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OD REDAKCJI
Koło Naukowe Historyków Studentów od 1998 roku wydaje
czasopismo naukowe: Koło Historii, Materiały Koła Naukowego
Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Koło
Historii, jest periodykiem, wydawnictwem ciągłym, systematycznie
opracowywanym przez KNHS. Na jego łamach, prezentowane są
artykuły i rozprawy zawierające rezultat badań naukowych członków
naszej organizacji. Pracy naukowej członków KNHS, patronuje
Instytut Historii Wydziału Humanistycznego UMCS. Publikowane
badania, stanowią część naukowych osiągnięć całego Uniwersytetu.
Artykuły i rozprawy, wydawane pod patronatem naszej Uczelni,
reprezentują UMCS nie tylko w środowisku naukowym Lublina, ale
także w kręgach akademickich całej Polski.
W obecnym okresie, wydajemy 7 już numer naszego
czasopisma. Treść wydawnictwa, jest ogromnie zróżnicowana.
Artykuły przez nas zamieszczone, prezentują różnorodne
zainteresowania członków Koła. Przedstawiamy tutaj różne aspekty
badań historycznych, nie ograniczając się do żadnej z dziedzin naszej
nauki. Ukazujemy tu rozległe formy i metody badań naukowych na
płaszczyźnie historii, a także chcemy pokazać wiele możliwości
rozwoju, jakie ma przed sobą dziedzina nauki, którą reprezentujemy.
Chcemy, także ukazać tu wielopostaciowość warsztatu naukowego,
koniecznego przy pracy badawczej historyka.
Przez nasze artykuły, przedstawiamy rzeczywistość
historyczną, będącą przedmiotem naszych badań, po to by zwrócić
uwagę na kwestie, które nie były zbyt często w środowisku
naukowym podejmowane.
Nie chcemy formułować w naszych artykułach ostatecznych
tez. Chcielibyśmy jedynie treścią, która opisuje daną rzeczywistość,
zmusić do refleksji i zastanowienia nad problematyką tu poruszaną.
Żadne bowiem wydarzenie historyczne, nie było w swych skutkach
jednoznaczne, a w kształtach przeszłości odbija się tyle samo blasków
co cieni.
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Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować władzom
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wsparcie
naszej inicjatywy, opublikowania 7 numeru Koła Historii, Materiały
Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy
Jego Magnificencji Rektorowi UMCS prof. dr hab. Marianowi
Harasimiukowi i Prorektorowi ds. Studenckich i Nauczania UMCS
prof. dr hab. Stanisławowi Chibowskiemu. W szczególności
dziękujemy za wsparcie finansowe Dziekanowi Wydziału
Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Stanisławowi Grabiasowi oraz
Prodziekanowi Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab.
Andrzejowi Stępnikowi, który jest także recenzentem jednego z
zamieszczonych przez nas artykułów. Wielkie podziękowania,
kierujemy także pod adresem Dyrektora Instytutu Historii Wydziału
Humanistycznego UMCS, prof. dr hab. Henryka Gmiterka, który
wspiera naszą działalność naukową, patronując naszym badaniom.
Dziękujemy także Naukowemu Opiekunowi KNHS prof. dr hab.
Emilowi Horochowi, za cenne uwagi przy redagowaniu czasopisma.
Bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie jakie otrzymaliśmy od
studenckiej organizacji samorządowej działającej przy naszym
Uniwersytecie. Organizacją tą, gdzie spotkaliśmy się ze zrozumieniem
i życzliwością dla naszej pracy, jest Zarząd Uczelnianego Samorządu
Studentów UMCS, który wsparł aktywnie naszą inicjatywę.
Ogromne podziękowania, należą się także recenzentom
artykułów, których treść została tu zawarta. Osoby, pod których
kierunkiem prowadziliśmy badania są pracownikami naukowymi
Wydziału Humanistycznego UMCS. Bez ich cennych uwag i
wskazówek, nasza praca nie przybrałaby takiego kształtu, jaki
możemy obecnie zaprezentować. Wkład tych osób w powstanie 7
numeru naszego periodyku jest nieoceniony. Pozostaje nam tylko
prosić o dalszą owocną współpracę z naszą organizacją.

Komitet Redakcyjny
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ARTYKUŁY I ROZPRAWY

KOŁO HISTORII
NR 7

ROK 2003

ADAM WIORKO

Radziecka działalność szpiegowska w Drugiej
Rzeczypospolitej
Odrodzone po 123 latach niewoli państwo polskie stanowiło
szczególny obiekt zainteresowania radzieckich służb specjalnych.
Aktywna działalność tajnych służb ZSRR na naszym terytorium była
rezultatem ekspansywnej polityki przywódców radzieckich
zmierzającej do „eksportu” rewolucji komunistycznej na Zachód
Europy. Polska miała stanowić w tym względzie niejako odskocznię i
właśnie zwycięstwo militarne nad nią miało otworzyć drogę do
dalszych działań.
Przejawem tych właśnie tendencji była agresywna działalność
szpiegowska. Aktywności radzieckich służb specjalnych w Drugiej
Rzeczypospolitej sprzyjała struktura narodowościowa naszego kraju,
otwartość granic, pozbawionych w większości przeszkód naturalnych,
mały ruch graniczny. Zadania szpiegowskie ułatwiała też dobra
komunikacja z Wolnym Miastem Gdańskiem oraz duża swoboda w
poruszaniu się po całym terytorium państwa.1
W okresie międzywojnia na terytorium państwa polskiego
działały dwie instytucje wywiadu radzieckiego, wywiad wojskowy
reprezentowany przez Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu
Generalnego Armii Czerwonej (Razwiedupr) oraz wywiad polityczny,
który reprezentowała tajna policja w całym wymienionym okresie
występująca pod różnymi nazwami (WCZEKA,GPU,OGPU,GUGB).
Istotnymi organami wywiadu politycznego były Wydział Zagraniczny
(Innostrannyj Otdieł - INO) i Tajny Dział Operacyjny (Siekrietno
Opieratiwnaja Czast - SOCZ),który organizował „płytki” wywiad
przygraniczny (nie przekraczający 50 km na obszarze państw
sąsiadujących z ZSRR).2
1

