutek niedomagań transportu oraz
prawie żadnym przydziale węgla po cenach sztywnych.
Obniżkę ceny cukru spowodowano przez wypuszczenie do wolnego obrotu
większej ilości cukru po cenach komercyjnych / po 130 zł za 1 kg/.
2.Przemysł: Drugą wielką dziedziną, która daje utrzymanie dużej części ludności, jest
przemysł wydobywczy i przetwórczy. Na terenie Lubelszczyzny spotykamy się z przemysłem przetwórczym. Tak jak w rolnictwie również w przemyśle napotyka się na
trudności, które nie pozwalają na dostateczne rozwiniecie się jego. Oto przyczyny ciężkiej sytuacji w przemyśle: 1/ zniszczenia przedsiębiorstw, spowodowane wojną, 2/
niedomagania transportu, 3/ brak podstawowych surowców, 4/ brak dostatecznej ilości węgla, 5/ brak fachowców i narzędzi, 6/ trudności kalkulacji wskutek wysokich cen
surowców i wysokich zarobków robotników, 7/ brak rozwoju inicjatywy prywatnej w
wskutek niepewności pozostania we własnym przedsiębiorstwie w związku z upaństwowieniem. Należy rozróżnić przemysł upaństwowiony i przemysł pozostający w
rękach prywatnych właścicieli. Jeśli chodzi o ten ostatni to na terenie Lubelszczyzny
przedstawia się następująco:
rodzaj przemysłu
spożywczy
metalowy
skórzany i garbarski
chemiczny
konfekcyjny
włókienniczy
robót budowlanych
fotograficzny
papierniczy
drzewny

ilość przedsiębiorstw
m. Lublin
42
11
6
20
52
17
12
1
5

powiaty
769
7
1
11
17
14
3
15
–
46

razem
811
18
7
31
69
14
20
27
1
51

zatrudnienie w stosunku
do możliwości
100 %
70 %
100 %
70 %
100 %
70 %
10 %
100 %
100 %
50 %
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mineralny
energetyczny
różne
Razem

12
6
184

41
5
5
934

53
5
11
1118
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30 %
100 %
100 %

Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle wynosi 8.000 ludzi. Obrót za ubiegły rok
160 milionów złotych. W listopadzie br. ilość przedsiębiorstw wynosiła 1.001, a zatem w
miesiącu grudniu wzrosła o 117 przedsiębiorstw. Najbardziej jest rozwinięty przemysł
przetwórczy, posiada on największą ilość czynnych zakładów /811/ i największą ilość
zatrudnionych /4000/. Natomiast najsłabsze tendencje rozwojowe wykazuje przemysł
robót budowlanych z uwagi na martwy sezon, brak surowców, węgla i odpowiednich
kredytów na ten cel przeznaczonych.
Poza tym znajduje się ogółem 211 przedsiębiorstw, które nie są upaństwowione,
a które są pod zarządem Tymczasowego Zarządu Państwowego. Są to przedsiębiorstwa stanowiące tak zwane mienie opuszczone albo porzucone.
3.Handel: Spółdzielnie, przedsiębiorstwa pod zarządem państwowym i przedsiębiorstwa prywatne zajmują się handlem [w] 93 branżach. W listopadzie br. zarejestrowano ogółem 8418 przedsiębiorstw handlowych. Z tej liczby na miasto Lublin wypada 2211, a na powiaty 6640 przedsiębiorstw. Liczba zatrudnionych wynosiła 15.752
ludzi. Grudzień wykazuje wzrost przedsiębiorstw do liczby 8851. Automatycznie wzrosła ilość pracowników do 16.662 ludzi.
Państwowa Centrala Handlowa.
W końcu okresu sprawozdawczego został nawiązany kontakt z Państwową
Centralą Handlową w Lublinie. Z uwagi na to, że instytucja ta na tym terenie została
przed kilku tygodniami powołana do życia, dotychczas nie odegrała ona dostatecznej
roli czynnika interwencyjnego. Na odbytej konferencji, omówiono plan współpracy.
Praca O[kręgowego] I[nspektoratu] O[chrony] S[karbowej] i P[aństwowa] C[entrala]
H[andlowa] będzie szła przede wszystkim w kierunku zwalczania nieuzasadnionej
zwyżki cen. P[aństwowa] C[entrala] H[andlowa] również ma odegrać rolę czynnika
zapobiegającego przestępstwom odnośnie lichwy i spekulacji. W okresie przedświątecznym przeciwdziałano zwyżce cen na zapałki, sól, drożdże i cukier przez rzucenie
na wolny rynek tych artykułów. Z rozwojem tej instytucji zamierzony cel, należy sądzić,
zostanie osiągnięty.
Związek Gospodarczy Spółdzielni „Społem”
Analogicznie jak z P[aństwową] C[entralą] H[andlową] nawiązano kontakt ze
„Społem” między innymi z inspiracji I[nspektoratu] O[kręgowego] O[chrony] S[karbowej] „Społem” rzuciło na rynek towary tego rodzaju jak mąka, fasola, śledzie, cukier.
Przez wprowadzenie na rynek większych zapasów cukru, cena jego w okresie przedświątecznym nie tylko nie zwyżkowała ale obniżyła się do kwoty 135 zł za 1 kg.
5. Rynek pieniężny:

Redyskonto w Narodowym Banku Polskim Oddział Lublin w
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miesiącu sprawozdawczym zmalało w stosunku do m-ca listopada br. prawie o 50 %.
W listopadzie wynosiło 8.300.000 zł zaś w grudniu 4.610.000 zł. Kontyngent kredytów
dyskontowych w m[iesią]cu grudniu wynosił 31.500.000 zł. Suma ta nie została wykorzystana w 100 %. Poszczególne Banki kredytujące pewne działy życia gospodarczego,
mające własny zapas pieniędzy nie korzystały z tego rodzaju kredytów Narodowego
Banku Polskiego, aby uniknąć dzielenia się zyskiem. Stopa procentowa normalna wynosi – 9 %, stopa dyskontowa – 4,5 %. Kredytowano w pierwszym rzędzie spółdzielczość, potem przemysł energetyczny, budowlany jak huty szkła, fabryki papy, cegielnie, cementownie oraz przemysł przetwórczy. Wyeliminowano z kredytów Handel
oraz rzemiosło, które produkuje na własny rachunek.
W miesiącu sprawozdawczym na „czarnej giełdzie” utrzymała się w początkowych trzech tygodniach na ogół tendencja jednolita. W ostatnim tygodniu kurs walut
złotych zwyżkował. Na uwagę zasługuje zwyżka obcej waluty w złocie.
Kształtowanie się kursów waluty obcej na „czarnej giełdzie” w m-cu XII
Cena zakupu
Cena sprzedaży
Wartość
kurs
kurs
kurs
kurs
nominalna
najniż[szy] najwyż[szy]
najniż[szy]
najwyż[szy]
ruble
rubel ZSRR
dolary
″
funty szterlingi
″
marki
niemieckie
złoto 14–to
kar. jako złom

5 w złocie
1 papierowy
1 papierowy
w odcinkach
ponad 5
20 w złocie
1 papierowy
1 w złocie
1 papierowy

2.750. 1,60
400. 460. -

3.000. 1,70
420. 480. -

2.800. 1,70
420. 480. -

3100. 1,8[0]
440. –
500. –

28.000. 460. 4.500. 0,50

30.000. 660. 4.650. 0,60

29.000. 480. 4.650. 0,60

31.000. –
690. –
4.750. –
0,7[0]

1 gram

250. -

550. -

270. -

600, -

II. Praca w m[iesią]cu sprawozdawczym
Ochrona Rynku Monopolu Tytoniowego
Z uwagi na to, że na terenie województwa lubelskiego istnieje w większym rozmiarze uprawa tytoniu praca również w okresie sprawozdawczym nastawiona i prowadzona była szczególnie w kierunku zwalczania przestępstw z dziedziny Monopolu Tytoniowego. Dla osiągnięcia celu urządzano rewizje i obławy na targach, szosach,
dworcach kolejowych, drogach i u plantatorów. Rewizje u plantatorów miała na celu
stwierdzenie, czy tytoń jest odstawiony i czy posiada nielegalny zapas tytoniu, by w ten
sposób likwidować nadużycie w zarodku. Rewizje na stacjach i targach miały charakter
periodyczny zaś ma szosach i innych drogach doraźny. Przewożący tytoń uciekają się
do rozmaitych kruczków dla przemycania tego rodzaju towarów. Należy stwierdzić,
że w dużym stopniu znikły fałszowane papierosy, sprzedawane na ulicach, a nawet
w sklepach. Pomimo braku odpowiednich środków komunikacyjnych, dostatecznego
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personelu zdołano skonfiskować: 1146,65 kg surowca tytoniowego, 19 085 szt. papierosów oraz 69 cygar. W wyniku akcji u plantatorów stwierdzono niedobór tytoniu w
ilości 7372 kg. Zauważono, że akcja zwalczania przestępstw monopolowych podziałała
odstraszająco na społeczeństwo. Zasługuje na uwagę fakt zrabowania w dniu 11 grudnia br. przez uzbrojona bandę 1922 kg surowca tytoniowego. Dzięki natychmiastowej
akcji surowiec został odebrany i odstawiony do Stacji Wykupu w Krasnymstawie zaś
sprawcy ujęci.
Ochrona rynku Monopolu Spirytusowego
W okresie sprawozdawczym wzmożono akcję zwalczania potajemnego gorzelnictwa, które w okresie przedświątecznym zwiększyło swoja produkcję. Akcja szła też
w kierunku zapobieżenia produkcji „bimbru” przez likwidacje aparatów samogonowych oraz spowodowanie rzucenia na rynek większej ilości wyrobów monopolu spirytusowego.
Oprócz personelu Ochrony Skarbowej w akcji zwalczania przestępstw tego rodzaju brała udział również Milicja Obywatelska. Zwrócono uwagę, by ceny ustalone na
artykuły monopolowe były przestrzegane. W obecnych warunkach bezpieczeństwa nie
jest do pomyślenia wszechstronna i skuteczna walka z przestępstwami z tej dziedziny. Zniżka ceny wyrobów monopolu spirytusowego do 150 zł za litr przyczyniłaby się
radykalnie do zwalczania potajemnego gorzelnictwa, gdyż pędzenie „bimbru” byłoby
nieopłacalne a ryzyko niebezpieczeństwa w porównaniu z minimalnym zyskiem odebrałoby chęć ludziom uprawiania tego rodzaju procederu. Dochód Skarbu Państwa nie
zostałby uszczuplony z uwagi, iż konsumpcja nielegalnego „bimbru” zastąpiona byłaby przez wyroby monopolu spirytusowego. W okresie sprawozdawczym miały miejsce
dwa napady na transporty spirytusu z gorzelni Jawidz oraz jeden napad na gorzelnię
Niemce, gdzie zabrano 720 l. spirytusu.
Sprawa drożdży: Przemyt drożdży zagranicznych w m[iesią]cu grudniu był minimalny. Pomimo zwrócenia uwagi na przestępstwa tego rodzaju zdołano skonfiskować
tylko 2,70 kg drożdży zagranicznych. Przyczyną tego jest wygórowana cena drożdży
/około 600 zł/ przy cenie drożdży krajowych po 400 zł. Fałszowanie drożdży i posługiwanie się opakowaniami i banderolami monopolowymi dzięki stałym i dorywczym
kontrolom przedsiębiorstwa i na targach zmniejszyło się wydatnie. Skonfiskowano 8,35
kg drożdży fałszowanych. Dzięki działaniu interwencyjnemu w okresie przedświątecznym nie zwyżkowała cena drożdży, jedynie nieznaczna zwyżka była w sprzedaży na
deka. W ramach zwalczania nadmiernych cen za drożdże sporządzono 3 protokoły.
W dziedzinie podatków bezpośrednich
Przeprowadzono akcję obserwacyjną przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. Badano księgi handlowe w wyniku czego zdyskwalifikowano w 2 wypadkach
księgi handlowe jako fałszowane i sprawę skierowano do władz prokuratorskich. Ponadto wykryto szereg nadużyć w podatkach bezpośrednich u płatników, którzy nie
prowadzili ksiąg buchalteryjnych, a byli obowiązani do wypłacenia zaliczek miesięcz-
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nych w podatku przemysłowym i dochodowym, oraz prowadzili handel na większą
skalę bez kart rejestracyjnych i nie płacąc podatków do Skarbu Państwa. Położono nacisk na ściganie handlu anonimowego, a przez lustrację doraźną oględzin lokalnych
stwierdzono, iż niektóre przedsiębiorstwa maja kartę rejestracyjną na wyrób wędlin,
zaś prowadzą w tymże przedsiębiorstwie sprzedaż artykułów z innych branż jak spożywcza, galanteryjna i sprzedaż wódek w naczyniach zamkniętych i otwartych.
Ze zbliżającym się końcem roku przedsiębiorstwa, które prowadzą księgi handlowe lub mają zaprowadzić księgi handlowe na rok 1946 winne sporządzić inwentarz
i remanent towarów z natury, a nie remanent książkowy, przeto zarządzono, by kierownicy B[rygad] O[chrony] S[karbowej] wydzielili specjalną sekcję w podatkach bezpośrednich, która będzie miała kontakt z Urzędem Skarbowym, gdzie otrzyma informację, co do płatników, którzy mają prowadzić prawidłowe księgi na rok 1946, a nie są
kupcami rejestrowanymi winni oni przy założeniu ksiąg sporządzić remanent z natury
taki, żeby wszystek towar, który się znajduje w sklepie był wciągnięty do ksiąg. Sekcja
wydzielona do podatków bezpośrednich będzie miała za zadanie zgrupować materiał
początkowy przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych oraz zbierać materiał informacyjny przez rok obrotowy 1946, który to materiał będzie materiałem dowodowy[m]
do wymiaru podatków bezpośrednich.
Sprawa lichwy i spekulacji
Akcja w okresie sprawozdawczym miała przeważnie charakter zapobiegawczy. Przez
spowodowanie w P[aństwowej] C[entrali] H[andlowa] i Społem rzucenia w miarę możności towarów na wolny rynek osiągnięto częściowo dodatnie wyniki. Przez wyznaczenie 2 miejsc sprzedaży choinek otrzymano taki wynik, że cena choinki spadła z 200 zł
do 40.
W ramach akcji zapobiegania przestępstw[om] z dziedziny lichwy przeprowadzono w
przedsiębiorstwach badanie rachunków w wyniku czego sporządzono 40 protokołów.
Ważniejszych wypadków przestępstw w tej dziedzinie nie zanotowano. Całokształtu
działania w tym kierunku jeszcze nie zorganizowano. W myśl zarządzenia GIOS z dnia
26 XI [19]45 r. L D.I/GIOS/III/L610/45 podjęto wstępne kroki dla powołania stałej
komisji do wyznaczenia cen komercyjnych. Ustalono termin konferencji na dz[ień] 14
stycznia 1946 r. Zaproszono przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, poszczególnych branż przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, sądownictwa, prokuratury, Milicji Obywatelskiej, związków zawodowych, partii politycznych i prasy.
W sprawie mienia opuszczonego i porzuconego.
Jak już na początku zaznaczyłem najmniej uwagi poświecono sprawie ujawnienia i opisywania majątków opuszczonych i porzuconych, co jest zresztą zgodne z życzeniem
/jeśli chodzi o majątek nieruchomy/ Głównego Inspektora Ochrony Skarbowej. Na
szczególna uwagę zasługuje ujawnienie młyna wodnego z kompletnym urządzeniem
wartości około 1.300 tysięcy złotych.
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W sprawie współpracy Ochrony Skarbowej z Ochroną Pogranicza.
Dnia 20 XII [19]45 r. przeprowadzono konferencję z szefem Wydziału Ochrony
Pogranicza. Ochrona Pogranicza jest w stadium organizacji. Mają być utworzone
Komendy Odcinków: w Terespolu, Włodawie, Hrubieszowie i Bełżcu. Spodziewane
jest obsadzenie punktów granicznych z końcem stycznia 1946 r. Współpraca powinna
polegać na udzielaniu pomocy, meldowaniu o przestępstwach i wyłapywaniu przemycanych towarów i przemytników. Ochrona Pogranicza w tej materii nie ma żadnych instrukcji. Dotychczasowa działalność ogranicza się do obserwowania ruchu granicznego
i rejestracji przechodzących transportów. Doręczono Wydziałowi Ochrony Pogranicza
wykaz urzędów akcyz, Brygad Ochrony Skarbowej i Rejonów Kontroli Skarbowej.
Następną konferencję wyznaczono na dzień 25 stycznia 1946 r.
Trudności w pracy Ochrony Skarbowej
Pewne niedomagania w dziedzinie pracy Ochrony Skarbowej spowodowane są różnymi czynnikami. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić brak bezpieczeństwa w
terenie. Załączone niektóre odpisy protokołów oraz liczne wzmianki w prasie na temat napadów i zabójstw ilustrują stan bezpieczeństwa na terenie okręgu lubelskiego.
Milicja Obywatelska i władze bezpieczeństwa nie zawsze chcą udzielać asysty i pomocy. Częstokroć funkcjonariusze M.O. i bezpieczeństwa trudnią się przewożeniem i spekulacją tytoniem, bimbrem i drożdżami. Nieoficjalna interwencja żołnierzy radzieckich
utrudnia pracę. Szoferzy sowieccy przewożą ludzi z tytoniem i bimbrem przez co uniemożliwiają uchwycenie przestępstw tego rodzaju. W dodatku brak odpowiedniej ilości
personelu, środków lokomocji – wszystko to razem wpływa ujemnie na tok pracy.
Zestawienie
wyników służbowych za okres od 26.XI. do 25 grudnia 1945 r.
1. Przestępstwa akcyzowo – monopolowe.
a/ monopol tytoniowy
______________________________________________________________________
Ilość wypadków Ilość Rodzaj i ilość zatrzymanego towaru
Ogólna wartość
wykrytych
osób
tytoń
tytoń
papierosy
papierosy [zł]
przestępstw
obw[inionych] luzem
niem[iecki] niem[ieckie] domowej
kg
kg
szt.
produkcji
463
463
1.145,65 0,4 –
9.085
69 cygar
439.750, niedobór tytoniowy
u plant.
7.372

ilość skonf[iskowanych] masz[ynek]
do krojenia tytoniu
2

b/ monopol spirytusowy
_____________________________________________________________________
Ilość wypadków Ilość
Rodzaj i ilość zatrzymanego towaru
Ogólna wartość
wykrytych
osób
aparatów
aparatów samogonu spiry[tusu] zł
przestępstw
obw[inionych] gorzel.
rektyf.
litrów
litrów
47
47
10
–
76,70
0,4
13.557, wódki z rektyfikatu
spirytusowego l.
4,8
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c/ ukrócenie podatku spożywczego
_________________________________________________________________________
Ilość wypadków
Rodzaj i ilość zatrzymanego towaru
Ogólna wartość
5