P.Kołakowski, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002,
s.34
2
Tamże, s.34
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Najbardziej aktywne działania wywiadowczo-dywersyjne
wywiad radziecki prowadził podczas konfliktu z Polską 1919-1920.
Agentom radzieckim udawało się docierać do informacji na
najwyższym szczeblu. Przykładowo w październiku 1919 roku szpieg
radziecki przekazał do sztabu XII Armii bolszewickiej dane o
szczegółowej organizacji dowodzenia WP na froncie wschodnim oraz
o strukturze sztabów. Uzyskał też informacje, z których wynikało, iż
oddziały polskie mogą podjąć w ciągu pół roku ofensywę, której
celem będzie zajęcie Kijowa, agent nadmieniał jednak, iż w
najbliższym czasie nie należy spodziewać się większych operacji
militarnych wojsk polskich i istnieje dobra pora do podjęcia tajnych
pertraktacji pokojowych z rządem polskim. Informator donosił
również o dobrym stanie zaopatrzenia wojsk polskich udających się
na front, oraz przekazał swoje spostrzeżenia z pokazu czołgów
francuskich, jaki odbył się 4 października w Warszawie.3
Radzieckim służbom specjalnym udało się zwerbować kilku
oficerów polskiego wywiadu, których wcześniej wysłano z misjami
wywiadowczymi do Rosji.
Porucznik Wiktor Steckiewicz vel Stetakiewicz był członkiem
wileńskiej siatki POW. Wiosną 1920 roku wysłano go do Rosji z
zadaniem utworzenia siatek wywiadowczych. Naczelne Dowództwo
WP oczekiwało wówczas precyzyjnych informacji na temat
ewentualnej ofensywy radzieckiej przeciw Polsce. Do pomocy
przydzielono mu łączniczkę POW z Ukrainy. Oboje szczęśliwie
przekroczyli granicę i przez Piotrogród dotarli do Moskwy, tam
jednak wpadli w ręce WCZEKA. Steckiewicz osobiście
przesłuchiwany przez Feliksa Dzierżyńskiego nie wytrzymał gróźb
ani tortur. Ujawnił swoją faktyczną rolę, zdradził swoją
współpracowniczkę, podał wszystkie adresy i konspiracyjne kontakty
(również pośrednio związane z POW). W wyniku jego zdrady
WCZEKA dokonała pogromu w organizacji, ale on sam w nagrodę
został zaangażowany do pracy w radzieckim kontrwywiadzie.
Wkrótce do niego dołączył kolejny schwytany oficer polskiego
wywiadu pułkownik Wiktor Witkowski - Marczewski. Obaj wsławili
3

A.Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 1999,
s.285-286
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się później organizacją szeregu ofensywnych przedsięwzięć wobec
polskich służb specjalnych. Steckiewicz zaś był jednym z
inspiratorów wielkiej mistyfikacji radzieckich tajnych służb wobec
europejskich służb wywiadowczych - słynnej afery Trust.
Bardzo bolesną zdradą okazała się zdrada porucznika Ignacego
Dobrzyńskiego. Kierował on jedną z siatek wywiadowczych POW o
kryptonimie „Świerszcz”. Wysłany z misją szpiegowską do Moskwy
w marcu 1920 roku wraz ze swoją narzeczoną M. Nawrocką. Para
szczęśliwie dotarła do Moskwy. Oboje jednak zostali aresztowani
podczas jednego z zebrań moskiewskiej placówki POW.
Dobrowolnie przystali na współpracę z WCZEKA i przez kilka
miesięcy skutecznie inspirowali wywiad polski. Rozpracowywano
kontakty przejmowano materiały i kolejnych kurierów wysyłanych
przez nasze służby. Ofiarą zdrady tej pary padło kilku
doświadczonych asów polskiego wywiadu na kierunku wschodnimEwelina Niewiarowska ps. „Hajduczanka”, Halina Dybczyńska ps.
„Kalina”, Maria Szymkiewicz ps. „Kierzniewska”, Waldemar
Kwiatkowski ps. „Hryniewski”.4
Wiosną 1920 roku w Warszawie działalność szpiegowską na
rzecz Rosji Radzieckiej prowadzili Jankowski oraz małżeństwo
Uzdałowiczów - całą trójkę przysłała kijowska ekspozytura
Razwiedupra. W drugiej połowie maja tego roku Warszawski Sąd
Okręgowy skazał na śmierć Wacława Prymusiewicza za pracę na
rzecz radzieckich służb informacyjnych i denuncjację członków
wileńskiej POW.5
Na tyłach frontu polskiego groźną działalność prowadziły
grupy dywersyjno-partyzanckie inspirowane przez wywiad radziecki.
Oddziały liczyły 5-10 ludzi. Ich podstawowa sieć istniała na szczeblu
powiatów - kierował nią tzw. ujezdruk zaś na terenie gminy wołostruk. Łączność pomiędzy poszczególnymi oddziałami
utrzymywano za pomocą kurierów zaś meldunki szyfrowano. Do
zadań tych grup należało niszczenie urządzeń telegraficznych, mostów
kolejowych i drogowych, rozbrajanie mniejszych oddziałów polskich
oraz organizowanie większych grup partyzanckich. Oddziały te
4
5

P.Mitzner, Widmo POW, „Karta” 1993, s.23
P. Kołakowski, NKWD i GRU..., s.35

11

Adam Wiorko

zajmowały się również wywiadem wojskowym i politycznym, ale
przede wszystkim zwykłym bandytyzmem, rozbojem i zastraszaniem
ludności polskiej.6
Celem poważnej ofensywy propagandowej i wywiadowczej
było Wojsko Polskie. W połowie 1920 roku radzieckie tajne służby
nasiliły akcję polegającą na kierowaniu do WP agentów. Szpiedzy
zgłaszali się do komisji werbunkowych, lub stacji zbornych i bez
większych przeszkód trafiali do oddziałów frontowych. Posługiwali
się często dokumentami kupowanymi od żołnierzy WP, przejętymi
przez organa bezpieczeństwa od polskich instytucji działających w
Rosji lub sfałszowanymi. W maju 1920 roku kontrwywiad polski
rozbił we Lwowie tajną drukarnię, w której zajmowano się
podrabianiem dokumentów wojskowych.
Znane były przypadki zgłaszania się do oddziałów polskich
żołnierzy, którzy podawali się za „rozbitków” z innych jednostek. W
rzeczywistości zaś okazywali się agentami wywiadu radzieckiego.7
Wojsko Polskie stało się też celem dużej ofensywy propagandowej
mającej na celu oddziaływanie nań w duchu komunistycznym. Co
prawda działania polskiego kontrwywiadu i policji ograniczały pole
zasięgu propagandy proradzieckiej w armii, lecz nastroje w niektórych
oddziałach świadczyły o pozytywnym oddziaływaniu propagandy
nieprzyjacielskiej. I tak w wyniku agitacji proradzieckiej w
pierwszych dwóch tygodniach lipca 1919 roku z 10 pp. w Lubaczowie
zdezerterowało 38 żołnierzy, zaś z 14 pp. stacjonującego w Jarosławiu
zbiegło 50 szeregowców. Na terenie obu jednostek znaleziono ulotki i
odezwy komunistyczne, wśród żołnierzy rozpowszechniano masowo
pogłoski o mającej wybuchnąć niebawem rewolucji stwierdzono, iż
szerzeniem tych informacji zajmowały się prostytutki z usług, których
korzystali żołnierze.
Przez cały okres wojny 1919 - 20 za gros działań
propagandowych przeciwko WP odpowiadał Wydział Agitacji w WP
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Do celów propagandy
prokomunistycznej wykorzystywano przede wszystkim złe warunki
bytowe i aprowizacyjne danych jednostek. Akcja polegająca na
6
7

A.Pepłoński, Wywiad w wojnie..., s.278
P.Kołakowski, NKWD i GRU..., s.35
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rozpowszechnianiu odezw i ulotek prowadzona była głównie poza
obrębem koszar lub podczas przejazdu na stację i miała wpływ na
brak dyscypliny i szerzenie się nastrojów wywrotowych w
oddziałach.8
Po zakończeniu działań wojennych i nawiązaniu oficjalnych
stosunków pomiędzy Polską a ZSRR, zmieniły się niejako cele
działań wywiadowczych służb specjalnych wschodniego sąsiada. Po
fiasku ruchów rewolucyjnych w Niemczech, Moskwa skorygowała
swoje plany niesienia rewolucji komunistycznej na Zachód.
Centrale wywiadu politycznego i wojskowego ZSRR zlecały
swoim rezydentom w Europie Wschodniej i Południowej „zbieranie
informacji dotyczących Czechosłowacji, Polski, Rumunii oraz
Jugosławii” w zakresie ustalania liczebności oraz stanu uzbrojenia
wojsk rozlokowanych na zachód od linii Wisła - San - Prut;
wyjaśnienie stopnia możliwości współdziałania tych sił oraz środków,
jakie należy stosować dla osłabienia potencjału militarnego Europy
Wschodniej i Południowej. Był to podstawowy warunek w
zabezpieczeniu „przemarszu Armii Czerwonej przez Karpaty i
przeprawy przez Dunaj w kierunku Półwyspu Bałkańskiego”.9
Metody działania służb specjalnych ZSRR na przygranicznych
ziemiach polskich polegały na:
- werbowaniu informatorów spośród ludności zamieszkałej we
wschodnich województwach Drugiej RP, gdzie korzystano z różnych
sposobów przechodzenia przez zieloną granicę,
- szkoleniu i wysyłaniu uzbrojonych grup szpiegowsko dywersyjnych, których zadaniem było zdobycie dokumentów, lub też
uprowadzenie ludzi mogących dostarczyć potrzebnych wywiadowi
radzieckiemu informacji,
- nastawieniu aparatu wywiadowczego radzieckiej straży granicznej
na zdobywanie informacji od osób legalnie przekraczających granicę,
jak również przemytników.10
8