Ilość spraw
8

2,7 kg drożdży zagranicznych
8,35 kg drożdży fałszowanych

1.080 zł

d/ przestępstwa z dziedziny podatków bezpośrednich
_______________________________________________________
Suma ukróconego podatku
Suma wpłaconego wzgl[ędnie]
Ogółem
i suma grzywien
zabezpieczonego pod[atku]
___________
2.710.443, 542.088, 2.710.443, -

e/ Ujawnienie i zabezpieczenie mienia porzuconego i opuszczonego.
______________________________________________________
Ilość spraw
Rodzaj i ilość zatrzymanego towaru
wartość
zł
Młyn wodny wraz z urządzeniem
Willa w Nałęczowie, nieruchomość
w Końsko - Woli
f/ Przestępstwa z dziedziny lichwy i spekulacji.
______________________________________________________
Ilość spraw
Ilość osób
Suma grzywien
Ogólna
obwinionych
_______________________________________________________
40
40
–
–

Plan pracy na miesiąc następny.
1. Podatki pośrednie. a/ Monopol Tytoniowy. Zapobieganie przestępczości przez
kontrole u plantatorów, przez ostrzeganie ludności drogą publicznych obwieszczeń i
w prasie o skutkach naruszeń przepisów, konfiskowanie maszyn do krajania tytoniu.
Zwalczanie przestępczości przez urządzanie rewizji i obław na stacjach kolejowych,
drogach itp. b/ Monopol Spirytusowy. Zwalczanie potajemnego gorzelnictwa przez
wykrywanie i konfiskowanie aparatów i bimbru oraz spowodowanie szybkiego wymiaru kar za popełnione przestępstwa.
2. Podatki bezpośrednie. Zwalczanie anonimowego handlu i anonimowej produkcji.
Badania ksiąg buchalteryjnych w podejrzanych przedsiębiorstwach.
3. Walka z lichwą i spekulacją. Stworzenie stałej komisji dla wyznaczenia maksymalnych cen komercyjnych. Badanie faktur w przedsiębiorstwach mające na celu wykrycie
przestępstw odnośnie wykrycia nadużycia przepisów o lichwie, ujawnienie potajemnego handlu lub przemysłu, kontrolowanie cenników, spowodowanie działalności czyn-
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ników interwencyjnych /P[aństwowa] C[entrala] H[andlowa] i „Społem”/ w wypadku
nieuzasadnionej zwyżki cen.
4. Mienie porzucone i opuszczone. Ujawnienie majątków poniemieckich, a przede
wszystkim majątku ruchomego.
5. Przestępstwa dewizowe. Wykrywanie i likwidowanie zakonspirowanych komórek
handlu walut zagranicznych.
Inspektor Okręgowy Ochrony Skarbowej
/Jan Rago/
Lublin, dnia 31 grudnia 1945 r.
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WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY
TOM VII 2010 - 2011

Bartłomiej Szyndler
(Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)

Relacje austriackiego dyplomaty z powstania kościuszkowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego wydało 2009 r. kolejne dzieło
emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Henryka Kocója, wybitnego znawcy międzynarodowych stosunków dyplomatycznych w okresie
Oświecenia, w którego zainteresowaniu badawczym pozostaje od lat korespondencja
dyplomatyczna reprezentantów obcych dworów akredytowanych w Warszawie w dobie zaborów. Tym razem przedmiotem rozważań Autora jest Powstanie kościuszkowskie
w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Joanna
Amadeusa Thuguta z 1794 roku.
Książka zawiera 55 depesz wysłanych od stycznia do września z Warszawy, Torunia, Gdańska i Karlsbadu do ówczesnego dyrektora kancelarii dworu wiedeńskiego i
ministra spraw zagranicznych Thuguta.
Benedykt de Caché wywodził się z rodziny francuskich hugenotów, która wyemigrowała do Szwabii po odwołaniu przez Ludwika XIV w 1685 r. edyktu nantejskiego. Służbę w austriackiej dyplomacji rozpoczął w 1764 r. przebywając przez 8 lat
na placówce w Szwecji. Następnie został w 1782 r. przysłany do Warszawy w randze
chargé d’affaires. Julian Ursyn Niemcewicz charakteryzuje go jako pośledniejszej rangi
dyplomatę, pełnego „uniżoności i podległości” oraz będącego „służalcem i stołownikiem [ambasadora rosyjskiego – przyp. B.S.] Stackelberga, a jako Niemiec z natury nieprzyjacielem Polaków”.
Będąc człowiekiem mało energicznym i powolnym w działaniu de Caché wyraźnie ustępował innym dyplomatom akredytowanym w Warszawie, jak choćby operatywnemu posłowi pruskiemu Ludwigowi Buchholtzowi, który w intrygach politycznych był znacznie sprytniejszy, zaś po wybuchu powstania kościuszkowskiego ściśle
współpracował z ówczesnym ambasadorem rosyjskim Osipem Igelströmem, od którego wydobywał ważne informacje o aktualnych wydarzeniach w Polsce1. Buchholtz
1
Zob. Ludwig Buchholtz, Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła pruskiego w Warszawie, z
rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył H. Kocój, Warszawa 1983.
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sugerował Fryderykowi Wilhelmowi II współdziałanie z Rosją i podjęcie interwencji w
celu wspólnego stłumienia powstania. Równocześnie podjął nieczystą grę, mamiąc władze insurekcji w Warszawie, że król pruski jest gotów pośredniczyć w interesie Polski
w jej konflikcie z Rosją.
Takich informacji z pierwszej ręki, jakie otrzymywał poseł pruski w ambasadzie
rosyjskiej, Caché był pozbawiony i musiał często czerpać je z ulicy, stąd w jego depeszach sporo bałamutnych informacji, a potem sprostowań, z przebiegu pierwszych dni
powstania na terenie Krakowskiego. Jego relacje z późniejszych wydarzeń rozgrywających się w Warszawie są już dokładne i wiarygodne.
Ponieważ po wybuchu insurekcji Austria zachowywała się powściągliwie, Igelström począł rozsiewać złośliwe wieści, że dwór austriacki porozumiał się z Kościuszką
i zawarł z nim stosowny układ. Rada Nieustająca, naciskana przez ambasadora rosyjskiego, zwróciła się do de Cachégo o wyjaśnienia w tej sprawie, a ten odpowiedział notą
w dniu 3 kwietnia, w której zaprzeczył kategorycznie, ażeby „Dwór Wiedeński był w
porozumieniu z przedsięwzięciami teraźniejszymi insurgentów w Krakowie”.
Według H. Kocója relacje posła austriackiego „stanowią jakby rodzaj <gazety>
rejestrującej i komentującej bieżące wydarzenia, posiadającej wartość o wiele większą
od pamiętników”. W jego raportach – zdaniem Autora – brak jest jednak choćby „cienia
sympatii dla powstania. Dla posła austriackiego, podobnie jak dla Buchholtza i Igelströma, insurekcja była buntem przeciwko prawowitym rządom targowicy”. Jedynie o
Kościuszce wyrażał się z szacunkiem. Przewidywał też tragiczny koniec powstania, a w
następstwie ostateczny rozbiór Polski.
Prof. Kocój, analizując austriacką korespondencję dyplomatyczną, podkreśla bardzo trafnie, że naczelną dyrektywą polityki austriackiej w 1794 r. było w rzeczywistości
współdziałanie z Rosją, aby nie zaprzepaścić nowego (trzeciego) rozbioru Polski i nie
zostać pominiętym przy podziale łupów, jak to miało miejsce w przypadku II rozbioru,
w którym Austria udziału nie brała. Dlatego też Thugut sprzeciwiał się prowadzeniu
przez Austrię kampanii na Zachodzie Europy przeciwko rewolucyjnej Francji i starał się
mocniej zaangażować w sprawy polskie, mając na względzie przyszły rozbiór.
Mimo to wybuch powstania kościuszkowskiego zaskoczył Austrię, która jak się
okazało nie była na to przygotowana i nie posiadała stosownych planów na wypadek
tego wydarzenia. Kiedy więc do Polski wkroczyły wojska rosyjskie i pruskie aby stłumić powstanie, Austriacy poczęli dopiero gromadzić większe siły wojska w Galicji, co
wymagało czasu. Wywołało to złudzenie wśród Polaków, że Austria zachowa życzliwą
neutralność wobec powstania, a nawet jest gotowa udzielić Polakom czynnego poparcia. „Wszystkie te nadzieje – jak pisze Autor – okazały się jednak złudne. Austria od
samego początku powstania myślała tylko o jednym – wyzyskaniu na swą korzyść sytuacji politycznej w Polsce poprzez rozbiór – i nic jej od tego odwieść nie mogło”.
Prof. Kocój omawia korespondencję posła austriackiego na tle ówczesnej sytuacji
międzynarodowej, w oparciu o jej uwarunkowania. Stawia przy tym przekonywającą
tezę, że stosunek Austrii do sprawy polskiej przed i w czasie powstania kościuszkowskiego nie różnił się zasadniczo od polityki Rosji i Prus, które zmierzały do ostatecznej
likwidacji Rzeczypospolitej.
Należy podkreślić znakomite opracowanie przez Autora korespondencji i zaopa-
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trzenie depesz w wyczerpujące przypisy komentarzowe oraz podanie ich wcześniej w
streszczeniu polskim.
Książka prof. H. Kocója jest wartościowym dziełem naukowym i zasługuje na
szczególną uwagę badaczy zajmujących się zgłębianiem meandrów dyplomacji w dobie
Oświecenia, a także historyków wojskowości.
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Irina Władimirowna Różyckaja, „Proswieszczennaja biurokratija”,
1800-1860-e gody, wyd. Instytut Historii Rosji RAN, Moskwa 2009, ss. 342
Panowanie Mikołaja I w istniejącej polskiej literaturze przedmiotu utożsamiane
jest z umacnianiem samodzierżawia, a tym samym panującego porządku feudalnego
i dominującej pozycji szlachty oraz stosowania represji przez carat wobec społeczeństwa rosyjskiego, których przykładem może być tragiczny los Aleksandra Puszkina czy
Piotra Czaadajewa. Był to także okres przeprowadzania refom mających na celu m.in.
uporządkowanie istniejącego systemu prawnego, administracyjnego i objęcia ściślejszą
kontrolą oświaty. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania struktur władzy służyło w
istocie podtrzymywaniu niewzruszoności samowładztwa i tym samym zapobieganiu
jakimkolwiek próbom uszczuplenia niczym nieograniczonej władzy rosyjskiego monarchy. Tymczasem Irina Różycka swoje zasadnicze rozważania poprzedziła stwierdzeniem, że wprowadzone przez carat w epoce mikołajowskiej rozwiązania prawne
były swoistym preludium do przeprowadzenia zasadniczych reform w monarchii Romanowów w okresie panowania Aleksandra II. Dostrzega wręcz w nich ciągłość reformatorskich, a co za tym idzie państwowych, zachowań carskiego aparatu władzy,
które pozwoliły Rosji w latach 60. XIX stulecia wkroczyć na drogę modernizacji państwa. Podjęte przez Mikołaja I wysiłki reformatorskie, jak pisze Autorka, miały wpływ
na proces przemian za panowania jego następcy. Jako przykład, podaje wprowadzenie
„Zbioru praw Imperium Rosyjskiego” (Свод Законов Российской Империи), który miał
się stać podstawą prawną przyszłych reform. Niemniejszą wagę przywiązuje do rozważań, a następnie podejmowanych przedsięwzięć odnoszących się do kwestii chłopskiej.
Autorka w działalności komitetów włościańskich w latach 30-40. XIX stulecia dopatruje
się mechanizmu przechodzenia od jednego systemu gospodarczego do drugiego (tj. od
feudalnego do kapitalistycznego), a w konsekwencji sformułowania szeregu rozwiązań
wykorzystanych w przyszłej reformie uwłaszczeniowej.
Irina Różycka stwierdza jednocześnie, że za panowania Mikołaja I zostały przygotowane wykwalifikowane „siły”, które wcielały w życie reformy podjęte w latach 60.
XIX wieku. Rosja, według Autorki, pod koniec rządów tego monarchy dysponowała
szeregiem działaczy państwowych zajmujących wysokie stanowiska w administracji
carskiej oraz znaczną liczbą osób posiadających kompetencje do przeprowadzenia reform mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania państwa i jego poddanych.
Właściwe rozważania poświęciła zaledwie trzem spośród dygnitarzy z „politycznego
rosyjskiego Olimpu”, którzy pomimo różnic, uchodzą w przekonaniu Autorki za przedstawicieli nowego typu rosyjskich czynowników, tj. oświeconych lub liberalnych biurokratów (biurokracji). Bohaterami poszczególnych rozdziałów, raczej odrębnych esejów,
stali się Paweł Dmitrijewicz Kisielew odpowiedzialny za wszelkie przedsięwzięcia Mikołaja I w kwestii chłopskiej; Dmitrij Nikołajewicz Błudow - wieloletni szef II Oddziału
Kancelarii Jego Cesarskiej Mości zajmującego się zmianami sądownictwa kryminalnego
(karnego) i cywilnego; oraz Modest Andriejewicz Korf, kierujący II Wydziałem Kancelarii Jego Cesarskiej Mości w latach 60. XIX stulecia, a przez który przechodziły projekty
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przeprowadzanych w tym czasie reform państwa rosyjskiego.
Dobór postaci będących bohaterami monografii, jak pokazuje lektura, nie był
przypadkowy. Wiązał się ściśle z kierunkami podjętych za panowania Mikołaja I
przedsięwzięć prawodawczych, a więc zmierzających do znalezienia rozwiązania,
wspomnianych wyżej, kwestii chłopskiej, kodyfikacji prawa, czy rozpatrzenia zagadnień związanych z ideą samorządu. Zauważyć jednakże należy, iż intencją Autorki nie
była bynajmniej dogłębna charakterystyka zwolenników zmian ustrojowych, ale pokazanie wkładu trzech konkretnych przedstawicieli grupy tzw. oświeconych urzędników, w dzieło modernizacji rosyjskiego imperium. Posługując się też ich przykładem
Irina Różycka podjęła próbę scharakteryzowania tych właściwości, które składały się
na ukształtowanie w latach 30-40. XIX stulecia nowego typu czynownika oraz służących
uzasadnieniu jej definicji oświeconej biurokracji. W jej przekonaniu była to grupa myślących w duchu postępu, inteligentnych ludzi, posiadających podobne poglądy na temat przyszłych zmian i metod ich wprowadzenia, ściśle powiązanych z liberalnymi
działaczami społecznymi, literatami i uczonymi. Należy jednocześnie podkreślić, iż w
odróżnieniu od ustaleń historiografii rosyjskiej, Autorka, oprócz reformatorów lat 60.
XIX wieku, wyróżniła drugą grupę wysokich dygnitarzy epoki mikołajowskiej, których
określiła „oświeconymi biurokratami pierwszej fali”, zajmujących w latach 50. dosyć
wysokie stanowiska, pozwalające im w istotny sposób wpływać na „sprawy państwowe”.
Każda z poszczególnych części monografii stanowi minibiografię jej bohatera.
Autorka kreśli nie tylko szkic ich drogi życiowej i osobowości, ale także zwraca uwagę
na etapy edukacji, kariery zawodowej i związanego z tym awansu w hierarchii dworskiej i ówczesnej elity imperium. Konfrontuje swoje rozważania również z istniejącymi już opracowaniami i obowiązującymi ustaleniami. Szczególny nacisk położyła na
„wydobycie” ich aktywności przy opracowywaniu i wprowadzaniu w życie reform.
Poszczególne zaś przedsięwzięcia prawne stanowią zasadę, w oparciu o którą buduje
swoje rozważania o wybranych przedstawicielach panującego reżimu i jednocześnie o
etapach modernizacji Rosji. Zwraca uwagę omówienie i dostosowanie poszczególnych
rozwiązań prawnych do obowiązujących w państwie rosyjskim realiów społecznych
i ustrojowych oraz kolejnych etapów ich wprowadzenia. Podnieść należy, iż zajmuje się projektami, które udało się wprowadzić w życie, jak i niezrealizowanymi założeniami reformatorskimi. Niezmiernie istotne stają się zatem dla Autorki przyczyny i
okoliczności pozostawienia ich na etapie planowania. Jednocześnie opisuje mechanizm
sprawowania władzy w Rosji w latach panowania Mikołaja I i w początkach rządów
Aleksandra II.
Na uwagę zasługuje konsekwentne podkreślanie przez I. Różycką propaństwowych aspiracji Kisielewa, Błudowa i Korfa, a tym samym całej grupy urzędników państwowych dążących do przeprowadzania bez naruszania istoty samodzierżawia refom
mających dostosować (upodobnić) istniejący system społeczno-ekonomiczny do funkcjonujących w pozostałej części kontynentu europejskiego. Niewątpliwie jego feudalna
anachroniczność bynajmniej nie przyczyniała się do sprawnego funkcjonowania państwa oraz nie ułatwiała rozwoju gospodarczego, a jednocześnie nie uwzględniała zmieniających się stosunków społecznych, spowodowanych rozwojem w carskiej Rosji bur-
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żuazji, wzrostem znaczenia mieszczaństwa oraz inteligencji. Zakres jednakże reform
„włościańskich”, prawodawczych, oświatowych był całkowicie uzależniony od „woli
cara” i bynajmniej nie kwestionowanej przez liberalnych reformatów niewzruszoności
samodzierżawia. Można przyjąć za I. Różycką, iż działania reformatorskie wspomnianych wyżej ich autorów, jak i pozostałych „liberalnych (oświeconych) przedstawicieli
biurokracji (lub nowego typu biurokratów)” stały się podstawą do zmian ustrojowych
przeprowadzonych przez Aleksandra II, dokonywanych przy czynnym udziale czynowników, rozpoczynających propaństwową działalność w okresie mikołajowskim.
Rekapitulując należy podnieść, iż praca I. Różyckiej, Autorki zajmującej się szczególnie polityką wewnętrzną Mikołaja I, pozwala na pogłębienie wiedzy o tym okresie
dziejów Rosji, zapoznanie się z obecnym stanem badań, ale przede wszystkim podejmuje z powodzeniem próbę nakreślenia stanowiska, wprawdzie na wybranych przykładach, rosyjskich oświeconych dygnitarzy wobec konieczności zmian ustrojowych,
niezbędnych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa i stanowiących
podstawę do ich wprowadzenia w okresie panowania Aleksandra II.
Mariusz Korzeniowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
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Andriej Siergiejewicz Minakow, Gubernatorskij korpus i centralnaja włast:
problema wzaimootnoszenij (po materiałam gubernij czernoziemnogo centra
wtoroj połowiny XIX – naczała XX wieka), wyd. Orlik, Orieł 2011, ss. 488
W przypadku biurokracji, w przeciwieństwie do np. kwestii zasięgu osadnictwa
etnicznego czy narodowego, istotne jest oddziaływanie techniki sprawowania władzy,
organizacji i pracy urzędów. Patrząc więc z perspektywy czasu, tradycje prawne i
biurokratyczne zarówno Królestwa Polskiego po unifikacji, jak i oczywiście administracji
Ziem Zabranych sprawiają, że historia administracji całego Imperium Rosyjskiego, staje
się częścią tradycji państwowości polskiej, a jeszcze bardziej częścią polskiej kultury
biurokratycznej. Jest to pierwszy z powodów, dla których należy poznawać adekwatną
literaturę naukową. Równie dobrym powodem jest możliwość lepszego zrozumienia
administracji ziem polskich tego okresu oraz pozyskanie dobrego, a nawet bardzo
dobrego materiału porównawczego do badań nad nią.
W tym wypadku chodzi o książkę Andrieja Minakowa. Autor zapowiada bardzo
aktualne współcześnie konteksty swoich badań. Zwraca uwagę, że zasada narzucania
z góry administratorów danego terenu, ograniczone wykorzystywanie przedstawicielstwa lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów władzy terenowej, czy
dążenie do precyzowania odpowiedzialności gubernatorów są nie tylko zjawiskami
historycznymi, ale i obecnie występującymi w Rosji. Stąd stawia pytania na ile jest uzasadniona taka droga? Czy nie determinuje ona powtarzania starych błędów? Dlatego za
kluczowe uznaje wyjaśnienie stosunków między władzą lokalną a centralną w warunkach Imperium Rosyjskiego.
Ramy terytorialne badań obejmują gubernie: woroneską, kurską, orłowską, riazańską i tambowską, a więc region stanowiący tzw. czarnoziemne centrum Rosji – jednorodny kulturowo i ekonomicznie. Był to teren idealnie pasujący do określenia gubernie wewnętrzne, a więc klasyczne pod względem administracyjnym. Należy jedynie
zauważyć, ze wielu Autorów do tego regionu zalicza też gubernię tulską.
Autor celowo wybrał okres od początku wielkich reform, które były jednocześnie eksperymentami w odniesieniu do pozycji ustrojowej gubernatora. Górna cezura
to wybuch I wojny światowej i tutaj już możemy mieć pewne wątpliwości co do jej
słuszności. Jednak obserwowany okres jest dostatecznie długi aby stanowić podstawę
do uzasadnionych wniosków.
Szukając szerszego kontekstu Autor odnosi się też do kwestii efektywności organu gubernatora i generał-gubernatora na terenach rusyfikowanych. Jednak zarówno
obserwowany stan badań jak i wnioski są w tym względzie nadzwyczaj skromne. Ogólnie rzecz biorąc, z literatury obcojęzycznej, Autor uwzględnia jedynie kilka prac anglojęzycznych, co może dziwić, ponieważ dosyć dobrze rozumie ograniczenia literatury
rosyjskiej poszczególnych okresów (imperialnego, sowieckiego i postsowieckiego). Być
może dlatego ocenia dobór a następnie działalność gubernatorów na kresach jako niezwykle skuteczny, nie wyciągając wniosków ze skutków rusyfikatorskiej postawy prowadzącej do antagonizowania stosunków na linii: państwo - miejscowa społeczność.
Na zasadniczą część książki składają się trzy rozdziały. Pierwszy traktuje o kształto-
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waniu się korpusu gubernatorskiego. Autor jedynie skrótowo przedstawia pozycję
ustrojową gubernatora a następnie analizuje nominacje gubernatorskie w opisywanych
guberniach oraz przenoszenie gubernatorów między guberniami i przyczyny dymisji.
W pierwszej kolejności Autor odnosi się do tezy, że gubernatorów mianowano głównie
z grona wicegubernatorów. Następnie podaje szereg przykładów nominacji gubernatorskich w reakcji na wydarzenia polityczne obejmujące znaczne połacie kraju. Za takie
m.in. uznaje powstanie styczniowe i związane z tym zmiany w polityce caratu odnośnie
Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych. Tutaj można odnieść wrażenie, że Autor nie do
końca orientuje się w problematyce tych regionów. Stąd opinie, że „cały gubernatorski
korpus, a następnie, także praktycznie cały zarząd cywilny, został zastąpiony urzędnikami etnicznie rosyjskimi”.
Znacznie kompetentniej Autor analizuje wpływ na nominacje poszczególnych
elementów władzy – imperatora, ministra spraw wewnętrznych, członków rodziny
carskiej, dyrektora departamentu ogólnego MSW itd. Ogólnie rozdział przynosi wiele
nieznanych faktów i trafnych analiz zakończonych uzasadnionymi wnioskami. Można
tu znaleźć sporo informacji o generał-gubernatorach warszawskich, wileńskich i kijowskich. Polskiego historyka powinny też zainteresować informacje o gubernatorach, którzy służyli zarówno w Królestwie jak i w omawianych guberniach (Władimir Zacharowicz Kolenko, Nikołaj Nikołajewicz Gordiejew, Aleksandr Aleksandrowicz Frederiks,
Paweł Aleksandrowicz Slepcow, Dmitrij Pawłowicz Jewreinow).
Inną kwestię stanowi miejsce w hierarchii stanowisk gubernatorów w omawianym przez Autora regionie. Autor nie analizuje geografii awansów a jest to sprawa
ciekawa i czekająca na gruntowne zbadanie. Z jednej strony gubernator płocki przenoszony do Kurska mógł traktować taką zmianę za awans ze względu na centralne (w
sensie państwa a nie geografii) położenie guberni docelowej, jednak gubernia płocka
mogła być atrakcyjna, ze względu na bliskość Warszawy i oczywiście Europy. Nie bez
znaczenia jest też możliwość tzw. wybicia się, zasłużenia.
Podstawowymi źródłami, na których oparł się Autor były akta MSW (sprawy o mianowaniu, zwolnieniu, przeniesieniu) oraz materiały pozaurzędowe (wspomnienia, dzienniki i korespondencja). Tym niemniej Autor nie zawsze podaje przypisy w odpowiednich miejscach, co nie pozwala na precyzyjną weryfikację konkretnych danych. Być
może jest to wynikiem panującego w Rosji przekonania, że kwestie zestawu i ruchów
kadrowych wyższych urzędników, w tym gubernatorów, zostały dostatecznie dobrze
opisane w wydawnictwach urzędowych oraz współcześnie, w postaci wykazów w różnego rodzaju publikacjach, także popularno-naukowych. Zapewne też z tego powodu
w książce nie znajdziemy ani takowego wykazu opisywanych gubernatorów ani nawet
ich imion i otczestw.
Autor nie zatrzymuje się na kwestiach etnokonfesjonalnych polityki kadrowej.
Stoi na stanowisku, że w tym regionie wszyscy urzędnicy byli jedynie poddanymi imperatora a kwestie wyznania i narodowości nie miały kluczowego znaczenia.
Ze względu na fakt, że jednym z podstawowych źródeł były sprawozdania gubernatorów z obzorami i rezolucjami naniesionymi na nich przez cara, konfrontowane z
materiałami wykorzystywanymi przy ich układaniu, drugi rozdział opisuje formularz,
procedurę zestawienia oraz rozpatrywania rocznych sprawozdań gubernatorów. Jed-
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nak poświęcenie rozdziału na analizę tego źródła jest przede wszystkim wynikiem konstatacji Autora, że był to główny kanał kontaktowy między terenem a centrum. Należy
podkreślić, że Autor wykorzystał także wiele pamiętników i dzienników działaczy państwowych, gubernatorów i innych osób oraz przeprowadził kwerendę w prasie lokalnej
i zespołach archiwalnych administracji terenowej opisywanych guberni – głównie w
aktach kancelarii gubernatorów, rządów gubernialnych i instytucji ziemskich.
Trzeci rozdział nosi tytuł „Funkcjonalna efektywność władzy gubernatorskiej”.
Autor skupia się na trzech kwestiach: współpracy gubernatorów z wicegubernatorami,
z organami samorządu ziemskiego oraz na stosowaniu narzędzia w postaci tzw. postanowień obowiązujących. Tej ostatniej zostało poświęconych aż 50 stron i jest to świadome rozłożenie akcentów. Autor konstatuje:
Postanowienia obowiązujące były uniwersalnym narzędziem, którym, z jednej strony, można było uzupełniać luki w obowiązujących przepisach prawnych, a także
zwiększać wpływ niedomagających organów ścigania samodzierżawia. Z drugiej
strony – władza centralna zawsze mogła zrzucić odpowiedzialność za porażki w stosowaniu tego lub innego postanowienia na miejscowe kierownictwo. [A. Minakow,
s. 393]