Tamże, s.50; A.Pepłoński, Wywiad..., s.281
W.Stepek, K.Chodkiewicz, Służba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska,
Warszawa 1925, s.218
10
K.Grunberg, Szpiedzy Stalina. Z dziejów wywiadu radzieckiego, Warszawa 1998,
s.30
9
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Agenci wysyłani do Polski przechodzili specjalny kurs
szkoleniowy. Program takiego szkolenia obejmował informacje o
Drugiej RP, życiu społecznym, warunkach gospodarczych, aktualnych
przepisach administracyjnych, zwłaszcza tych dotyczących
przemieszczania się ludności. Agenci poznawali strukturę armii
polskiej. Wydatną pomocą służył tutaj skrypt Wostocznyje rajony
Polszi, a także polskie kalendarze wojskowe, prasa i schematy
organizacyjne.
Szkolenie
dotyczyło
również
uzbrojenia,
umundurowania, odznak i stopni wojskowych. Obowiązkowymi
przedmiotami były: terenoznawstwo, kartografia, nauka sporządzania
szkiców terenu, zasady orientacji w terenie w dzień i w nocy.
Podstawy działania wywiadu i kontrwywiadu opisano w broszurach
Agienturnaja razwiedka, Razwiedka i kontrrazwiedka, jak również w
specjalnych skryptach przeznaczonych wyłącznie do użytku
wewnętrznego.
Kandydatów na szpiegów typowali kadrowi fachowcy
wywiadu radzieckiego. Osoby wchodzące w orbitę zainteresowań
służb specjalnych były następnie sprawdzane pod kątem przydatności
do pracy operacyjnej. Decydowały o tym różne kryteria, bardzo
ważna była znajomość języków obcych oraz wyniki testów
psychologiczno - sprawnościowych. Testy sprawdzały u kandydatów
różne umiejętności w tym np. umiejętność powtórzenia pewnej liczby
rzeczowników w tej samej kolejności. Gdy kandydat na przyszłego
szpiega zdał pomyślnie wszystkie egzaminy, rozmawiali z nim
przedstawiciele wywiadu w obecności psychologa, który obserwował
zachowanie egzaminowanego. Najczęściej starano się stworzyć
pozory dosyć luźnej rozmowy, umiejętnie jednak sprawdzano
przyszłego agenta. Pytania były konkretne, rzeczowe, wymagające
inteligentnych i bystrych odpowiedzi. Czasami zaskakujące.
Egzaminatorzy pytali np.: „Co pijecie? Jaki rodzaj alkoholu?”, tudzież
„Czy lubicie seks?”. Odpowiedź „Jestem abstynentem” czy też „ Nie
interesuje mnie seks” przesądzała o odrzuceniu kandydata. Za
najlepsze w tych przypadkach uznawano odpowiedzi pozytywne.
Przyszły agent pił każdy rodzaj alkoholu i był jak najbardziej
pozytywnie nastawiony do spraw intymnych. Zakładano, że w czasie
przyjęć, kiedy przy alkoholu rozwiązują się języki i zawiera się nowe
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znajomości, można zdobyć różne ciekawe informacje. Intensywnie
uczono języków obcych i prowadzono wykłady o poszczególnych
państwach. Wykładowcami byli z reguły wyżsi oficerowie wywiadu rezydenci, którzy wrócili z danego państwa. Podczas szkolenia uczono
agentów, że warunkiem pomyślnego wykonania zadań szpiegowskich
jest umiejętność wczesnego wykrycia kontrwywiadowczego nadzoru.
Z tego też względu informowano agentów, jakie metody inwigilacji
stosuje polski kontrwywiad. Uczulano ich również na potencjalne
zachowania, które mogą wzbudzić podejrzenia władz polskich i
środowiska, w jakim mieli pracować. Przyszłych szpiegów uczono
wykonywania zdjęć miniaturowymi aparatami ukrytymi w teczkach
zapalniczkach i przyborach do pisania. W ten sposób robiono np.
kompromitujące zdjęcia o charakterze intymnym. Fotokopie
dokumentów każdy wywiad przedkłada ponad najbardziej
szczegółowy opis zawartości akt czy map. W wywiadzie pracowało
wielu fachowców z różnych dziedzin, a nawet zwykłych przestępców
włamywaczy, złodziei, których umiejętności wykorzystywano do
szkoleń w zakresie otwierania sejfów, skomplikowanych zamków czy
też zalakowanych kopert. Dużą wagę przywiązywano do umiejętności
posługiwania się materiałami wybuchowymi, umiejętności te były
przydatne w akcjach dywersyjno - sabotażowych na terenie Polski. W
tym kontekście wywiad radziecki szczególnie interesował się portami
w Gdańsku i Gdyni, rejonem umocnionym Hel i węzłem kolejowym
w Boguminie.11
Z dokumentów polskiego kontrwywiadu wynika, iż na
wschodzie zainteresowanie radzieckich służb informacyjnych
skoncentrowało się na zapleczu strefy bezpośrednio zagrożonej
ewentualnym atakiem Łuck - Kowel - Hajnówka a także na linii
Stanisławów - Nadwórna. Na północy kraju Rosjan szczególnie
interesowała węzłowa stacja Łapy. W planie sowieckiego natarcia
przewidywano zniszczenie tej stacji atakiem lotniczym. Kilku
agentów zajmowało się, bowiem rejonami magazynowania substancji
łatwopalnych a także zarządzeniami oraz procesem szkolenia
personelu na wypadek ataków lotniczych. Zdobyte dane
przekazywano do I Oddziału (Operacyjnego) Sztabu Generalnego
11
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Armii Czerwonej. Na tej podstawie starano się odtworzyć polskie
plany mobilizacyjne, zamierzenia operacji, ustalić faktyczny stan
uzbrojenia, wartość dowódców i żołnierzy, oraz wiele innych danych
pozwalających zaskoczyć stronę polską w razie działań wojennych.12
Radiostacje radzieckie, które udało się ujawnić polskiemu
kontrwywiadowi znajdowały się w miejscowościach, gdzie
stacjonowały garnizony wojskowe, bądź w rejonach węzłowych stacji
kolejowych. Agenci często zmieniali miejsce nadawania. Krótkie
rozmowy utrudniały określenie miejsca radiostacji.13
Z przebadanych przez Henryka Ćwięka archiwów byłego CA
MSW wynika, że wywiad radziecki interesował się wszystkimi
garnizonami w Polsce, lecz najbardziej interesowały go garnizony
wschodniej Polski; Stanisławów, Lwów, Kołomyja, Stryj,
Baranowicze, Nieśwież, Łuck, Sarny, Tarnopol, Dubno, Równe oraz
stanem
szlaków
kolejowych,
sieci
drogowej
i
linii
telekomunikacyjnych. Działaniami tymi zajmowały się przede
wszystkim ekspozytury Razwiedupra podległe sztabom Białoruskiego
i Ukraińskiego Okręgu Wojskowego, które ulokowały swoich
oficerów na radzieckich stacjach granicznych między Polską a ZSRR,
mianowicie Warszawa - Baranowicze - Mińsk - Moskwa oraz
Warszawa - Równe - Szepietówka - Kijów.14
Oddziały radzieckiej Straży Granicznej udostępniały
wywiadowi informacje z bezpośredniego przedpola polskiego,
uzyskane przez własną sieć wywiadowczą, a także od dezerterów,
uciekinierów i przemytników.
Dokumenty osobiste uchodźców wykorzystywano jako wzory
do falsyfikatów, w jakie wywiad zaopatrywał swoich agentów. Bardzo
cennym nabytkiem były książeczki wojskowe umożliwiały, bowiem
dokonywanie analiz przegrupowań wojska, co było ważne dla
rozszyfrowania polskich planów mobilizacyjnych. Wydział
Operacyjny Straży Granicznej przekazywał placówkom Razwiedupra
dezerterów wojskowych i rezerwistów zatrzymanych na pograniczu
12

H. Ćwięk, Działalność wywiadu sowieckiego na polskim pograniczu w latach
trzydziestych, Warszawa 1995(wyd. wewn. UOP), s.26 i 75
13
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jako potencjalnie cenne źródła informacji o sile zbrojnej naszego
państwa.15
Głównymi ośrodkami szkolenia i przerzutu szpiegów
radzieckich na terytorium Drugiej RP były Kijów, Mińsk i Charków.
Z raportów polskiego kontrwywiadu wynika, iż w latach 1929-1935
zatrzymano pod zarzutem szpiegostwa na rzecz ZSRR 2605 osób i
zlikwidowano 1303 afery szpiegowskie.16
Prowadzenie akcji wywiadowczej na terenie Polski ułatwiała
Rosjanom Komunistyczna Partia Polski prowadząca wywiad
polityczny i wojskowy. Bardzo przydatny okazywał się Centralny
Wydział Wojskowy działający w strukturze KPP. Zajmował się on
agitacją prokomunistyczną w WP. Sprawozdania o nastrojach w armii
polskiej regularnie przesyłano do Moskwy.
Agentów CWW KPP, szkolono w specjalnej Wojskowej
Szkole Politycznej działającej od 1918 roku w radzieckiej stolicy.
Wojskowa Szkoła Polityczna kształciła przyszłych adeptów ustroju
radzieckiego w Polsce. Wykładowcami w tejże szkole byli m.in. Leon
Purman, Stefan Żbikowski, Karol Świerczewski, Józef Unszlicht.17
W wielu wypadkach Moskwa nie przekazywała żadnych zadań
agentom ulokowanym na obszarach ewentualnych działań militarnych
w przyszłości. Byli oni „uśpieni” i mieli zostać „obudzeni” w
stosownym czasie zwłaszcza gdyby w Polsce wybuchła rewolucja lub
wojna. „Uśpione” siatki wywiadowcze miały podjąć wówczas
działania wywiadowczo - dywersyjne oraz tworzyć zaplecze dla
przerzucanych z terytorium ZSRR grup specjalnych (spadochroniarzy
i komandosów). Z radzieckiej strefy przygranicznej wysyłano do
Polski z zadaniami szpiegowskimi, osoby nielegalnie tam
przebywające, i od wykonania zleconych zadań wywiadowczych
uzależnienie zgody na pobyt stały w ZSRR. Metodę tą szczególnie
często stosowało OGPU w połowie lat dwudziestych.18
15
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Jednym z najbardziej groźnych elementów działalności
wywiadowczej ZSRR w Polsce były akcje terrorystyczne. Działalność
dywersyjno - terrorystyczną na ziemiach polskich organizował tzw.
Zakordot (Zakordonnyj Otdieł) powołany na Kongresie III
Międzynarodówki w 1920 roku w Moskwie. Celem działania tej
organizacji było doprowadzenie do destabilizacji na Kresach
Wschodnich Drugiej RP przez inspirowanie napięć społecznych i
narodowościowych. Bazy tej organizacji dywersyjno - terrorystycznej
rozlokowano wzdłuż granicy polsko - radzieckiej w Mińsku,
Smoleńsku, Kijowie, Charkowie. Mieściły się one także na terenie
Polski: w Równem, Pińsku, Łucku. W lecie 1924 roku agenci
Zakordotu dokonali ataku na Stołpce, podczas którego zniszczyli
Komendę Policji Państwowej, Stację Kolejową i Urząd Pocztowy.
Przez granicę wschodnią przerzucano broń, amunicję i sprzęt
wojskowy. Dokonywano bandyckich napadów na ludność polską
zamieszkującą na przygranicznych terenach. W celu zaradzenia temu
polskie władze we wrześniu 1924 roku zadecydowały o utworzeniu
Korpusu Ochrony Pogranicza - formacji wojskowej powołanej do
ochrony granicy wschodniej. Utworzenie KOP było dobrym
lekarstwem na działalność terrorystyczną inspirowaną z terenów
ZSRR, lecz nie zdołało jej całkowicie wyplenić. Dokonywano nadal
sporadycznych ataków na tereny przygraniczne, porywano agentów
polskich służb specjalnych, oficerów i podoficerów KOP oraz
policjantów, terroryzowano osadników polskich. W drugiej połowie
1924 członkowie Zakordotu zaatakowali pociąg osobowy pod
Łunińcem. Wśród pasażerów byli jeden z miejscowych komendantów
policji i jeden z wojewodów. Szacuje się iż w okresie od kwietnia
1921 do końca 1924 roku dokonano 260 wypadów terrorystyczno bandyckich z ZSRR do Polski.19
Jednym z podstawowych źródeł informacji wywiadu
radzieckiego była działalność szpiegowska dyplomatów ZSRR
akredytowanych w Polsce. Opublikowane po 1989 roku w Polsce
Pamiętniki
dyplomaty
sowieckiego
autorstwa
Grigorija
Biesiedowskiego odsłaniają kulisy szpiegostwa dyplomatów
radzieckich w Warszawie w latach dwudziestych. Biesiedowski w
19
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styczniu 1922 został oddelegowany do dyspozycji Ludowego
Komisariatu Spraw Zagranicznych Radzieckiej Ukrainy. Ukraina
Radziecka miała wówczas przedstawicielstwa w Polsce i Niemczech a
także misję handlową w Czechosłowacji. Przed wyjazdem do
Warszawy Biesiedowski otrzymał od centrali Kominternu instrukcje
odnośnie współpracy z nowo utworzoną przy poselstwie radzieckim
rezydenturą wywiadu politycznego i wojskowego.
Pierwszym
kierownikiem
radzieckiej
rezydentury
wywiadowczej w Warszawie został polski komunista Mieczysław
Łoganowski. Łoganowski przed przybyciem do Polski pełnił funkcję
rezydenta wywiadu radzieckiego w Wiedniu. Cieszył się osobistymi
względami Feliksa Dzierżyńskiego, może również z tego względu, iż
mieli podobne cechy charakteru. Inteligencja, żelazna konsekwencja a
przede wszystkim bezwzględność sprawiły, że Dzierżyński powierzył
mu odpowiedzialne zadania i misje. Pomocnikiem Łoganowskiego z
ramienia INO został inny Polak Kazimierz Kobecki, dobry
organizator mający w Warszawie dziesiątki informatorów we
wszystkich warstwach społecznych, ze strony Razwiedupra
wspomagał go Stefan Uzdański - Jeleński oficer Sztabu Generalnego
Armii Czerwonej. Przy ich pomocy Łoganowski błyskawicznie
zbudował sprawną siatkę szpiegowską. Celem jaki sobie postawił było
jak najszybsze wywołanie rewolucji w Polsce. Wiosną 1923 roku do
Warszawy przybył wysoki funkcjonariusz Kominternu Włodzimierz
Milutin, który nakazał rezydenturze organizowanie akcji
terrorystycznych, strajków, demonstracji i zamieszek ulicznych.
Łoganowski z całą energią przystąpił do realizacji zadania i niemal
natychmiast wpadł na pomysł napadu na willę Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku i zamordowania marszałka. Sytuacja polityczna w Polsce
po zamachu na prezydenta Narutowicza nie przedstawiła się najlepiej
gdyż oba obozy polityczne prawicy i lewicy pogrążały we
wzajemnych waśniach i pogróżkach. W kołach nacjonalistycznych
modne stały się rozważania dotyczące ewentualnego zabicia
Piłsudskiego. Sytuację tę chciał wykorzystać Mieczysław Łoganowski
i sprowokować rozruchy w Polsce. Jego pomysł zakładał, iż przebrana
za studentów endeckich bojówka komunistyczna napadnie na willę
Piłsudskiego i zabije go. W ówczesnej sytuacji politycznej musiało to
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doprowadzić do akcji odwetowych ze strony zwolenników
Piłsudskiego. Łoganowski jednak nie dostał aprobaty Moskwy na tak
prowokacyjny plan.
Podobnie stało się z jego innym pomysłem polegającym na
detonacji potężnego ładunku wybuchowego na placu Piłsudskiego 3
maja 1923 w dniu polskiego Święta Narodowego, kiedy to w
obecności tłumów warszawiaków, polskiej generalicji, i wielu
dostojników państwowych i zagranicznych marszałkowie Polski i
Francji Józef Piłsudski i Ferdinand Foch odsłonili pomnik ks. Józefa
Poniatowskiego. Ten szaleńczy plan odwołano dosłownie w ostatniej
chwili.20
Łoganowski musiał ograniczyć się do wykonywania
drobniejszych aczkolwiek bardzo uciążliwych ataków bombowych na
lokale rozrywkowe a także na siedziby partii politycznych.
Kierownikami akcji bombowych byli dwaj oficerowie WP porucznicy
Henryk Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz. Wkrótce jednak
Łoganowskiego odwołano do Moskwy, a jego zadania przejęli
Kobecki i Uzdański-Jeleński. Kontynuowali oni akcje bombowe w
stolicy. 13 października 1923 roku miał miejsce zamach bombowy w
warszawskiej Cytadeli. Podłożona przez agentów radzieckich bomba
eksplodowała w jednej z piwnic wraz ze składem amunicji. Zginęło
kilkanaście osób w tym grupa żołnierzy ćwicząca na dziedzińcu
Cytadeli.21 Policja zatrzymała kilkanaście osób w tym głównych
wykonawców zamachów Bagińskiego i Wieczorkiewicza , odkryto też
że poselstwo radzieckie jest nie tylko inspiratorem akcji bombowych
ale i wielkim arsenałem. Ilość zamachów prawie zanikła zaś polskie
służby specjalne podjęły inwigilację poselstwa ZSRR. W lipcu 1924
roku policja polska przyłapała Kobeckiego na wymianie tajnych
dokumentów z informatorem. Kilka dni później polskie MSZ uznało
go za persona non grata i wraz z kilkoma innymi dyplomatami,
którym udokumentowano działalność szpiegowską (w tym
Uzdańskiemu - Jeleńskiemu) nakazało opuścić terytorium Polski.22
20
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Nowym pełnomocnikiem OGPU przy poselstwie radzieckim w
Warszawie został Władymir Orłowski, kadrowy funkcjonariusz INO,
gdzie szybko piął się po szczeblach kariery. Nowym rezydentem GRU
został natomiast Grigorij Zubow. Pomagały mu dwie kobiety Helena
Birencwajg - Bałaszowa oraz kierująca bezpośrednio całą siatką Maria
Skokowska. Siatka działała dobrze i sprawnie gdyż Skokowska była
znakomitą organizatorką. Bałaszową przyłapano na próbie ukrycia
tajnych dokumentów wojskowych, wkrótce wydalono ją z Polski.
Podobnie stało się z Zubowem, któremu udowodniono działalność
szpiegowską. Pewne stonowanie ofensywnych działań szpiegowskich
nastąpiło ze strony rezydentury OGPU.23
Wywiad radziecki często wykorzystywał kobiety do pracy
szpiegowskiej. Były one nie tylko szeregowymi agentkami, ale
również doskonałymi organizatorkami, jak chociażby opisana
powyżej Maria Skokowska. Radziecką siatką szpiegowską w
Krakowie kierowała Zofia Zalewska, której do współpracy udało się
pozyskać kilku oficerów WP.24
W 1925 roku lubelska ekspozytura Policji Politycznej we
współpracy z kontrwywiadem prowadziła sprawę, w której uzyskano
wiele ciekawych informacji dotyczących wykorzystywania kobiet do
pracy agenturalnej przez wywiad radziecki.
Wedle zeznań aresztowanej Katarzyny Chmury w Stołpcach
miała zamieszkiwać Nadia Uzowska. Miała ona utrzymywać intymne
stosunki z pracownikiem mińskiej placówki GPU komisarzem
Kresowem. Dla niego zbierała informacje szpiegowskie z terenu
pogranicza. Często wyjeżdżała do Mińska, a po przybyciu tam na
polecenie Kresowa pracowała, jako prowokatorka wobec
aresztowanych osób pochodzenia polskiego.
Uzowska miała również utrzymywać stosunki towarzyskie i
służbowe z niejakim Popowem „komendantem nadgranicznego
posterunku bolszewickiego”. Również dla Popowa zbierała
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informacje wywiadowcze i ułatwiała mu działalność szpiegowską
podczas jego tajnych misji w Polsce.25
Najczęściej jednak stosowaną metodą wykradania tajemnic
przy użyciu płci pięknej było funkcjonowanie w pobliżu garnizonów
wojskowych lokali rozrywkowych, czy też domów publicznych.
Wywiad radziecki werbował do swoich celów personel tych lokali.
Żołnierze i oficerowie odwiedzający te lokale padali ofiarą agentek
wywiadu radzieckiego, które uwodziły ich i wyciągały od nich tajne
informacje w sytuacjach intymnych. Czasami kobiety te spędzały całe
noce w koszarach wojskowych. Obecność ich na terenie jednostki
budziła u wartowników jednoznaczne skojarzenia.26
Radzieckim służbom specjalnym udało się zwerbować wielu
oficerów WP.
Wiosną 1931 roku attache wojskowy poselstwa radzieckiego w
Warszawie płk Borys Bogowoj (Pogowoj) zwerbował majora Piotra
Demkowskiego, oficera Oddziału IV Sztabu Głównego Wojska
Polskiego. Demkowski przekazał wywiadowi radzieckiemu wiele
ściśle tajnych dokumentów wśród nich „Plan etapowy” wraz z
instrukcjami i mapami sztabowymi; referat o organizacji Naczelnego
Dowództwa, sprawozdanie z wyszkolenia wojska opracowane przez
Oddział III Operacyjny WP, sprawozdanie Oddziału II ze
zlikwidowanych afer szpiegowskich w 1929, szczegółowy wykaz
wszystkich jednostek policyjnych w Polsce wg stanu na 1 VI 1931
roku Demkowskiego aresztowano 11 VII 1931 podczas
przekazywania Bogowojowi kolejnej partii tajnych dokumentów
sztabowych. Sąd Wojskowy skazał go na śmierć. Wyrok wykonano
tydzień po aresztowaniu.27
Jednym z najwyżej opłacanych agentów radzieckich spośród
oficerów WP był ppłk Ludwik Lepiarz. Lepiarz był zasłużonym
oficerem WP, miał za sobą służbę w I Brygadzie Legionów Polskich.
Był czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem
Virtuti Militari. Prezesował kołu kombatantów 5 pp. leg. Pełnił
25