Praca jest dziełem przemyślanym i skończonym. Solidna podstawa źródłowa budzi respekt dla wykonanej pracy i uwiarygodnia stawiane tezy oraz wyciągane wnioski. Całość przenika przekonanie o potrzebie wzmocnienia władzy gubernatorów, ale
wydaje się, że Autor w tym względzie powtarza poglądy wyrażane w źródłach. Już we
fragmentach podsumowujących słusznie zauważa, że przez cały obserwowany okres
czasu władze uciekały się do prostych środków administracyjnych jak np. zmiany kadrowe i przymus administracyjny, i nie przywiązywały dostatecznej uwagi do postulatów społeczeństwa, a taka praktyka „dla przezwyciężenia głębokiego kryzysu systemu
samowładztwa okazała się daleko nie wystarczająca”.
Artur Górak
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
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Ryszard Wójtowicz
(Uniwersytet Rzeszowski)

O mało znanej polskiej filozofii
Leszek Gawor, Myśliciele mało znani. Filozofia końca XIX wieku
i pierwszych dekad XX stulecia, wyd. UR, Rzeszów 2011, ss. 268
Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się praca z zakresu historii filozofii polskiej, autorstwa prof. Leszka Gawora Myśliciele mało znani.
Filozofia końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia. Pomimo ciągle rosnącego zainteresowania historią filozofii polskiej, jest to jedna z nielicznych pozycji na rynku wydawniczym, w której autor podejmuje się realizacji trudnego i niezwykle ambitnego
celu, mianowicie: wypełnienia „białych plam” w historii polskiej filozofii. L. Gawor
świadomy złożoności, wielopoziomowości oraz wieloaspektowości, stawianego sobie zadania, podejmuje jego realizację pragnąc nie tylko przypomnieć współczesnym
„mało znanych” postaci polskiej myśli przełomu XIX i XX wieku. Wydaje się, że nade
wszystko próbuje ocalić i wskrzesić poglądy, myśli, idee, pewnej grupy myślicieli, które
z różnych względów (politycznych, ideologicznych, światopoglądowych), były przez
ostatnie dekady XX wieku pomijane czy wręcz wykreślane z historii filozofii polskiej.
Podjęta przez L. Gawora, racjonalna rekonstrukcja oraz krytyczna analiza poglądów filozoficznych tego okresu, ukazuje tendencje oraz oddaje charakter ówczesnej
epoki. Stąd też, struktura książki Myśliciele mało znani ujęta jest w dziesięciu rozdziałach
(s. 11-250) poprzedzonych Wstępem (s. 7-9), zawiera także: Zakończenie (s. 250-262); Noty
o tekstach zamieszczonych w tomie (s. 252-253); Literaturę (s. 254-262) oraz Indeks nazwisk (s.
263-267). Autor recenzowanej pracy we Wstępie podkreśla, że filozofia polska tego okresu choć nawiązując do różnych orientacji filozoficznych, to właściwie jej autorzy, nadają
„swoim koncepcjom wyraźny rys autorski, co przydaje głoszonym poglądom oryginalne znamię” (s. 9). Dlatego też poszczególne rozdziały omawianej publikacji poświęcone
są takim autorom. I tak kolejno: rozdział drugi dotyczy Juliana Ochorowicza filozoficzny
program pozytywizmu warszawskiego (s. 50-80); rozdział trzeci - Napoleona Cybulskiego koncepcja społeczeństwa i teoria przewrotów społecznych (s. 81-99); rozdział czwarty nosi tytuł
- Naturalistyczna teoria cywilizacji Erazma Majewskiego (s. 100-111); rozdział piaty - Nieortodoksyjna teoria socjalistycznej rewolucji Jana Wacława Machajskiego (s. 112-127); rozdział
szósty - Psychodzieje Jana Karola Kochanowskiego-Korwina (s. 128-160); rozdział siódmy Wizja rozwoju świata w myśli ezoterycznej Stefana Ossowieckiego (s. 161-170); rozdział ósmy
- Filozofia »kulturalizmu« Floriana Znanieckiego (s. 171-196); rozdział dziewiąty - Feliksa
Młynarskiego filozofia dziejów (s. 197-220); zaś rozdział dziesiąty - Filozofia społeczna Jana
Stachniuka (s. 221-249).
Nie sposób przedstawić i zrekonstruować większości tez i problemów analizowanych przez L. Gawora. Jednakże istotne dla celnego odczytania całości recenzowanej