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie, Okręgowy Urząd Policji
Politycznej, sygn. 222, s.1-2
26
H.Ćwięk, Przeciw Abwehrze, Warszawa 2001, s.94
27
A. Pepłoński, Kontrwywiad Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s.276-284
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odpowiedzialne funkcje w MS Wojsk. w Warszawie, następnie był
szefem sztabu DOK VI we Lwowie. Był jednak częstym gościem
lokali rozrywkowych gdzie pogrążał się w pijaństwie i długach.
Szybko zwrócił uwagę werbownika radzieckiego wywiadu
wojskowego Seweryna Kruszyńskiego, który stał się jego dobrym
kompanem i wkrótce zwerbował go do wywiadu radzieckiego.
Lepiarz był bardzo cennym agentem Razwiedupra i przekazał wiele
cennych dokumentów Rosjanom (m.in. adresy wszystkich jednostek
WP, tajne dokumenty Departamentu Organizacji MS Wojsk. gdzie
pracował, tajne dokumenty DOK VI). Był niezwykle wysoko
opłacany, w szczytowym okresie współpracy otrzymywał miesięcznie
ok. 3000 dolarów. Później dostawał nieregularnie od 50 do 200
dolarów. Współpraca Lepiarza z wywiadem radzieckim trwała od
1928 do 1936. W 1936 roku kontrwywiad polski aresztował Seweryna
Kruszyńskiego jego zeznania doprowadziły do aresztowania płk
Lepiarza, który wówczas był szefem sztabu DOK we Lwowie. Po
aresztowaniu przez kontrwywiad Lepiarz popełnił w więziennej celi
samobójstwo.28
Po wielu latach ujawniono, iż niezwykle ważnym źródłem
informacji wywiadu radzieckiego o polskiej armii był marszałek PRL
Michał Żymierski (właść. Artur Łyżwiński). Miał on za sobą
przeszłość legionową i studia w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu.
W 1925 mianowano go generałem brygady i zastępcą szefa
Administracji Armii do spraw uzbrojenia. Usunięto go z tego
stanowiska pod zarzutem przyjmowania łapówek od producentów
masek gazowych oraz dostawców zagranicznych i w wyniku głośnego
procesu skazano na 5 lat więzienia, degradację i wydalenie z wojska
oraz pozbawienie praw honorowych. W więzieniu nawiązał kontakt z
komunistami. Po odbyciu połowy kary zwolniono go ze względu na
stan zdrowia, ale wkrótce bez zezwolenia władz Żymierski wyjechał
do Francji, gdzie po rekomendacji więziennych towarzyszy
zwerbowano go do radzieckiego wywiadu wojskowego. Żymierski
przekazał Rosjanom swoją wiedzę na temat WP, ponadto we Francji
zbierał informacje na temat stosunków polsko - francuskich, pracy
Oddziału II, dane te uzyskiwał w kręgach emigracji polskiej i
28

A.Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996, s.269-270
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ambasady RP w Paryżu. Współpracę zerwano w 1937 roku na skutek
podejrzeń Rosjan o dezinformację. Wznowiono ją w 1942 i trwała bez
większych przeszkód do 1945 roku.29
Radzieckim służbom specjalnym udało się przeniknąć również
do polskiego wywiadu. Agentami wywiadu radzieckiego byli, bowiem
Alfred Jaroszewicz i Włodzimierz Lechowicz - funkcjonariusze
polskich służb specjalnych. Utrzymywali oni kontakt z radzieckim
rezydentem L. Ferszterem, nigdy też nie zostali wykryci, a ich
powiązania ujawniono dopiero po wojnie w skomplikowanych
okolicznościach politycznych (stalinowskie procesy „odpryskowe”).30
Cennym agentem wywiadu radzieckiego był oficer polskiego
wywiadu, pracownik Samodzielnego Referatu „Rosja Sowiecka”,
rotmistrz Władysław Borakowski. Sytuacja wyglądała tak jak z płk
Lepiarzem, wielokrotnie odznaczany oficer, który wolny czas spędzał
na pijatykach i grach hazardowych w lokalach rozrywkowych. Agenci
wywiadu radzieckiego obserwowali uważnie rotmistrza i ustalili, że
jest on pracownikiem „dwójki” (Oddział II - polski wywiad
wojskowy). Wkrótce jeden z werbowników niejaki Bakowski stał się
dobrym przyjacielem Borakowskiego i regulował jego rachunki ze
wspólnych pijatyk.
Agenci wywiadu radzieckiego przygotowali misterny plan
werbunku rotmistrza. Zainspirowano wyjazd Borakowskiego i jego
„przyjaciół” do Sopotu, gdzie cała grupa spędzała czas w kasynach.
Ponieważ Borakowski przegrywał swoje pieniądze, jego towarzysze
mu pożyczali żądając pokwitowań. Po przegraniu wszystkiego grupa
wyjechała do Gdańska gdzie po dużej libacji agenci radzieccy zmusili
szantażem (pokwitowania) polskiego rotmistrza do współpracy.
Borakowski przekazał dużą wiedzę na temat ZSRR, jaką dysponowały
polskie służby informacyjne. Rosjanie unieszkodliwili wiele polskich
siatek szpiegowskich na terenie ZSRR. Rotmistrz przekazywał
szczegółowe raporty polskiego attache wojskowego w Moskwie płk
Jana Kowalewskiego. Wskutek tego Rosjanie odkryli jego działalność
wywiadowczą, zażądali usunięcia z placówki i wyjazdu z ZSRR.