Polemiki, Recenzje, Sprawozdania

419

książki, są uwagi krytyczne o polskiej filozofii zawarte w rozdziale pierwszym Filozofia
polska ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji pod koniec XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia (s. 11-49). Odnajdujemy tam jedną z tez, która głosi, że: polska filozofia nie wniosła wielu oryginalnych konceptów do historii filozofii światowej (s. 11).
Istotnym narzędziem eksplikacyjnym przyjętym przez autora Myślicieli mało znanych,
jest XIX wieczna koncepcja historyczno-psychologiczna dzięki której ukazywano tzw.
„psychologię ludów”. Teoria ta (M. Lazarus, H. Steinthal) zakłada min., że „charakter
narodowy określonej społeczności uformowany jest przez historyczne doświadczenie”
(s. 12). Ów charakter, vőlksgeist (Herder), decyduje z jednej strony o praktyce życia, z
drugiej konstytuuje życie intelektualne danego narodu, w tym także filozofię.
W związku z powyższym L. Gawor wskazuje na przynajmniej trzy znaczące
właściwości charakteru narodowego oraz ich konsekwencje, które w istotny sposób oddziałały na formę, styl i treść filozofii polskiej. Mianowicie: po pierwsze – polska filozofia kształtowana była przez rolniczy charakter narodowej gospodarki. Jak zauważa L.
Gawor „hreczkosiejstwo”, było do połowy XX wieku dominującym zajęciem Polaków
(s. 14). Stąd też, kontakt z naturą (przyrodą), „ostrożny optymizm”, dający ludowi pocieszenie i satysfakcję, stał się poniekąd determinantem „uprawianej” w Polsce filozofii.
Zatem, w etyce istotnym elementem była „myśl o błędach ludzkich”, ale także wiara w
możliwość aktualizacji wrodzonej dobroci człowieka (s. 14). W teorii poznania, która
zawsze w filozofii polskiej była naśladownicza wobec myśli europejskiej – zdaniem L.
Gawora – dominuje realizm epistemologiczny. Konsekwencją takiej postawy poznawczej, było „optymistyczne przekonanie o bezproblemowym w zasadzie poznawaniu
rzeczywistości” (s. 15). Natomiast w filozofii dziejów (historiografii), polska filozofia
przedstawia „optymistyczny obraz rodzimych dziejów”. Autor Myślicieli mało znanych,
zauważa, że wszelkie refleksje z filozofii dziejów począwszy od pseudohistoriozofii
sarmatyzmu, przez mesjanizm i neomesjanizm oraz myśl narodowo-demokratyczną,
łączy teza, która głosi, że: „historia jest przejawem rozpoznawalnych i uporządkowanych procesów, które mimo meandrów dziejowych mają stały w istocie charakter progresywny” (s. 15).
Po drugie – polska filozofia była kształtowana przez „praktycystyczne nastawienie związane z akcentowaniem aktywności ludzkiego działania i budowania swego kulturowo-społeczno-historycznego środowiska” (s. 15-16). Owe pragmatystyczne
nastawienie filozofii polskiej, zdaniem L. Gawora, ma także swoje źródło w „rolniczej
domenie”, a tym samym może być uznane za jedną z osi, wokół której organizowała się
polska myśl filozoficzna.
Wreszcie po trzecie – cechą polskiej filozofii (niestety) jest jej wtórność wobec
filozofii innych narodów (s. 17). Jedną z przyczyn takiego stanu polskiej filozofii było to,
iż dla rozwoju filozofii niezbędne są duże skupiska ludzi (agora), wymiana poglądów,
dialog, miasto, a nie wieś, która dla polaków stanowiła centrum. Stąd min., zauważa L.
Gawor „przyczynkowość” i wtórność polskiej filozofii.
Rekapitulując powyższe uwagi można za autorem omawianej książki, twierdzić,
że: „właściwości polskiej filozofii: optymizm, praktycyzm i wtórność (…), są rezultatem (…) uformowania polskiej umysłowości (charakteru narodowego) w określonych
warunkach bytowych, jakie stworzyła gospodarka rolnicza” (s. 18). Jednakże autor My-
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ślicieli mało znanych, w uwagach O filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku (s.19-49),
poniekąd weryfikuje tezę o „niewielkiej mocy ducha filozofii polskiej”. L. Gawor przyznaje, że omawiany przez niego okres historyczny, to czas w którym pojawiło się „sporo interesujących poglądów filozoficznych w skali dotychczas niespotykanej” (s. 19).
Dlatego autor ukazuje cztery fazy rozwoju polskiej filozofii tego okresu: pozytywizm
rozprawiający się z mesjanizmem (1870-1895); Młoda Polska (Modernizm) przezwyciężający pozytywizm (1895-1918); filozofia analityczna – szkoła lwowsko-warszawska,
fenomenologia, personalizm (1918-1939); oraz reaktywacja różnych kierunków filozoficznych po 1945 do lat 50-tych XX wieku, jednakże zahamowanych przez ideologię
marksistowsko-leninowską.
Jednak dla L. Gawora ważniejsze od przedstawionej periodyzacji jest uchwycenie dorobku filozofii polskiej na tle filozofii światowej. To w takim kontekście omawiani
są „najzacniejsi w swoim czasie polscy filozofowie, z których wielu współcześnie jest
zapomnianych” (s. 21).
Odczytanie omawianej pracy w owym „światowym” kontekście pozostawiam
Czytelnikom. Można powiedzieć, że książka Leszka Gawora Myśliciele mało znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia, jest pracą która nie rości sobie
pretensji do całościowego, tj. wyczerpującego przedstawienia tytułowej kwestii. Oczywiście świadom tego jest autor, który zaznacza, że praca ta, to jedynie szkice „omawiające koncepcje wybranych rodzimych myślicieli”. Przy czym należy dodać, że L. Gawor
w sposób niebywale zręczny intelektualnie, z należną dbałością o rozjaśnienie wielu
poglądów uwikłanych w różnego rodzaju konteksty, prezentuje specyfikę polskiej filozofii. Tym samym zostają ponownie powołane do „życia”, historii filozofii, myśli i idee,
wielu wybitnych polskich myślicieli. Z tego powodu, a także z punktu widzenia kultury
polskiej, tożsamości narodu, którego zasadniczym elementem jest pamięć, praca L. Gawora jest nie do przecenienia i nie sposób ją pominąć.
Myśliciele mało znani…, to książka, która powinna znaleźć się w biblioteczce nie
tylko „pracowników naukowych”. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto pragnie
zrzucić kajdany „hreczkosiejstwa”.
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Maciej Ulita
(Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Jak wyglądamy z gałęzi?
Jacek Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania
relacji człowiek – zwierzę, wyd. UMCS, Lublin 2008, ss. 412.
Rozważania dotyczące relacji na linii człowiek-zwierzę zdaje się, szczególnie
istotne dziś, tzn., w czasach, kiedy coraz bardziej zasadnym zdaje się twierdzenie, że
ludzkość się degeneruje. Przy założeniu, że ewolucja nie jest mitem wymyślonym na
złość ludziom wierzącym, można zaryzykować twierdzenie, że degeneracja ludzkości
to krok w kierunku naszych przodków zwanych niekiedy „braćmi mniejszymi”. Jeśli
tak istotnie jest, to szczególnego znaczenia nabierają relacje „ludzkie” w świecie zwierząt, bo ich poznanie będzie jednocześnie wiedzą o naszej przyszłości.
Z drugiej strony, o czym autor pisze już we wstępie, istnieje poważne ryzyko
globalnej katastrofy prowadzącej nie do degeneracji, ale zagłady gatunku ludzkiego.
Niezależnie od źródła jej powstania, natura jawi się, jako byt na tyle potężny, że wynik
konfliktu ludzi z Nią jest z góry przesądzony. Póki co, stoimy w obliczu kryzysu, o
którym autor pisze:
„kryzys” składa się z dwóch pozornie sprzecznych składowych. Pierwsza oznacza
niebezpieczeństwo lub ryzyko, druga zaś szansę. Słowo to zawiera więc w sobie zarazem sprzeczność i dwoistość, znaczenie negatywne i pozytywne, sugerując istnienie
swoistej dwukierunkowości naszych poczynań. Jeśli zatem mówimy obecnie o kryzysie ekologicznym, to zarazem winniśmy dostrzegać w nim nadzieję na przyszłość.

Tym bardziej należy poznać nasz świat z perspektywy innej niż piedestał, na
którym ustawiliśmy się, podtrzymywani megalomańskim auto-wyobrażeniem.
Rozdział pierwszy stanowi próbę filozoficznego ujęcia relacji człowiek-zwierzę,
które jest istotnym, ponieważ „ustawienie się” relacji umożliwia człowiekowi opis samego siebie. Odniesienie do zwierząt, niezależnie, czy przyjęte założenia są słuszne, czy
nie, jest ewidentnym, zatem spełnia wymóg akceptowalnego kryterium. W rozdziale
tym autor dokonuje prezentacji historycznych stanowisk dotyczących tytułowej relacji.
Analizuje je wskazując miejsce zwierząt w ludzkiej rzeczywistości oraz sposób ich postrzegania (nie tylko jako punkt odniesienia). Zaprezentowana w tym rozdziale historia
„wzajemnych stosunków” ludzi i zwierząt pokazuje, że podłoże naszego przekonania
o absolutnej supremacji musi zostać poddane, jeśli nie druzgocącej krytyce, to przynajmniej solidnej, opartej na nowych założeniach analizie. Przywołana przez autora
informacja o „zachowaniach obronnych zwierząt” mających na celu przeciwdziałanie
zapędom człowieka może wywoływać szok, ale jak konstatuje Jacek Lejman
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dla wychowanego w „kulcie człowieka” przedstawiciela zachodniej tradycji taka
„zdrada” ze strony „tępych”, „bezrozumnych” istot niższego rzędu wydaje się nie do
przyjęcia. Burzy bowiem nie tylko jego światopogląd, ale każe też baczniej przyjrzeć
się praktycznym konsekwencjom przyjętych założeń.

Na koniec rozdziału pierwszego czytelnik pozostaje z nadzieją, ale i obawą, czy
przekonanie człowieka o wyższości nad resztą ożywionej przyrody może zostać przełamane, a przyjęte założenia zweryfikowane? Czy może niestety jest tak, że dla pojmowanego jako całość świata Natury nie ma nadziei na pokojową koegzystencję?
Należy oczywiście zauważyć (i zapisać to na korzyść autora), jak umiejętnie opisuje rolę ruchów ekologicznych, których rola, paradoksalnie nie jest tak jednoznaczną,
jak mogłoby się wydawać.
Rozdział II to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o „filozoficzny status zwierząt”. Na ironię zakrawa fakt, że, jak przeważnie, człowiek coś, czemu przypisuje posiadającą wartość odrębności, mierzy swoją miarką, odrębność tą negującą. Na szczególną
uwagę zasługuje to, w jaki sposób Jacek Lejman radzi sobie z powstałym paradoksem.
Drugą aporią, z którą autor zmaga się w rozdziale II (oraz pierwszym) jest „ulogicznienie statusu religijnego” zwierząt.
Zaprezentowany przegląd stanowisk filozoficznych pokazuje, że o ile sam fakt
istnienia związków człowieka z przyrodą, czy wręcz ich jedności (na poziomie ontologicznym) pozostaje bezdyskusyjnym, o tyle rozbieżności pojawiają się na poziomie
interpretacji konsekwencji płynących z tego faktu. Pierwszą wskazaną rozbieżnością na
poziomie konsekwencji jest spór wokół rozumności zwierząt.
Zawarta w rozdziale II analiza stanowisk może prowadzić do wniosku, że ludzkość nie potrafiła się zdecydować, co powinna myśleć o zwierzętach. Brak tej odpowiedzi doprowadził do „spragamtyzownia” wzajemnych relacji, co z kolei można wyrazić
kolokwialnie słowami – „robię, to, a to, bo mogę…” Nie jest to najlepsza cenzurka człowieczeństwa, ale nic co ludzkie nie powinno być nam obce. Siłą autora jest wykroczenie poza ten konstruowany żmudnie w czasie schemat myślenia. Choć przełamywanie
stereotypów nie jest modne, a jego konsekwencje częstokroć okazują się bolesne dla
przełamującego, winny zasługiwać na szacunek.
Autor stara się obalić „mit supremacji”, m. in. poprzez stwierdzenie, że sami nie
wiemy o sobie zbyt wiele. Brakuje nam definicji umożliwiających precyzyjny opis „naszego” świata. O dziwo, nie przeszkadza nam to w opisywaniu rzeczywistości nas otaczającej z nieznoszącą sprzeciwu pogardą dla wszystkiego, co nie jest nami. Budowanie
relacji ze zwierzętami w oparciu o taki punkt wyjścia zdaje się być żenującym żartem.
Z powyższych rozważań wyłania się obraz człowieka będącego megalomanem, który
niewiele wie, niewiele rozumie, ale krzyczy najgłośniej…
Rozdział III prezentuje ujęcie biologiczne prezentowanego zagadnienia. Obecna
w rozdziale, najpierw sugerowana, a potem wyrażona wprost gra słów – „bio-logiczna”
powoduje, że niewątpliwe trudny temat, zyskuje na lekkości ułatwiającej przyswojenie
prezentowanych zagadnień. Sposób prezentacji omawianych problemów oraz kompe-
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tencje językowe autora przyczyniają się do przyrostu jakości książki będącej przedmiotem niniejszej recenzji.
Omawiając aspekt biologiczny relacji człowiek-zwierze Jacek Lejman zwraca
uwagę na „biologiczne usprawiedliwienie” istniejącego stanu rzeczy. Człowiek, jaki
jest, każdy widzi i potwierdzają to zaawansowane badania genetyczne. Jeśli ma być
inaczej, to niech jedna małpa z drugą przeprowadzą swoje i przedstawią wyniki. Zanalizujemy je, poddamy wnikliwej, konstruktywnej krytyce (opartej o przekonanie o
wyższości własnej i braku pełnej wiedzy na własny temat) i być może zweryfikujemy
nasze stanowisko – no comment.
Na bazie prezentowanych przemyśleń można pokusić się o wniosek, że to ludzie są „głupsi” od zwierząt, bo w naszym cywilizacyjnym rozwoju popełniamy błędy,
które zwierzęta (Natura) już „przerobiły” i wielu przypadkach wyeliminowały. Oczywiście, wyniki przemyśleń tego typu zawsze można strywializować, co zdaniem autora
czyni część naukowców – nie ważne jak jest, ważne, że działa. Skoro „nasz” system
jest skuteczny, to nie ma sensu się nad nim zastanawiać. Wychodząc nieco poza ramy
omawianej książki, zachęcam do namysłu, czy brak namysłu (na rzecz prostackiego
pragmatyzmu) nie jest przypadkiem krokiem ku „poniżającemu” zezwierzęceniu?
Rozdział IV to „pejzaż ekologiczny ze zwierzętami w tle.” Ku zgrozie ludzkości
okazuje się, że stanowimy część całości, podobnie jak inne części. Nasza wyjątkowość
(legitymizująca supremację) została poddana w wątpliwość, a rządzi nami przypadek
(albo, jak kto woli - kaprys).
Być może odpowiedzi na nurtujące nas pytania kryją się pod enigmatycznym
pojęciem – ekologia? To pytanie stanowi kanwę ostatniego rozdziału. Jak w wielu przypadkach, tak i tu grzęźniemy w zabawy terminologiczne i definicyjne. Tworzymy systematyki i podziały, które autor sprawnie przedstawia i komentuje. Zdaje się, że nasze
próby określenia relacji „my-planeta” powinny budzić śmiech. Okazuje się jednak, że
poważni ludzie poświęcają swoje życia na rozważanie czegoś, co choć w nich jest bywa
jednocześnie tak dalece poza. W tym miejscu po raz kolejny objawia się dystans Lejmana do prowadzonych badań. Nie uzurpuje sobie prawa do prawdy, ale realizując
wynikający z jej definicji cel filozofii, zastanawia się i do zastanawiania się zachęca.
Daje narzędzia i wskazuje możliwe drogi, odwołując się do tego, co rzekomo czyni nas
ludźmi – rozumu (rozsądku).
Co ludzkość robi w obliczu problemu jakim jest degradacja środowiska (i samego człowieka)? To, co zawsze – obraduje i zarządza z niezachwianą wiarą we własną
moc… Świadomość własnej małości jest kolejną zaletą autora, który zgrabnie ironizuje
zestawiając teorię z praktyką. A pra-małpa siedzi spokojnie na gałęzi drzewa poznania
i zaśmiewa się do łez, patrząc jak próbujemy zunifikować coś, co z natury swej winno
być różnorodnym…
Analiza prezentowana przez Jacka Lejmana, poza niewątpliwą wartością encyklopedyczną, przynosi niezwykle intrygującą refleksję. Koniec końców świat jawi się
jako prosta realizacja „prawa dżungli”. Przetrwają najlepiej przystosowani. Póki co, to
my jesteśmy zjadającymi, ale tak nie musi być. Nie szanujemy się sami, więc trudno
oczekiwać, że będziemy szanować cokolwiek. Paplanina o prawach zwierząt (ale i o
prawach człowieka) to temat zastępczy. Jesteśmy wszyscy i wszystko jedynie częścią
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całości, która rządzi się prawami, których prawdopodobnie nigdy nie poznamy, ani nie
będziemy w stanie zrozumieć. Urządzamy nasze małe podwórko wedle własnych pomysłów i cieszymy się wydumaną „doskonałością”. Mienimy się panami świata, podczas gdy jesteśmy jednym z elementów czegoś niepojętego. Stan ten może trwać, może
również zostać brutalnie przerwany. Część potencjalnych konsekwencji zależy od nas,
ale zdaje się, że zdecydowana większość nie.
Książka Jacka Lejmana zmusza do zastanowienia się nad miejscem człowieka w
świecie, o którym wiemy niewiele, ale, co do którego mamy masę pretensji i oczekiwań.
Jedynym, co zdaje się w miarę pewne, to to, że chcemy żyć… zatem – smacznego!
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Giennadij Filippowicz Matwiejew, Piłsudskij, wyd. Mołodoja Gwardia,
Moskwa 2008, ss. 474
Rola jaką odegrał Józef Piłsudski w dziejach Polski, sprawia, że zajął trwałe miejsce w historii i w legendzie. Co prawda, biografii; zwłaszcza tych napisanych po 1945
r. – w kraju i na emigracji – dużo nie powstało, ale ukazując sprawy i problemy czy to
polskiego ruchu socjalistycznego, czy to wielkiej wojny, a przede wszystkim Drugiej
Rzeczypospolitej ; nie podobna pominąć Piłsudskiego.
Jego działalność, w dużej mierze, ściśle wiązała się ze – najogólniej mówiąc –
sprawami wschodnimi. Ciekawa jest zatem ocena jego działalności przez historyków,
publicystów; nie mówiąc już o politykach dawnego Związku Radzieckiego. Dotąd
wydaje się być jednostronna, ponieważ osoba Piłsudskiego wiązana jest z rzekomymi
polskimi planami imperialistycznymi wobec wschodnich sąsiadów. To powoduje, że
Marszałek występuje jako postać negatywna. Pomijając historiografię białoruską, gdzie
sytuacja jest specyficzna, to litewska, już przed wojną miała problem; teraz okazuje się,
że też. Bo z jednej strony litewskie pochodzenie Marszałka, jego sympatia do Litwy, a
drugiej strony Wilno. Co zakłóca równowagę. Podobnie, jeżeli chodzi o ukraińską. Jest
ona mocno zróżnicowana; od ocen sowieckich, po nacjonalistyczne; i tu i tu Marszałek
jest raczej czarną postacią. Wydobywane są poszczególne epizody jak 1920 r., ale traktowane wybiórczo i niechętnie. Podobnie historiografia rosyjska, która przejęła w dużym
stopniu ocenę sowiecką działalności Marszałka. Ilustratywnym tego przykładem jest
brak dotąd naukowej biografii Marszałka; zamiast niej funkcjonuje, przetłumaczona na
język litewski i rosyjski popularnonaukowa praca Nałęczów (Józef Piłsudski – legendy
i fakty)
Recenzowana książka jest inną i w zasadzie pierwszą, pełną i obiektywną biografią Marszałka adresowaną do czytelnika rosyjskiego, czy też szerzej „postradzieckiego”.
Który ma niewielkie i – pewnie – bardzo jednostronne spojrzenie na osobę Marszałka i
realia przedstawionych wydarzeń. Bo książka jest nietypową biografią; G. F. Matwiejew
ukazuje działalność Piłsudskiego na szerokim tle wydarzeń epoki. Niekiedy można odnieść wrażenie, że to jest wykład z historii najnowszej z udziałem Piłsudskiego. Ale dla
czytelnika rosyjskiego jest to konieczne i poznawcze.
Podstawa pracy jest solidna; niemal wyłącznie opracowania polskie rozmaitego
typu, ale przede wszystkim literatura naukowa; dalej różne biografie Piłsudskiego; od
przedwojennych począwszy, ale też dzienniki, pamiętniki; antologie utworów o nim. W
tym ostatnim przypadku brakuje zdecydowanie pracy Włodzimierza Wójcika, Legenda
Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej (liczne wydania). Jedynie dwa opracowania są w języku rosyjskim, z czego jedno stanowi przetłumaczona praca pp. Nałęczów.
Autor wykorzystał też w niewielkim stopniu (16 przypisów) materiały archiwalne z
moskiewskiego archiwum (Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojennyj Archiw). Jednakże
nie wnoszą one nowych ustaleń, ani do biografii Marszałka, ani do zdarzeń dziejących
się wokół niego. Interesujący jest przypis 149; jest to fragment dziennika Kazimierza
Świtalskiego. Całe życie prowadził on zapiski; dotąd odnaleziono i opublikowano te z
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lat 1917-1935. Przytoczona przez G. F. Matwiejewa notatka pochodzi z 1938 r. Co świadczy, że kiedy UB aresztowało Świtalskiego w listopadzie 1948 r. i zrabowało mu jego
dzienniki, to zostały przekazane, a przynajmniej jakaś, część Sowietom. Wskazanie, że
istnieje dalszy ciąg dziennika Świtalskiego, stanowi wartościowy ślad dla historyka.
Konstrukcja jest właściwa dla tego rodzaju prac, a więc chronologiczna. Mamy 8
rozdziałów o różnej objętości; od 38 do 105 stron. Poza krótkim rozdziałem ukazującym
dzieciństwo i krąg rodzinny Piłsudskiego, można wyróżnić dwa zasadnicze problemy:
działalność Piłsudskiego w ruchu socjalistycznym i niepodległościowym (trzy rozdziały: Towarzysz Wiktor, Pójdziemy inną drogą, Jego imię legion) oraz działalność w Polsce Odrodzonej (także trzy rozdziały: Naczelnik Państwa, Droga do władzy, Dyktator;
z czego Dyktator ma 105 ss. i jest najdłuższy). Między nimi jest krótki rozdział: „Wierzchem na Kasztance” ukazujący Marszałka podczas Wielkiej Wojny. Jak więc widać nawet tytuły poszczególnych rozdziałów nie brzmią schematycznie, co rzadkie w pracach
historyków rosyjskich, nie mówiąc o radzieckich.
Jak wspomniano praca jest rodzajem wykładu; Autor wręcz pedantycznie ukazuje problemy; można powiedzieć beznamiętnie, stosując swoisty prezentyzm; właściwie nie ma miejsca na ocenę działań Marszałka. Rzadko odbiega od tej konwencji, ale
nie odnosi się do problemu, tylko relacjonuje jak jest on postrzegany w historiografii
polskiej. Dotyczy to np. autorstwa Bitwy pod Warszawą. Marszałek jest ukazany jako
polityk i wojskowy, kierujący się interesem Polski, mający określoną i – najczęściej –
słuszną wizję tego co robi. Poza tym Marszałek jest człowiekiem, ze swoimi słabościami
i upadkami. G. F. Matwiejew przestawia jego życie osobiste; ukazuje miłości, nawet tą
ostatnią, Eugenię Lewicką; małżeństwa, córki. Zainteresowania Marszałka pasjansem,
teozofią, literaturą. Dzień powszedni w Sulejówku i w latach 30. w Belwederze. Wszystko to razem jest - jak sądzę – interesujące dla czytelnika rosyjskiego.
Na zakończenie kilka uwag szczegółowych. Autor pisze, że w Związku Strzeleckim, Piłsudski był nazywany – komendantem; w Legionach brygadierem, a wszyscy
inni tytułowali go Marszałkiem (s. 280). Otóż inaczej; Piłsudski był Komendantem dla
wszystkich, którzy byli w Legionach i w Polskiej Organizacji Wojskowej. Tylko oni mogli go tak nazywać. Brygadier to oficjalny stopień wojskowy nadany przez Austriaków;
był używany oficjalnie; przez legionistów niechętnie i to tylko w początkach Wielkiej
Wojny. Pieśń, My, Pierwsza Brygada nie powstała w 1914 r. (s. 186), ale dopiero trzy
lata później. Marszałek jadąc do Puław, gdzie miał objąć osobiste dowództwo nad grupą uderzeniową znad Wieprza, rzeczywiście przyjechał do Bobowej, by zobaczyć się z
żoną i córkami. Ale Bobowa nie leży koło Krakowa (s. 290), ale ok. 100 km na południowy-wschód. Ks. Józef Poniatowski był nie tylko marszałkiem Francji, jak pisze Autor
(s. 350), ale też i Polski. Dalej poważniejsze uchybienia. Republika Tarnobrzeska owszem była, ale Krakowskiej nie było (s. 251). Być może Autor miał na myśli Przemyską,
bo taka istniała. Jest sprawą zupełnie niezrozumiałą, pisanie, że w 1920 r. celem Armii
Czerwonej było zajęcie Białorusi (s. 281). A, czy rozkaz Tuchaczewskiego z 2 lipca kończący się słowami „Na Wilno, Mińsk i Warszawę – marsz”, nie dowodzi rzeczywistych
intencji Sowietów? Autor powinien też wyjaśnić, że ustalenia ze Spa nie weszły w życie,
ponieważ odrzuciła je strona radziecka. Koniecznie trzeba przynajmniej wspomnieć o
Bitwie Niemeńskiej (22-28 września 1920), ponieważ to ona zadecydowała o ostatecznej
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klęsce sowieckiej. Sanacja to termin, który nie powstał 6 sierpnia 1926 r. (s. 356), w ogóle
trudno przyjąć datę dzienną tego określenia używanego na określenie systemu rządów
pomajowych. Ponadto należy dodać, że lista wyborcza sanacji w 1928 r. brzmiała: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Marszałka Piłsudskiego. Potem dopiero BBWR.
Jednak książka G. F. Matwiejewa jest udaną biografią Marszałka. Nieschematyczną i kształtującą zupełnie nowy obraz tak samego Marszałka jak i czasów w których
żył i pracował. Z pewnością ważna dla czytelnika rosyjskiego.
Zbigniew Zaporowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
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Aleksander Smoliński
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Bitwa Lwowska – wartościowe i ważne wydawnictwo źródłowe
Bitwa Lwowska 25 VII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (25 VII – 5 VIII), pr. zb.
pod red. M. Tarczyńskiego, wyd. „Rytm”, Warszawa 2002 [dalej jako: Bitwa Lwowska,
cz. I]; Bitwa Lwowska 25 VII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część II (6 – 20 VIII), pr. zb.
pod red. M. Tarczyńskiego, wyd. „Rytm”, Warszawa 2004 (ukazała się jednak dopiero
w 2006 r.) [dalej jako: Bitwa Lwowska, cz. II]; Bitwa Lwowska i zamojska 25 VII – 18 X 1920.
Dokumenty operacyjne. Część III (21 VIII – 4 IX), pr. zb. pod red. M. Tarczyńskiego, wyd.
„Rytm”, Warszawa 2009 [dalej jako: Bitwa Lwowska, cz. III]
Roli i znaczenia różnorodnych edycji źródeł w nowoczesnej historiografii, i to
nie tylko wojskowej, nie sposób przecenić. Stało się więc bardzo dobrze, iż w ostatnich
latach ukazało się sporo specjalistycznych wydawnictw zwartych publikujących źródła
dotyczące różnorodnych aspektów problematyki związanej z polską historią wojskową,
przede wszystkim zaś dwudziestowieczną. Wszystkie one zawierają różne dokumenty i materiały archiwalne oraz relacje, sprawozdania i meldunki przechowywane zarówno w archiwach krajowych, jak i w polskich instytucjach tego typu, które znajdują
się obecnie poza granicami naszego kraju. Nie brak także wydawnictw zawierających
dokumenty pochodzące z archiwów obcych, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczą również polskiej historii wojskowej, a przygotowywane są bądź wyłącznie
przez historyków obcych, bądź też w ramach mieszanych zespołów badawczych, przy
aktywnym współudziale badaczy polskich. W przypadku wszystkich tych wydawnictw źródłowych ich wartość poznawcza zarówno dla zawodowych historyków zajmujących się szeroko pojętą historią wojskową, a także innych badaczy, jest trudna do
przecenienia. Wydaje się jednak, że z różnych powodów, najwartościowszą i jednocześnie niemal modelową serią są edycje dokumentów wojskowych, głównie o charakterze
operacyjnym, dotyczących różnych wielkich bitew z okresu wojny polsko-sowieckiej, a
mianowicie „Bitwy Warszawskiej”2, „Bitwy Niemeńskiej”3 oraz najnowsze ukazujące
przebieg „Bitwy Lwowskiej”4.
Założeniem autorów, którzy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych przy2
Bitwa Warszawska 13 – 28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (13 – 17 VIII), pr. zb. pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 1995; Bitwa Warszawska 13 – 28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne. Część II (17 – 28 VIII),
tenże, Warszawa 1996.
3
Bitwa Niemeńska 29 VIII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (29 VIII – 19 IX), tenże, Warszawa 1998;
Bitwa Niemeńska 29 VIII – 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część II (20 IX – 18 X), tenże, Warszawa 1999.
4
Do chwili obecnej opublikowany został także tom zatytułowany: Bitwa Lwowska i Zamojska 25 VII – 18 X
1920. Dokumenty operacyjne. Część III (21 VIII – 4 IX 1920), tenże, Warszawa 2009.
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stąpili do prac nad tym wydawnictwem, było dokończenie dzieła podjętego w połowie
lat trzydziestych przez ówczesne Wojskowe Biuro Historyczne, które zamierzało przygotować i opublikować wielotomowe dzieło zatytułowane: „Materiały do historii wojny 1918-1920”. Prace te przerwał jednak wybuch II wojny światowej, co spowodowało,
iż ukazała się jedynie część tego, co pierwotnie planowano5. W związku z tym, jak to
podano we wstępie do pierwszego tomu „Bitwy Warszawskiej”:
Zamysł podjęcia, a właściwie wznowienia po przeszło 50 latach przerwy prac nad publikacją dokumentów operacyjnych do wojny 1920 r. zrodził się w czasie sesji naukowej zorganizowanej na zamku Królewskim w Warszawie 18 VI 1990 r. [...] Zaraz po
sesji zawiązał się zespół badawczy, skupiający pracowników redakcji „Wojskowego
Przeglądu Historycznego” i Centralnego Archiwum Wojskowego.6

Na jego czele stanął wówczas Marek Tarczyński, który do dzisiaj kieruje pracami związanymi z publikacją kolejnych tomów. W skład grupy badaczy, którzy przygotowali do druku tom dotyczący „Bitwy Warszawskiej” wchodzili ponadto: Andrzej
Bartnik, Helena Malanowska, Tadeusz Rawski, Stanisław Sokół i Tadeusz Wawrzyński.
Natomiast przedostatni tom zawierający dokumenty operacyjne z „Bitwy Lwowskiej”
to efekt pracy Janusza Ciska, Zygmunta Kozaka, Grzegorza Nowika, Tadeusza Rawskiego, Waldemara Strzałkowskiego, Tadeusza Wawrzyńskiego i Waldemara Wójcika.
Nieco inny zespół opracował tom III „Bitwy Lwowskiej i Zamojskiej”, który jak do tej
pory jest ostatnim z tej serii. Byli to bowiem Janusz Cisek, Grzegorz Nowik, Tadeusz
Rawski, Waldemar Strzałkowski oraz Juliusz S. Tym i Andrzej Czesław Żak.
Wartość obydwu wymienionych powyżej tomów, czyli tych dotyczących „Bitwy Warszawskiej” oraz „Bitwy Lwowskiej”, polega głównie na tym, iż zawarty w nich
komplet dokumentów operacyjnych pozwala praktycznie dzień po dniu prześledzić
dramatyczne zmagania Wojska Polskiego i jego ówczesnych wschodnich sojuszników
z prącą w kierunku Wisły, Warszawy oraz Lwowa i reszty Galicji Wschodniej, a także
dalej na Zachód, Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną. Na ich podstawie można też
ustalić dokładne O. de B. i dyslokację wojsk polskich walczących wtenczas z Sowietami,
stany liczebne wielu oddziałów i wielkich jednostek Wojska Polskiego, ponoszone przez
nie straty, jak również stan ich morale. Ponadto z dokumentów tych wynika też, jak
przedstawiał się ówczesny poziom wiedzy Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
oraz podległych mu dowództw szczebla frontowego i armijnego na temat sił i ugrupowania wojsk przeciwnika7. Porównując obydwa rodzaje tych informacji możemy lepiej
5
Były to: Bitwa warszawska. Tom I. Bitwa nad Bugiem 27 VII – 7 VIII 1920. Część I, Warszawa 1935, która
stanowiła omówienie przebiegu działań wojennych w tym okresie oraz Część II. Dokumenty, Warszawa 1935, a
także: Bitwa warszawska. Tom II. Bitwa nad Wisłą 7 VIII –12 VIII 1920 r. Księga 1. Część II, Warszawa 1938; Tom II.
Bitwa nad Wisłą 7 VIII – 12 VIII 1920. Księga I. Część I, Warszawa 1939, która także stanowiła omówienie walk w
okresie od 7 do 12 VIII 1920 r.
6
Cyt. za: Bitwa Warszawska 13 – 28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (13 – 17 VIII)..., s. 7-8.
7
Zauważyć jednak należy, iż dokumenty te mają bardzo jednostronny charakter, a ich konfrontacja z
dokumentami strony przeciwnej pokazuje, że często stan wiedzy, którym dysponowała wtenczas strona polska
odbiegał od rzeczywistości istniejącej po drugiej stronie frontu wojny polsko-bolszewickiej. Stąd też potencjalny badacz i użytkownik tych wydawnictw musi pamiętać, iż obraz jaki wynika z cytowanych tam źródeł
niekiedy jest mocno niepełny.
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zrozumieć motywy i poznać uzasadnienie wielu decyzji operacyjnych i strategicznych
podejmowanych w lipcu i sierpniu 1920 r. przez Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego
oraz podległy mu ówczesny Sztab Generalny.
Jednocześnie z zawartej tam bogatej i różnorodnej dokumentacji sztabowej wytworzonej w 1920 r. przez dowództwa różnych szczebli możemy poznać ocenę efektów
podejmowanych wtedy przez siły polskie działań i operacji zbrojnych, zarówno tych
mających charakter defensywny, jak i tych ofensywnych. Stąd też niezwykle cenne są
wszelkiego rodzaju meldunki dotyczące strat ponoszonych przez przeciwnika zarówno
w sile żywej, jak w uzbrojeniu i sprzęcie wojennym, podobnie jak dokumenty opisujące
stan jego zaopatrzenia oraz morale, a co za tym idzie rzeczywistej wartości bojowej8.
Podobnie jest też w przypadku tomu poświęconego „Bitwie Niemeńskiej”, choć
dotyczy on odmiennego od poprzednich momentu wojny polsko-sowieckiej. Bowiem
po zwycięstwie nad Wisłą Wojsko Polskie znajdowało się w ofensywie, która miała odrzucić Armię Czerwoną daleko na Wschód. Kończąc te uwagi o charakterze ogólnym
należy stwierdzić, iż potencjalny badacz w każdym z tych wymienionych powyżej tomów otrzymuje niezwykle cenny i celowo dobrany zestaw dokumentów, będący jednocześnie efektem żmudnej i kompetentnie wykonanej przez spory zespół ludzi kwerendy
archiwalnej, jednak przeprowadzonej wyłącznie w krajowym zasobie archiwalnym.
Mimo wszystko absolutna dominacja dokumentów mających charakter operacyjny powoduje, że stosunkowo słabe oświetlenie źródłowe uzyskuje cały szereg innych i
jednocześnie nie mniej istotnych elementów składających się w sumie na zjawisko zwane wojną. Wojna bowiem to nie tylko „tytaniczne zmagania kolosów walczących na froncie”,
lecz także cały szereg różnego rodzaju przedsięwzięć związanych choćby z tak zwanym
żywieniem pola walki9, a także transportem10, uzbrojeniem11, itd. Tymczasem uważnie

8
Patrz choćby: Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 111 – dok. Nr 35 – Meldunek sytuacyjny poranny Nr 14 z dnia 25
VII 1920 r. – Oddział II dowództwa 2 Armii Nr 41/II/SS z 25 VII 1920 r.; Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 18 – dok. Nr
2 – Ocena sytuacji – meldunek Oddziału II Naczelnego Dowództwa WP z 6 VIII 1920 r. Patrz także: A. Smoliński, Dezercje z Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 1918-1922. Wojna z Polską i wojna domowa w Rosji,
„Przegląd Wschodni”, Warszawa 2007 [w rzeczywistości ukazał się dopiero w 2009 r.], tom X, zeszyt 3 (39); idem,
Dezercje z 1 Armii Konnej podczas jej walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 r., „Studia i Materiały do
Historii Wojskowości”, 2008, tom XLV; idem, Rozboje, rabunki i pogromy Żydów przez 1 Armię Konną na południu
Rosji oraz na Ukrainie i w Polsce w 1920 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, Lublin – Radzyń Podlaski
2009, tom VI.
9
Patrz choćby: Dziesięciolecie Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej, red. K. Rudolf, Warszawa 1928; H. Stypułkowski, Organizacja i przebieg zaopatrywania intendenckiego w okresie od stycznia do maja 1919 r., „Przegląd Intendencki” 1936, zeszyt 4; S. Feret, Polska sztuka wojenna 1918-1939, Warszawa 1972; K. Krzyżanowski, Wydatki
wojskowe Polski w latach 1918-1939, Warszawa 1976; L. Mucha, Zasilanie walczących wojsk, Warszawa 1979; Z.
Kłoczewski, Polska gospodarka wojskowa 1918-1939, Warszawa 1987; S. Rostworowski, Organizacja kwatermistrzostwa Frontu Litewsko-Białoruskiego, oprac. S. J. Rostworowski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1995, R.LX,
Nr 3-4 (153-154); K. Adamek, Intendentura Wojska Polskiego 1918-1956, Warszawa 1998. Ponadto patrz także: A.
Nawrocki, Stan badań nad logistyką sił zbrojnych II RP [w] Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy
rozwoju. VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. H. Stańczyk, Toruń 2002.
10
O wadze tych zagadnień patrz chociażby: Ppłk Lavalle, ppłk Senechal, Zaopatrywanie i transporty w
czasie wojny. Wykłady na kursie informacyjnym dla wyższych dowódców, Warszawa 1921.
11
O znaczeniu tej problematyki, oprócz części wcześniej cytowanej literatury, patrz choćby: A. Konstankiewicz, Broń strzelecka Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1986; tenże, Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski
formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914-1939, Lublin 2003. W tej ostatniej pracy znajduje się również
bogaty wykaz źródeł oraz najnowszej literatury przedmiotu.
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studiując poszczególne tomy odczuwa się pewien niedosyt i zauważa się wyraźny nacisk, zgodnie zresztą z brzmieniem tytułów poszczególnych tomów, na wspomniane
powyżej kwestie operacyjne.
Choć uwaga ta praktycznie w niczym nie umniejsza wspomnianych już wcześniej bardzo wysokich walorów poznawczym tych publikacji, należy jednak zauważyć,
iż za najbardziej kompletne, z punktu widzenia różnorodnych zainteresowań badawczych potencjalnych czytelników tych publikacji, należy uznać pierwszą, drugą i trzecią
część tomu poświęconego „Bitwie Lwowskiej”12. Wartość tego najobszerniejszego jak
do tej pory woluminu należącego do tej serii podnosi również to, iż porusza on cały
szereg kwestii, które w poprzednich tomach znalazły znacznie mniejsze oświetlenie.
Na niezwykle wysoką ocenę tego bardzo wszechstronnego tomu wpływa choćby
zamieszczenie tam licznych dokumentów zawierających bardzo słabo do tej pory znane
fakty związane z tym okresem wojny polsko-bolszewickiej. Studia nad nimi pozwalają
natomiast na opracowanie znacznie pełniejszego i jednocześnie wieloaspektowego obrazu przebiegu wojny polsko-bolszewickiej.
W ramach krótkiego omówienia publikacji tego typu nie można w dostatecznie
pełny sposób przedstawić wszystkich istotnych i ciekawych oraz nowych informacji,
które znalazły się w treści podawanych w niej źródeł aktowych. Stąd też autor pozwoli sobie na zaprezentowanie jedynie kilku, jego zdaniem mało do tej pory znanych i
wykorzystywanych wątków, związanych z wydarzeniami dotyczącymi szeroko pojętej
„Bitwy Lwowskiej”.
Jednym z takich zagadnień, które w obszerniejszym zakresie niezwykle rzadko
prezentowane jest w wydawnictwach źródeł tego typu są kwestie związane z zaopatrzeniem ówczesnego Wojska Polskiego w cały szereg niezbędnych mu do walki elementów materialnych. Należały do nich choćby żywność dla ludzi i pasza dla koni oraz
broń i amunicja, a także umundurowanie, bielizna i obuwie. W jednym z dokumentów,
a mianowicie w „Nocie do dowództwa 6 Armii” czytamy:
Wobec faktu, że IV bryg. jazdy podczas nakazanej akcji zaczepnej już w następnych
dniach ograniczyć się musi najwyżej tylko na tabor bojowy i kuchnie pol., a oprócz
tego nie będzie mogła być zaopatrzona materialnie jak do tej pory przez dow. 2 Armii, należy bezzwłocznie poczynić starania ze strony kwat. 6 Armii mające na celu
zabezpieczyć zaopatrywanie tej bryg. jazdy w żywność i amunicję bez względu na
jej przynależność i stałą bazę materialną, a umożliwić jej bezwarunkowo pobranie
prowiantów i amunicji z najbliższych magazynów w rejonie Brody – Sapieżanka
względnie wzdłuż linii kolejowej Lwów – Brody – Dubno. Zaznacza się, że w IV bryg.
jazdy jeden pułk posiada niemieckie, reszta austriackie karabiny, a artyleria rosyjskie
działa.13

12
Bitwa Lwowska, cz. I... oraz Bitwa Lwowska, cz. II...; Bitwa Lwowska i Zamojska 25 VII – 18 X 1920. Dokumenty
operacyjne. Część III (21 VIII – 4 IX 1920)... Pierwszy z tych dwóch tomów jest efektem pracy zespołu złożonego
z Andrzeja Bartnika, Janusza Ciska, Zygmunta Kozaka, Grzegorza Nowika, Tadeusza Rawskiego, Waldemara
Strzałkowskiego, Tadeusza Wawrzyńskiego i Waldemara Wójcika. Natomiast całością prac redakcyjnych tego
tomu, jak zwykle, kierował Marek Tarczyński.
13
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 61 – dok. Nr 17.
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Dalsze dokumenty umożliwiają prześledzenie, jak w rzeczywistości wyglądało
zaopatrzenie ludzi i koni służących w kawalerii Wojska Polskiego walczącej wówczas w
składzie Grupy Operacyjnej Jazdy lub też w 1 Dywizji Jazdy oraz jakie były tego skutki
dla ich zdolności bojowej. Otóż już w „Nocie do dowództwa Grupy Operacyjnej Jazdy”
skierowanej 7 sierpnia przez dowództwo 1 Dywizji Jazdy czytamy:
Oddziały 1 DJ od 31 lipca nie otrzymały zaprowiantowania. Niektóre pułki żyją przez
piąty dzień rekwizycją. Obszary, w których się jednak obecnie porusza Grupa Operacyjna Jazdy są tak wyniszczone, że zapasy Kraju nie wystarczają. Oddziały są często
skazane na głód. Sztab 1 DJ jest w identycznym położeniu żyje ogórkami lub kartoflami – lub często głoduje. [...] W związku z powyższym dow. 1 dywizji jazdy uprasza
intensywnie, aby dow. Grupy Operacyjnej Jazdy [...] dołożyło wszelkich starań, aby
oddziały wreszcie dostały wyżywienie.14

Nie lepiej także przedstawiała się wówczas sytuacja z uzbrojeniem oraz z umundurowaniem i obuwiem kawalerzystów z 1 Dywizji Jazdy. W meldunku z 13 sierpnia
1920 r. czytamy bowiem: „W ekwipunku bardzo wielkie braki. Wielki % ułanów jeździ boso15.
Brak płaszczy i spodni. Dywizji brak 20 karab. maszyn. do etatowego kompletu. [...] Przemęczenie bardzo wielkie. Nastrój moralny dobry [...].”16 Warto tutaj też dodać, iż fakty te potwierdza również analiza źródeł innego typu17. Na tym tle zupełnie inaczej wygląda ocena
postawy i rzeczywistej wartości bojowej oraz siły oporu jazdy polskiej walczącej w 1920
r. na kierunku lwowskim z 1 Armią Konną.
Omawiany tutaj tom źródeł podobnych informacji dostarcza też w odniesieniu
do oddziałów i wielkich jednostek piechoty ówczesnego Wojska Polskiego walczących
wtenczas najpierw w składzie Frontu Południowo-Wschodniego, a potem Frontu Południowego. Poza tym w wielu meldunkach mowa jest również o skutkach, jakie powodowały ciężkie walki, długotrwałe marsze oraz sygnalizowane powyżej braki zaopatrzeniowe. W jednym z komunikatów z 25 lipca czytamy:
W oddziałach częste wypadki dezynterii. Wielu żołnierzy wychodzi z linii z pokaleczonymi nogami z powodu braku obuwia. Coraz częściej napływają meldunki o
fatalnym stanie umundurowania oficerów, którzy w ustawicznych walkach obdarli
się doszczętnie [...]. Toteż częstokroć oficerowie bardziej są obdarci niż żołnierze i
obuwie i spodnie muszą zdobywać sobie na nieprzyjacielu. Niedostateczna ilość oli-

14
Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 94 – dok. Nr 61. Patrz także: D. Koreś, Organizacja i liczebność Grupy Operacyjnej Jazdy w lipcu 1920 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2007, R.VIII (LIX), Nr 2 (217); T. Grzegorczyk. 6
Armia Wojska Polskiego w 1920 r., Toruń 2009.
15
Fakty takie potwierdzają także inne, znane autorowi źródła z tego okresu. Szerzej na ten temat patrz
choćby: A. Smoliński, Zaopatrzenie Wojska Polskiego w obuwie w latach 1918-1921 [w] W kraju i na wychodźctwie.
Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. N. Kasparek,
Z. Karpus, L. Kuk, Toruń-Olsztyn 2001; tenże, Przyczynek do dziejów polskiego obuwnictwa wojskowego w latach
1918-1939, „Mars.” Problematyka i Historia Wojskowości. Studia i Materiały, Warszawa-Londyn 2001, t. 10.
16
Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 424 – dok. Nr 341.
17
Patrz choćby: Moje walki z Budiennym. Dziennik wojenny b. d-cy 1 Dywizji Kawalerii generała dywizji Juliusza
Rómmla, Lwów – bez roku wydania; idem, Wspomnienia z bojów kawalerii, Warszawa 1934; R. Kozłowski, Taczanka naprzód! Wspomnienia wojenne opowiadane młodzieży, Lwów 1933, a także K. Krzeczunowicz, Ostatnia kampania
konna. Działania armii polskiej przeciw Armii Konnej Budiennego w 1920 roku, Londyn 1971.
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wy do KM18, nie pozwala na użycie wszystkich KM.19

W innym z meldunków dotyczących oddziałów 2 Armii napisano: „Braki w obuwiu, mat. telefonicznym i środkach komunikacyjnych wpływają szkodliwie na postęp planowanych akcji.”20 Natomiast oceniając stan 18 Dywizji Piechoty na dzień 27 lipca szef Sztabu
6 Armii, a mianowicie płk Sztabu Generalnego Edmund Kessler napisał: „Stan fizyczny:
przemęczenie dochodzące do wyczerpania. Stan moralny: dostateczny.”21 Jeszcze drastyczniejszy opis zmęczenia żołnierzy z 16 i 21 Dywizji Piechoty znalazł się w „Komunikacie
operacyjnym z Frontu Wschodniego” z 7 sierpnia, gdzie napisano: „Żołnierze są tak przemęczeni, że w największej apatii proszą o rozstrzelanie.”22
Nie lepiej w tych kwestiach, poza wyżywieniem ludzi, było wówczas również w
12 Dywizji Piechoty, gdzie:
Wyekwipowanie przedstawia się b. tragicznie. Około 30% żołnierzy całkiem bosych,
20 do 30% owija potargane obuwie szmatami. Dostarczane obuwie jest b. lichego
materiału, podeszwy papierowe. Buty nie wytrzymują dłużej jak 2 tygodnie marszu.
Mundury przeważnie w strzępach i rozłażą się na deszczu, są również jakby z papieru. 50-60% ludzi bez płaszczy. Plecaków prawie nie widać. Brak drugiej pary bielizny,
tak, że żołnierz nie jest w stanie się przebrać i jest kompletnie zawszony. Brak przeciw temu wszelkich środków zaradczych. [...] Amunicja dobra i pod dostatkiem. [...].
Żywność. Na ogół niezła, jednak wielki brak chleba i tak: 53 pp. [...] przez 8 dni [...] nie
otrzymał żadnego chleba. Żołnierze skarżą się, że im chleba rekwirować nie można, z
kompanii go nie otrzymują, a nie są w stanie go kupić, ponieważ funt kosztuje 70 mk.23
[...]. Konie nie otrzymują w ogóle paszy. Zabiera się ją z pól okolicznie.24

18
Zapewne mowa jest tutaj o ckm-ach systemu Schwarzlose wz. 1907/12, które do prawidłowego działania wymagały smarowania wysokojakościową oliwą każdego naboju przed jego dosłaniem do komory nabojowej broni. Inaczej bowiem karabiny te zacinały się.
19
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 85 – dok. Nr 28 – Komunikat sytuacyjny poranny z dnia 24 VII 1920 r. – meldunek Oddziału III dowództwa 3 Armii L. 2160/III z 25 VII 1920 r.
20
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 203 – dok. Nr 99 – Komunikat sytuacyjny. Sytuacja poranna z dnia 26 VII 1920
r. – meldunek Oddziału III dowództwa 2 Armii Nr 4006/III z 26 VII 1920 r.
21
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 310 – dok. Nr 151 – Komunikat operacyjny Nr 275 – Oddział III dowództwa 6
Armii L. op. 2809/III z 27 VII 1920 r.
22
Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 110 – dok. Nr 78 – Meldunek Oddziału III Naczelnego Dowództwa WP Nr
8382/III z 7 VIII 1920 r. Podobne, choć nie aż tak drastyczne, informacje odnośnie znajdujących się wtenczas
w odwrocie obydwu tych dywizji piechoty, a mianowicie podhalańskiej oraz pomorskiej, prawie bosych oraz
od dłuższego czasu pozbawionych regularnego wyżywienia, podają również: J. Piłsudski, Rok 1920, Łódź 1989;
Wspomnienia gen. Czesława Jarnuszkiewicza. Od Sybiru do Łubianki, Warszawa 1996; Stanisław Rostworowski. Listy
z wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920. Wybór i opracowanie tekstów S. J. Rostworowski, Warszawa 1995; J.
Kasztelowicz, Cztery wojny. Pamiętnik, Pruszków 2003, a także A. Smoliński, Jeszcze o umundurowaniu strzelców
podhalańskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, „Arsenał Poznański”, Poznań 1996, R.V, Nr 17.
23
Tymczasem według danych z września 1920 r. żołd szeregowca znajdującego się w składzie formacji
walczącej na froncie wynosił wówczas zaledwie 86 mk na dekadę. W miesiącu czyniło to natomiast 260 mk –
patrz choćby: Lecha Jana Dymeckiego listy z frontu 1920. Do druku przygotował P. Burchard, Warszawa 2006, s.
41, 44, 70.
24
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 330-331 – dok. Nr 161. Sytuację taką oraz wiele z opisanych powyżej faktów
potwierdzają również wspomnienia dowódcy 51 Pułku Strzelców Kresowych wchodzącego w skład 12 Dywizji Piechoty – patrz: M. Kukiel, Moja wojaczka na Ukrainie. Wiosna 1920. Dziennik oficera Sztabu Generalnego,
Warszawa 1995.
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Sygnalizowane powyżej niedostatki w wyżywieniu ludzi oraz długotrwałe przemęczenie fizyczne i stres, poza innymi skutkami, powodowały też liczne przypadki
wspomnianej już wcześniej czerwonki, która szerzyła się wśród żołnierzy 2 i 3 Armii. W
związku z tym, zdaniem rtm. M. Okołowicza,: „[...] należałoby zwłaszcza wobec silnie szerzącej się epidemii czerwonki [...] wydać odpowiednie zarządzenia sanitarne na całym obszarze 2
i 3 Armii. Następnie należałoby zarządzić w Chełmie kontrolę wszystkich wracających z frontu,
czy zostali oni poddani kontroli sanitarnej i przymusowej dezynfekcji [...].”25 W innym zaś dokumencie pochodzącym z pierwszych dni sierpnia stwierdzono, iż: „W wielu oddziałach
szerzy się gwałtownie czerwonka.”26
Na marginesie tych informacji warto pamiętać, iż w latach 1918-1920 różnego
rodzaju choroby zakaźne, w tym również czerwonka, były przyczyną zgonów bardzo
dużej liczby żołnierzy ówczesnego Wojska Polskiego27. Stąd też za bardzo cenne, choć
zapewne nie najważniejsze z całego tego zbioru, dokumenty, jakie znalazły się w tomie
„Bitwa Lwowska” należy uznać te z nich, które zajmują się tak wydawałoby się z pozoru prozaicznymi rzeczami, jak choćby żołnierskie toalety. W jednym z dokumentów, a
mianowicie „Rozkazie Nr 12 dowództwa załogi Kowel” z 25 lipca, stwierdzono:
„Zwracam uwagę na czystość w ustępach, za którą w pierwszym rzędzie są odpowiedzialni dcy [dowódcy – przyp. A.S.] poszczególnych kompanii. Wapno, lizol i inne środki dezynfekcyjne należy zamawiać wprost u lekarza garnizonu.”28 Warto jednak zauważyć, iż pomimo
tego zarządzenia, w kilka dni po jego wydaniu, stwierdzono:
[...] z powodu haniebnego stanu sanitarnego m. Kowla zarządza się, że w dzielnicach,
domach i obiektach zajętych przez wojsko należy bezwarunkowo zasypywać ziemią
doły przepełnionych ustępów, zakopać śmietniska, dla żołnierzy porobić polowe
rowy ustępowe, przy czym oficerowie oddziałów mają baczyć, by zużyte miejsce w
rowie ustępowym było natychmiast zasypane ziemią.29

Choć znaczenie tych zarządzeń dla higieny i walki z szerzącymi się w wojsku
chorobami zakaźnymi było wtenczas bardzo istotne30, to informacji dotyczących tej
szczególnej i „wstydliwej” problematyki próżno by szukać w polskiej historiografii.
Dobrze więc się stało, iż w omawianych tutaj źródłach do „Bitwy Lwowskiej” nie pominięto problematyki tego typu31.
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 415 – dok. Nr 218.
Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 139 – dok. Nr 93.
27
Szerzej na ten temat patrz choćby: Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920,
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934; H. Odrowąż-Szukiewicz, Świadkowie wydarzeń 1918-1922.
Archiwalia mogił żołnierzy na Powązkach Wojskowych, Warszawa 1990.
28
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 91 – dok. Nr 32.
29
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 430 – dok. Nr 226 – Rozkaz Nr 15 dowództwa załogi Kowel z 29 VII 1920 r.
30
Patrz chociażby: S. Składkowski, Podręcznik hygjeny wojskowej dla oficerów i podchorążych. Wydanie II.
Poprawione, Warszawa 1920.
31
Warto w tym miejscu podkreślić, iż bardzo dokładna lektura omawianego tutaj wydawnictwa pozwala
dostrzec również inne problemy związane z higieną i chorobami zakaźnymi oraz z opieką medyczną istniejącą
w ówczesnym Wojsku Polskim. Jednym z takich zagadnień może być chociażby kwestia chorób wenerycznych – patrz choćby: Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 180 – dok. 80 – Do Oddziału I dowództwa Frontu PołudniowoWschodniego – meldunek Oddziału IV dowództwa Frontu Południowo-Wschodniego Nr 1920/IV.Ew. z 26
VII 1920 r.
25
26
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Podobne informacje dotyczące braków zaopatrzeniowych istniejących wtenczas
we frontowych formacjach Wojska Polskiego oraz ich stanu sanitarnego i zdrowotnego
zawiera także cały szereg innych dokumentów znajdujących się w obydwu częściach
„Bitwy Lwowskiej”32.
Ponadto wspomniane powyżej niedobory i braki były też przyczyną licznych
nadużyć oraz bezprawnych rekwizycji, a nawet pospolitych rabunków dokonywanych
latem 1920 r. na ludności cywilnej przez żołnierzy Wojska Polskiego. W jednym z zamieszczonych w „Bitwie Lwowskiej” raportów stwierdzono:
Rabunki liczne, zbyt nagłe, by przy ciężkości aparatu żandarmerii i małej ilości stanów33 można było je opanować i winnych oddać sądowi. Często dow. kompanii lub
baonów pokrywają doprowadzonych winnych lub nie pomagają do wykrycia, a wyżsi
dow. na zażalenia z tego powodu nie reagują z wyższych powodów „gdyż to doskonały szeregowy lub oficer w boju. Jakże można mu zrobić przykrość?” [...]. Kradzieże
płodów rolnych codzienne, bo intendentura owsa i siana nie mają, a po co kupować,
kiedy można nakosić albo zrobić rewizję i zabrać, a jak chłop będzie co mówił to po
mordzie. W miejscach zakwaterowania oddziałów giną kury i kaczki, masło i mleko
[...], żołnierze przechodzą takie trudy, trzeba im pofolgować i oni coś zjeść muszą, za
ten czas kiedy kuchnie nie dochodziły. A to bywa faktycznie rzadko, bo najczęściej rabuje, względnie kradnie ten żołnierz co koło kuchni siedzi i ma czas polować na kury.
[...]. Dla poprawienia dyscypliny w wojsku konieczne jest natychmiastowe zaprowadzenie doraźnych, silnych przykładowych środków karnych [...].34

Natomiast w jednym z sierpniowych rozkazów operacyjnych stwierdzono: „Zaznaczam, że cofamy się z własnego kraju. Wszyscy dowódcy zwrócą uwagę, by odwrót odbył się
w jak największym porządku i bez nadużyć. Za dokonane gwałty i rabunki odpowiedzialni będą
dowódcy i oficerowie poszczególnych pododdziałów.”35
Pamiętać trzeba, że fakty te, poza dyscypliną wojskową, miały również istotny
wpływ na wartość bojową poszczególnych oddziałów, a także na stosunek do Wojska
Polskiego ludności cywilnej terenów, na których toczyły się wówczas działania wojenne.
Na tle wszystkiego tego, co zostało zasygnalizowane powyżej, warto zauważyć,
iż pomimo tak poważnych problemów zaopatrzeniowych stosunkowo nieźle przedstawiał się jednak stan morale większości polskich formacji. Działo się tak nawet w przypadku tych oddziałów, w których latem 1920 r. dawały się jednakże zauważyć pewne
niepokojące symptomy upadku dyscypliny. Świadczyć może o tym choćby cytowany
już wcześniej „Raport sytuacyjny Ekspozytury Żandarmerii 2 Armii za czas od 10 do 20
lipca 1920 r.”, gdzie napisano:
„Wskutek przemęczenia i demoralizacji, jak również i braku niezbędnego dla żołnierza
32
Patrz choćby: Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 359 – dok. 178 – Meldunek materialno-sytuacyjny z dnia 28 VII
1920 r. do dowództwa 3 Armii, Oddział IV – meldunek Intendentury dowództwa 3 Armii Nr 3/mat. z 28 VII
1920 r.
33
Na temat niedostatków organizacyjnych oraz liczebności ówczesnej żandarmerii działającej na froncie
przeciwsowieckim, oprócz części dokumentów zamieszczonych w analizowanym tutaj wydawnictwie źródłowym, szerzej patrz: G. Ratajczyk, Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Toruń 2004.
34
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 118-119 – dok. Nr 40; Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 91 – dok. Nr 57.
35
Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 227.
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w polu wyćwiczenia i nie ćwiczenia dyscypliny bitność żołnierza upadła. Na własnym obszarze
stwierdza się pewne opamiętanie się, być może, że wskutek uzyskanego kilkudniowego wypoczynku. Karność bojowa nie najgorsza; względnie liche nie trzymane dłonią bezwzględnej karności
[oddziały – przyp. A.S.] pierzchają powodując popłoch u towarzyszów. [...] Według licznych
opinii w oddziałach kawalerii daje się odczuć pochop do łatwego przesuwania się.36
Natomiast w innym miejscu tego raportu stwierdzono: „Dezercja ... nieliczna. Łazikostwo ... liczne, nie da się ująć [...] dla braku sił, niedopilnowania i nie karania żołnierzy przez
ich bezpośrednich dowódców.”37
Warto też tutaj zauważyć, iż ocenę stanu moralnego poszczególnych oddziałów
oraz wielkich jednostek Wojska Polskiego z tego okresu zawiera również cały szereg
innych dokumentów, przy czym z reguły, pomimo trwającego odwrotu, często jest on
określany jako dobry38.
Niebagatelny wpływ na wartość bojową wojska ma poziom wyszkolenia oraz
możliwości fizyczne służących w nim ludzi. Drugi tom źródeł dotyczących „Bitwy
Lwowskiej” dostarcza kilka bardzo ciekawych dokumentów odnoszących się również
do tej kwestii. W przypadku 12 Dywizji Piechoty w końcu lipca 1920 r. stwierdzono:
Stan fizyczny. [...] Żołnierz w 90-95% 18-letni, słabo rozwinięty i bez charakteru, wyrażam się krótko „dziecko”. Wyszkolenie. Żołnierz 90-95% - 4 tygodniowy rekrut.
30-40% analfabeta, inteligentniejszych, a nawet półinteligentnych zupełny brak, wyszkolenie złe. Strzelać umie żołnierz o tyle, że potrafi kierować lufę na dane miejsce
i wypalić. O jakimkolwiek celowaniu nie ma mowy. Żołnierz nie rozumie nawet, jak
się to robi39. Na 100 żołnierzy jednej kompanii było: 92 rolników rekrutów, 4 Amerykanów-Polaków, 2 zarobników, 2 rzemieślników.40

Kolejnym zagadnieniem, które niezwykle rzadko bywa eksponowane w wydawnictwach tego typu, jest kwestia awansów traktowanych jako skuteczny sposób nagra36
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 117 – dok. Nr 40. Na marginesie tego dokumentu warto też zwrócić uwagę na
jakość i komunikatywność użytego w nim języka.
37
Tamże, s. 119.
38
Patrz choćby: Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 330 – dok. Nr 161; Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 94 – dok. Nr 60; tamże,
s. 230 – dok. Nr 165. Ponadto patrz także: A. Smoliński, Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 19181919. Przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskiego, Toruń 2009.
39
Fakty takie potwierdzają również inne źródła – patrz choćby: L. Żeligowski, Wojna 1920 roku. Wspomnienia i rozważania, Warszawa 1990; B. Nietyksza, Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912-1945.,
Warszawa 1985. Jest również faktem, iż w 1920 r., w porównaniu do roku poprzedniego, jakość wyszkolenia
rekrutów, ze względu na pośpiech w jakim ich szkolono, znacznie spadła. Bowiem niejednokrotnie wiosną
oraz latem 1920 r. w batalionach, bateriach i szwadronach zapasowych w ciągu miesięcznego szkolenia próbowano realizować program, jaki pierwotnie rozłożony był na 12 tygodni. Skutki takiego stanu rzeczy nie mogły
być więc inne od tych opisywanych powyżej – patrz choćby: Dwunastotygodniowy program wyszkolenia rekruta
piechoty. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1920; Dwunastotygodniowy program wyszkolenia rekruta
artylerii. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1920; Dwunastotygodniowy program wyszkolenia rekruta
jazdy. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1920. Ponadto patrz również: A. Smoliński, Przyczynki do
historii jazdy polskiej w latach 1918-1920, „Rocznik Grudziądzki” 1996, tom XII.
40
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 330 – dok. Nr 161. W innym miejscu tego samego dokumentu (s. 332) stwierdzono: „Żołnierz młody, czterotygodniowy rekrut, niewyćwiczony. Rekrut polski jest za młody w latach od
wieku 18-19 lat. Jest fizycznie i moralnie odpowiednio niedorozwinięty i bez charakteru. (Przykład: rekruci ci
nie dostawszy na czas żywności chodzili po chatach, płacząc i całując chłopów i baby po rękach, prosząc aby
ich nakarmiono, a podczas odwrotu z danej wsi rabowali i plądrowali w tych samych domach.) Polak dopiero
po 20 roku życia nadaje się na żołnierza.”
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dzania oficerów za wzorowo i ofiarnie pełnioną służbę frontową. Niezadowolenie z
polityki awansowej stosowanej wtenczas w Wojsku Polskim, poza innymi czynnikami,
wynikające także z animozji istniejących wtedy pomiędzy oficerami pochodzącymi z
Legionów Polskich, z różnych armii zaborczych oraz z Armii Polskiej we Francji41, istniało choćby w przypadku oficerów służących latem 1920 r., w posiadającej hallerowską
proweniencję, 12 Dywizji Piechoty. Otóż według słów autora „Relacji do szefa Sztabu
Generalnego WP”, a mianowicie kpt. Dudzińskiego:
Widać [...] u nich [u oficerów – przyp. A.S.] wielkie rozgoryczenie co do awansów i są
na tym tle ciągłe starcia. To odbija się bardzo niekorzystnie na toku służby. Oficerowie
od dowódcy pułku w dół prosili mnie, abym podał o tym w raporcie, że wszyscy proszą, aby już raz zakończyć z protekcją, z partyjnością, jako też z wyszczególnianiem
poszczególnych grup. Wszyscy czują się Polakami jednej i tej samej klasy, nie gorszymi od innych [...] i chcą być [...] równie traktowani z innymi. To, że niektórzy młodzi
ludzie awansują, a starsi wiekiem i latami służby nagle stają się ich podwładnymi
wywołuje rozgoryczenie, niechęć do pracy i apatię.42

Nie mniej istotną była wówczas kwestia dotycząca odznaczeń dla oficerów i szeregowych, przy pomocy których należało nagradzać czyny męstwa okazywanego na
polu walki. W cytowanym powyżej dokumencie jego autor stwierdził:
[...] Dowody męstwa, jako też w ogóle rozmaite wyszczególnienia należałoby absolutnie ogłaszać w rozkazach od dowództwa pułku wzwyż i odczytywać przy najbliższej
sposobności przed frontem oddziału. [...] Statut Orderu Virtuti Militari nie nadaje się
dla armii milionowej. Kapituła winna by przelać swe prawa na dowództwa dywizji,
przynajmniej dla krzyży IV i V klasy tego orderu, aby umożliwić jak najszybsze odznaczenie zasłużonego żołnierza. [...] Wprowadzić jakąś odznakę waleczności, która
by nie wymagała tak długiej procedury, jak Order Virtuti Militari i mogłaby być natychmiast nadawaną przez dowództwa dyw. ew. pułku.43

Podobne zdanie w tej kwestii miał wtenczas także Sztab Frontu PołudniowoWschodniego, który w końcu lipca meldował:
Ze względu na przygotowującą się przełomową akcję dtwa Frontu PołudniowoWschodniego uprasza się o oddanie do dyspozycji dtwa frontu 50 krzyży Virtuti
Militari V klasy celem rozdziału między dywizje, które wezmą udział w tej akcji,
natychmiast po jej pomyślnym zakończeniu. Uprasza się o to, by te krzyże przybyły
najdalej 1 VIII. [...] Równocześnie uprasza się o przysłanie ceremoniału wręczania
tych krzyży. Zaznacza się, że rozdanie krzyży w obecnym momencie byłoby znakomitym środkiem podniesienia ducha moralnego znękanych długimi bojami dywizji.44
41
O przyczynach tego zjawiska oraz o jego skutkach patrz choćby: M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1985 (pierwsze wydanie Warszawa 1969); F. A. Arciszewski, Patrząc krytycznie, Londyn 1972; W. Lipiński,
Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918, Warszawa 1990; J. Rzepecki, Rodowód wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
42
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 329 – dok. Nr 161. Patrz także: tamże, s. 333.
43
Tamże, s. 330 – dok. Nr 161 – Relacja do szefa Sztabu Generalnego WP (przez Oddział II i V NDWP) –
meldunek Oddziału II Naczelnego Dowództwa WP z 28 VII 1920 r.
44
Tamże, s. 347 – dok. Nr 168. Patrz także: tamże, s. 546 – dok. Nr 297; tamże, s. 685 – dok. Nr 398; Bitwa
Lwowska, cz. II..., s. 225 – dok. Nr 158; tamże, s. 451 – dok. Nr 363.
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Meldunek ten podpisał ówczesny dowódca Frontu Południowo-Wschodniego, a
mianowicie gen. por. Edward Rydz-Śmigły.
Przedstawionym powyżej argumentom trudno odmówić słuszności. Podobnie
zresztą problem ten potraktowały wtenczas naczelne władze wojskowe, które doprowadziły w końcu do powstania kolejnego odznaczenia wojskowego nadawanego za
waleczność, a mianowicie Krzyża Walecznych. Warto tutaj też podkreślić, że istnienie
dokumentów tego typu świadczy o tym, iż dla ówczesnego Wojska Polskiego były to
sprawy ważne, skoro w tak napiętej sytuacji, jaka istniała na froncie latem 1920 r. znajdowano także czas na zajmowanie się kwestią odznaczeń.
Kolejną grupę zagadnień, które swoje istotne odzwierciedlenie znalazły wśród
różnych dokumentów zamieszczonych w „Bitwie Lwowskiej”, są niezwykle ważne
kwestie organizacyjne. Na szczególną uwagę zasługują choćby materiały dotyczące polskich wojsk etapowych45, pociągów pancernych, zarówno polskich jak i należących do
armii URL46, a także organizacji wojsk samochodowych47 czy też wykazy transportów
kolejowych, które wysyłano wtenczas na front z obszaru krajowego podległego wówczas Ministrowi Spraw Wojskowych. Meldunki tego ostatniego rodzaju umożliwiają
choćby częściowe ustalenie rzeczywistej wielkości uzupełnień ludzkich, jakie latem
1920 r. docierały do dyspozycji dowództwa Frontu Południowo-Wschodniego, a potem
Frontu Południowego. Podobnych obliczeń można dokonać również w odniesieniu do
liczby koni, wozów taborowych oraz innego wojskowego zaopatrzenia. Poza tym dokumenty tego typu uzupełniają także naszą nadal stosunkowo ubogą i niepełną wiedzę
na temat organizacji i funkcjonowania wojskowych transportów kolejowych podczas
wojny polsko-bolszewickiej48.
Na zakończenie tych rozważań warto również dodać, iż w omawianym tutaj tomie źródeł znaleźć można także różnego rodzaju ciekawostki dotyczące różnorodnych
dziedzin życia i funkcjonowania armii w warunkach frontowych. Do takich dokumentów niewątpliwie należy rozkład zajęć opracowany w Sztabie 1 Dywizji Jazdy i umieszczony przy rozkazie na dzień 13 sierpnia 1920 r. Bowiem pośród wyszczególnionych
tam, niemal jak w najlepszych czasach pokojowych, poszczególnych zajęć i czynności,
z dokładnym określeniem czasu ich trwania, znaleźć można chociażby „gimnastykę i
ćwiczenia nożne”, które miały trwać pomiędzy 8.00 a 9.00 rano. Natomiast od 2.00 do 3.00
po południu miały odbyć się zajęcia z zakresu „historii Polski i pogadanki”49. Jest rzeczą
niezwykle ciekawą, jak w warunkach działań wojennych powodujących sygnalizowane
wcześniej ogromne zmęczenie ludzi i koni, często przy pustym żołądku, na takie zarządzenia reagowali prości ułani i artylerzyści konni.
Wartość „Bitwy Lwowskiej”, podobnie jak to miało miejsce w przypadku po45
Patrz chociażby: Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 165-167 – dok. Nr 72. Warto tutaj też zauważyć, iż problematyka ta jest praktycznie w ogóle nie znana i nie znajduje prawie żadnego, opartego o badania źródłowe,
odzwierciedlenia w polskiej historiografii wojskowej.
46
Patrz choćby: Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 399 – dok. Nr 328; tamże, s. 447-448 – dok. Nr 361; tamże, s. 538539 – dok. Nr 428; tamże, s. 548-549 – dok. Nr 439; tamże, s. 571 – dok. Nr 459; tamże, s. 576 – dok. Nr 463.
47
Patrz choćby: Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 124-127 – dok. Nr 87.
48
Bitwa Lwowska, cz. I..., s. 428-429 – dok. Nr 225; tamże, s. 500-501 – dok. Nr 271; tamże, s. 734 – dok. Nr
433; tamże, s. 753 – dok. Nr 450; Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 290-291 – dok. Nr 218.
49
Bitwa Lwowska, cz. II..., s. 383 – dok. Nr 313.
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przednich tomów tej serii, podnoszą dobrze i starannie opracowane indeksy, przy czym
obok wykazów osobowego i geograficznego zaopatrzono go także w indeks rzeczowy.
Szczególnie ten ostatni ułatwia poruszanie się po zawartych tam dokumentach, umożliwiając poszukiwanie informacji dotyczących konkretnych oddziałów i wielkich jednostek wszystkich broni, a także formacji różnorodnych służb, dowództw, itd. zarówno
Wojska Polskiego, jak i jego ówczesnych wschodnich sojuszników. Tak samo jest też w
przypadku formacji Armii Czerwonej.
Z tego, co napisano powyżej wynika, iż omawiana tutaj publikacja, wbrew swojemu tytułowi, może stanowić niezwykle cenne źródło wiedzy na temat całego szeregu
innych elementów dziejów ówczesnego Wojska Polskiego oraz wielu różnorodnych
aspektów wojny polsko-sowieckiej, niż tylko wąsko pojętych kwestii operacyjnych. W
efekcie tego możliwe jest poznanie i pokazanie znacznie szerszego i pełniejszego obrazu
tej wojny niż to miało miejsce w dotychczasowej polskiej i polskojęzycznej literaturze
historycznej.
Stąd też niezmiernie dziwi fakt, iż w ostatnich latach nadal ukazują się publikacje
naukowe traktujące o tym niezwykle ważnym w dziejach narodu i państwa polskiego
konflikcie zbrojnym, których autorzy albo wcale, albo jedynie w bardzo niewielkim i
jednocześnie w bardzo przypadkowym stopniu wykorzystują te ze wszech miar wartościowe i warte kontynuowania edycje źródeł dotyczących poszczególnych bitew i
operacji, które miały miejsce w 1920 r. Takie wnioski nasuwają się bowiem po głębszej
analizie ich treści oraz po analizie podstawowej części dorobku polskiej historiografii
zajmującej się problematyką wojny polsko-sowieckiej, głównie zaś wspomnianymi powyżej operacjami i bitwami, które miały miejsce w 1920 r.
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Anna Wielgosz
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji
1945-1989, pod red. Arkadiusza Indraszczyka, wyd. Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2009
Ukazała się kolejna publikacja firmowana przez Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego pod ambitnym i wiele obiecującym tytułem „Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945-1989”. Jest to pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 3
czerwca 2008 r. Na treść publikacji składa się 9 pozycji, z których 6 dotyczy polskiego
ruchu ludowego na emigracji, nie licząc wprowadzenia, które ma charakter całościowy.
Można zarzucić tu brak zgodności treści z tytułem, ale nas Polaków interesują przede
wszystkim sprawy polskie i udział polskich ludowców w międzynarodowym ruchu
ludowym na emigracji. Pod tym względem satysfakcjonuje nas omawiana publikacja.
Pierwsza pozycja, zatytułowana „Partie chłopskie na emigracji 1945-1989/1991
- cele, warunki, płaszczyzny i metody działania”, ma charakter wprowadzający, a jej
autorem jest Arkadiusz Indraszczyk. On też jest autorem „Wstępu”, który też z natury
rzeczy ma podobny, wprowadzający charakter.
Stwierdza on – zgodnie z prawdą, że działacze ludowi, chcąc zachować swoją
tożsamość ideową oraz wierność wyznawanym przez siebie pryncypiom, po utracie
suwerenności własnego kraju musieli go opuścić lub pozostać na emigracji. „Partie i
organizacje chłopskie działały samodzielnie bądź w koalicjach z innymi partiami politycznymi oraz w emigracyjnych organizacjach zrzeszających partie polityczne, takich
jak np. Komitet Wolnej Europy czy Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN) i inne. Jedną z takich inicjatyw była Międzynarodowa Unia Chłopska,
utworzona w latach 1947-1948. Unia zrzeszała partie chłopskie z państw zza żelaznej
kurtyny, zarówno tych formalnie niepodległych (Albania, Bułgaria, Czechosłowacja,
Jugosławia, Polska, Rumunia, Węgry), jak też i tych, które w wyniku II wojny światowej stały się republikami ZSRR (Estonia, Litwa, Łotwa) oraz z Ukrainy, także republiki
należącej do ZSRR, ale bez wcześniejszych doświadczeń niepodległego państwa”.50
Indraszczyk daje też przegląd ważniejszych publikacji związanych z problematyką ruchu ludowego na emigracji oraz podkreśla znaczenie Instytutu Pamięci Narodowej jako inspiratora badań historycznych w Polsce.
W bardzo interesującej i kompetentnej analizie sytuacji ludowców, w wyniku
przejmowania władzy przez „komunistów” w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
występują – moim zdaniem – pewne nieścisłości. Mianowicie na s. 15 autor wymienia
50
Chłopskie partie polityczne z Europy Środkowo-Wschodniej na emigracji 1945-1989, red. A. Indraszczyk,
Warszawa 2009, s. 8.
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nazwiska ludowców, którzy ponieśli „śmierć lub długoletnie więzienia”. Między śmiercią a długoletnim więzieniem istnieje istotna różnica. Należało więc podać, którzy z wymienionych ludowców ponieśli śmierć, a których spotkało więzienie. Pewien dysonans
wywołują w wykazie partii chłopskich ich nazwy w języku angielskim. Wydaje się, iż
należało podać oryginalne nazwy tych partii, w ich własnym, narodowym języku, a w
nawiasie ewentualnie polskie tłumaczenia.
Na s. 17 autor używa pojęcia „stan chłopski”, choć wydaje się, że podział społeczeństwa na stany został już dawno zniesiony. Wzbudzają moje wątpliwości także
pojęcia w tekście o ideologii agrarystycznej. Czy np. agrarystyczna propaganda spółdzielczości była odpowiedzią „na kapitalistyczne koncerny czy socjalistyczną nacjonalizację”. W moim przekonaniu są to różne sprawy, a taka ich zbitka jest myląca. Również
co najmniej nieprecyzyjnie brzmi zdanie: „W spółdzielczości miały zostać połączone
własność prywatna i wspólna praca, nad którymi kontrolę mieli sprawować członkowie
spółdzielni”51. Nie wiem jak sobie autor wyobraża połączenie własności prywatnej ze
wspólną pracą i jak mogą sprawować nad nimi kontrolę członkowie spółdzielni. Owszem, były próby wspólnej pracy spółdzielczej, ale one nie zdały egzaminu, np. spółdzielnie produkcyjne.
Trafnie natomiast kreśli autor panoramę partii chłopskich oraz całokształt ich
wzajemnych stosunków i warunków działania. Autor pisze: „Walka o „rząd dusz”, bo
nie o wyborców, skoro na emigracji nie przeprowadzano wyborów, rozgrywała się na
każdej możliwej płaszczyźnie, poczynając od gremiów politycznych i narodowych, po
kulturalne, oświatowe i gospodarcze działania emigrantów. Atakowano się zewsząd
nawzajem, nie przebierając zbytnio w słowach i sformułowaniach. Oskarżano się o
zdradę interesów narodowych, faszyzację, agenturalizm komunistyczny. Kalumnie,
szkalowanie, wyśmiewanie i wyszydzanie adwersarzy politycznych były na porządku
dziennym. Każda partia i ugrupowanie polityczne chciało dowieść swych racji, przy
jednoczesnym obnażeniu nieuczciwości przeciwników politycznych i udowodnieniu
mylności ich programu i działań”52.
Indraszczyk przedstawiając panoramę partii chłopskich z Europy ŚrodkowoWschodniej, szczególne miejsce – zgodnie ze stanem faktycznym - wyznacza polskiemu
ruchowi ludowi, jego poszczególnym odłamom. Wymienia, ze oprócz PSL, największej
partii chłopskiej na emigracji, działały także inne partie polskiego ruchu ludowego, w
tym stronnictwo Ludowe „Wolność”, Polskie Stronnictwo Ludowe – Odłam Jedności
Narodowej. Wśród chłopskich przywódców największą rolę odgrywał Stanisław Mikołajczyk, a po nim Franciszek Wilk, a także Stanisław Kot.
Kończąc swoje opracowanie Indraszczyk pisze: „Partie chłopskie na emigracji
działały do czasu upadku komunizmu i transformacji ustrojowej w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. Z tą chwilą ich misja dziejowa się kończyła. Część działaczy
powróciła do ojczyzn i wspierała odradzające się suwerenne ruchy i partie chłopskie.
Ci, którzy pozostali na obczyźnie, kontynuowali (i kontynuują) działalność w ramach
swych organizacji. Jednakże była to już raczej działalność o charakterze zachowania
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pamięci o organizacji, jej działaniach itp.”53.
Romuald Turkowski prezentuje dwa opracowania, zamieszczone w omawianym zbiorze: „Czeskie i słowackie chłopskie partie emigracyjne po 1945 roku” oraz
„Franciszek Wilk (1914-1990) – Niezłomny. Między Międzynarodową Unią Chłopską a
Polskim Stronnictwem Ludowym na Uchodźstwie”. Autor opisuje powstanie w końcu
XIX w. Czeskiego Stronnictwa Agrarnego, które po połączeniu się ze słowackim odpowiednikiem zmieniło nazwę na Republikańską Partię Ludu Wiejskiego i Małorolnego.
Potocznie używano nazwy Partia Agrariuszy. Partia ta po utworzeniu I Republiki odgrywała pierwszorzędną rolę polityczną w państwie. Przywódcy jej byli premierami i
marszałkami Sejmu. Partia ta przestała istnieć w 1938 r. Po II wojnie światowej została
przez E. Beneša zakazana. Szczególnie wielu ludowców czechosłowackich znalazło się
na emigracji po przewrocie lutowym w 1948 r., w tym ok. 150 działaczy Partii Agrariuszy, wśród nich Józef Černy. Partia Agrariuszy współpracowała z PSL. W 1949 r. weszła
w skład Rady Wolnej Czechosłowacji. Weszli do niej także socjaliści i narodowcy. „Rada
występowała przeciw systemowi komunistycznemu oraz przeciw pomocy udzielanej
komunistom państw satelickich przez ZSRR. Robiła to jednak dość ostrożnie, nie chcąc
narażać się zbytnio ZSRR. Członkowie Komitetu nie stracili nadziei na możność znalezienia poparcia dla państwa czechosłowackiego w odrodzonej Rosji. Nie uznawali
dążeń niepodległościowych Ukrainy ani potrzeby uwzględnienia dalej idących postulatów Słowaków. Rada wolnej Czechosłowacji uważała linię Curzona za słuszną, uznawała ją za ostateczną i korzystną dla Polski”54.
Poruszenie czechosłowackiego problemu w powiązaniu ze sprawami polskimi
wypada ocenić jako bardzo trafną. Ma to bowiem związek z próbami tworzenia konfederacji lub federacji polsko-czechosłowackiej. Równie trafne jest podjęcie i przedstawienie artykułu biograficznego o Franciszku Wilku, dzielnym i mądrym współpracowniku
S. Mikołajczyka i godnym jego następcy. Życiorys F. Wilka zasługuje na większą niż
dotychczas popularyzację w kraju. Turkowski daje dobry początek i wzór takiej akcji.
Opracowanie Stanisława Stępki „Stanisław Mikołajczyk – przywódca Międzynarodowej Unii Chłopskiej (1948-1966)” kreśli mniej znaną działalność tego legendarnego przywódcy ludowców i narodu polskiego na emigracji. Mikołajczyk miał wiele do
powiedzenia o sytuacji narodu polskiego żyjącego za żelazną kurtynę, mając własne
doświadczenia.
Piotr Stanek przedstawia „Polskie Stronnictwo Ludowe – Odłam Jedności Narodowej”. To jedno z ugrupowań, które powstało jako rezultat działalności rozłamowej w
ruchu ludowym na emigracji. „Twórcy nowego odłamu ruchu ludowego zakładali, że
będzie on jednoczył wszystkich tych ludowców, którzy nie akceptują linii politycznego działania Mikołajczyka oraz jego stylu kierowania stronnictwem. Tak się jednak nie
stało i PSL –OJN nie rozwinęło szerzej działalności. Przeszkodą była m. in. stosunkowo
niewielka liczba członków. Zdecydowana większość ludowców pozostała przy Mikołajczyku”55. W rozbijaniu ruchu ludowego na emigracji udział brał także krajowy apa53
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rat Służby Bezpieczeństwa, który rozpracowywał poszczególnych działaczy, tworząc
wśród nich własną agenturę lub kierując szpiegów. Sprawa „rozłupywania” spoistości
poszczególnych obcych partii i organizacji, to ulubiona i od dawna sprawdzona metoda
zwalczania opozycji.
Wątek ten najpełniej rozwinął Janusz Gmitruk w opracowaniu pt. „Rola Adama Bitońskiego w Polskim Stronnictwie Ludowym na Uchodźstwie (1948-1963)”. Na
przykładzie tego arcyszpiega ukazana została nikczemna i głupia działalność władz
PRL. A. Bitoński, zanim został arcyszpiegiem, śledzącym swoich kolegów i wyrządzającym im krzywdę, był przedtem bohaterem francuskiego i polskiego ruchu oporu. Autor
zwraca uwagę na władczy a często też apodyktyczny charakter Mikołajczyka. Wynikało
to z jego kompetencji i doświadczenia politycznego, a przede wszystkim pełnionych
funkcji , które wymagały szybkich decyzji. Niektórzy nie mogli mu także wybaczyć
„kolaboracji” z komunistami i udział w systemie pojałtańskim. Ten rozdział jego życiorysu starali się wykorzystać politycy pracowicowi przeciwko Mikołajczykowi. Siły zaś
proradzieckie nie zgadzały się z jego twardą postawą antykomunistyczną. Mikołajczyk
poznał system radziecki i uważał, że sprawia on tylko pozory liberalizowania, ze nie
jest podatny na ewolucyjne demokratyzowanie się. Uważał, ze zdecydowana przewaga wojskowa i całkowity bojkot ekonomiczny może doprowadzić do upadku systemu
radzieckiego. Charakteryzując sytuację w ruchu ludowym na emigracji Gmitruk pisze:
„W latach pięćdziesiątych w emigracyjnym Polskim Stronnictwie Ludowym doszło do
kilku rozłamów, które osłabiły jego struktury i pozycję prezesa Stanisława Mikołajczyka. Na tle oceny rządu emigracyjnego i Rady Politycznej doszło do podziału w ruchu
ludowym na Uchodźstwie. W styczniu 1950 r. wykluczono ze stronnictwa Kazimierza
Bagińskiego i Stefana Karbońskiego. Utworzyli oni nową partię ludową- PSL-Odłam
Jedności Narodowej. Jesienią 1954 r. w atmosferze oskarżeń Mikołajczyka, doszło do
kolejnego rozłamu w PSL. Stanisława Mikołajczyka opuścili Stanisław Wójcik, Stanisław Bańczyk, Bronisław Załęski i Władysław Zaremba. Rozłamowców wykluczono ze
stronnictwa podczas I Światowego Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który
odbył się 5 marca 1955 r. w Paryżu. W nowym kierownictwie PSL ze Stanisławem Mikołajczykiem na czele znaleźli się m. in. I wiceprezes PSL we Francji Adam Bitoński oraz
Waldemar Sobczyk”56. Później Bitoński został zdemaskowany jako szpieg i wyrzucony
z PSL przez Mikołajczyka. Dalej pisze Gmitruk: „Próba rozbicia PSL przez agentów PRL
nie udała się, chociaż poza strukturami PSL znaleźli się działacze SL „Wolność” – Jerzego Kuncewicza, PSL – Odłam Jedności Narodowej, czy grupa PSL Stanisława Wójcika,
Stanisława Bańczyka, Bronisława Załęskiego i Władysława Zaremby. Działalność frakcyjna w PSL na Uchodźstwie objęła nieliczną grupę członków. Natomiast działalność A.
Bitońskiego znalazła naśladowców w kraju. Grupa znanych działaczy ruchu ludowego:
Jan Nosek, Henryk Dziendzel i Michał Jagła, wystosowała memoriał do działaczy PSL
na Uchodźstwie krytykujący Stanisława Mikołajczyka i ludowców na emigracji za brak
patriotyzmu i zaangażowania na rzecz odbudowy Polski Ludowej”57.
Gmitruk w uzupełnieniu swego opracowania zamieszcza aneksy – dokumenty,
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które stanowią ilustrację poruszanych problemów.
Z całości przedstawionych przez niego materiałów wynika, że polski ruch ludowy miał dosyć sił wewnętrznych, aby ochronić się, mimo różnych metod stosowanych
przez wrogów i przeciwników. Wbrew upowszechnionym opiniom nie należał on do
najbardziej zwaśnionych i skłóconych ugrupowań politycznych.
Joanna Wojdon również poświęciła swoje opracowanie Mikołajczykowi pt. „Stanisława Mikołajczyka kontakty z Kongresem Polonii amerykańskiej”.
Podstawowym celem – jak sie dowiadujemy – była walka o sprawę polską pod
koniec II wojny światowej. Kongres powstał w maju 1944 r., a pierwszym jego prezesem
został Karol Rozmarek. Miał on wpływ na amerykańskie losy Mikołajczyka, który został zaproszony do USA w czasie trwania założycielskiej konwencji KPA, a rząd Stanów
Zjednoczonych chciał zaprezentować wobec Polonii, że popiera sprawę polską, co było
fałszywym chwytem wyborczym Roosevelta. KPA uważał także, iż ustępstwa graniczne Mikołajczyka wobec ZSRR nie przyniósł żadnych pozytywnych efektów. KPA nie
zgadzał się także z Mikołajczykiem w sprawie powołania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Stosunek zastrzeżeń Kongresu Polonii amerykańskiej do Mikołajczyka
zmienił się na całkowicie pozytywny, gdy uciekł on z kraju, przez co dał dowód, że z
komunistami współpracować się nie da, przede wszystkim dlatego, że nie dotrzymują
umów, między innymi sfałszowali wybory, a Mikołajczykowi groziła śmierć z ich strony.
Uzupełnieniem informacji o działalności Służby Bezpieczeństwa przeciwko PSL
na emigracji jest opracowanie Tadeusza Pawła Rutkowskiego pt. „Stanisław Kot i Polskie Stronnictwo Ludowe na emigracji oczami tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa PRL”. Zgodnie z tytułem opracowania autor przedstawia całokształt działań SB przeciwko Kotowi na emigracji, który do końca życia pozostał wierny ideologii
PSL i Mikołajczykowi.
Całość omawianego zbioru należy ocenić dodatnio jako kolejną udaną inicjatywę
Muzeum Historii Ruchu Ludowego na rzecz badań naukowych i popularyzacji historii
ruchu ludowego.