29
30

J.Poksiński, Tatar-Utnik-Nowicki „TUN”, Warszawa 1992, s.219-220
K.Grunberg , Szpiedzy Stalina..., s.39

24

Radziecka działalność szpiegowska w Drugiej Rzeczypospolite

Wkrótce kontrwywiad polski wpadł na ślad Borakowskiego, rotmistrz
został aresztowany a następnie stracony.31
Wywiad radziecki prowadził działalność przeciwko Polsce z
terenu Wolnego Miasta Gdańska. W latach 1920-24 istniała tam
ekspozytura radzieckiego wywiadu ofensywnego ukrywająca się pod
szyldem Rosyjsko - Gdańskie Biuro Handlowe - DAR mieszczące się
przy ulicy Ogrodowej 24. Ta placówka wywiadowcza podlegała
berlińskiej centrali OGPU, zainstalowanej w ambasadzie radzieckiej
w Berlinie. Podstawowym zadaniem gdańskiej ekspozytury wywiadu
radzieckiego była inwigilacja działającego na terenie Wolnego Miasta
Gdańska Związku Byłych Obywateli Rosyjskich. W Gdańsku
dochodziło też do współpracy ekspozytur wywiadowczych Niemiec i
ZSRR. Łączył je, bowiem wrogi stosunek do państwa polskiego.
Podstawą współpracy wywiadowczej Niemiec i ZSRR była
konwencja militarna podpisana przez sztaby generalne Reichswehry i
Armii Czerwonej 17 lutego 1919 roku. Współpraca rozszerzyła się
podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jednak szczególnie intensywne
współdziałanie wywiadowcze nastąpiło po zawarciu pomiędzy oboma
państwami układu w Rapallo w 1922 roku. W pierwszej połowie lat
dwudziestych działało w Europie Międzynarodowe Towarzystwo
Wymiany Towarowej „Iwa”, które w rzeczywistości było kamuflażem
dla niemiecko - radzieckiej siatki wywiadowczej. Firma ta miała 14
filii w Europie m.in. w Gdańsku, Rydze, Rewlu, Petersburgu,
Moskwie,
Wiedniu,
Stambule,
Budapeszcie.
W
Polsce
przedstawicielstwa „Iwy” mieściły się w Łodzi i we Lwowie. Ich
pracownicy często wyjeżdżali do Niemiec i ZSRR. W styczniu 1926
szef Razwiedupra Bierzin polecił przekazać Niemcom dokumenty
dotyczące organizacji polskiej artylerii oraz komplet polskich
instrukcji mobilizacyjnych z lat 1924-25 na wypadek wojny, wśród
których znajdowały się plany zaopatrzenia WP i powołania
rezerwistów. Ponadto Rosjanie dostarczyli Niemcom wiele informacji
dotyczących polskiego przemysłu obronnego. Od 1929 roku

31

A.Pepłoński, Wywiad polski..., s.268-269, tegoż Kontrwywiad..., s.57
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współpracę wywiadowczą między oboma państwami ustalała
specjalna umowa.32
Od 1933 roku radziecka rezydentura wywiadowcza w
Warszawie nastawiła się na baczną obserwację i inwigilację polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bowiem dojście Hitlera do
władzy i proklamowanie haseł „ Drang nach Osten” wysunęło na plan
pierwszy problem państwa polskiego. Od przyszłych stosunków
polsko - niemieckich i polsko - radzieckich zależała stabilizacja bądź
destabilizacja całej Europy Środkowej. Sytuacją w Polsce
interesowały się służby specjalne III Rzeszy, a dyplomacja niemiecka
starała się nakłonić Polskę do sojuszu antyradzieckiego, spotkała się
jednak ze zdecydowanym sprzeciwem rządu polskiego. Lecz Stalin
obawiał się zbliżenia polsko - niemieckiego, dlatego polecił tajnym
służbom obserwację polskiej polityki zagranicznej.
W 1933 roku do Warszawy przybyła młoda niemiecka
dziennikarka, Ilse Stobe, wkrótce poznała Rudolfa Herrnstadta korespondenta prasy berlińskiej, który był agentem wywiadu
radzieckiego, i utrzymywał stosunki towarzyskie z niemieckim
ambasadorem w Warszawie.
Herrnstadt zwerbował Stobe do wywiadu radzieckiego,
dołączyła ona, do tzw. „grupy warszawskiej” siatki agentów wywiadu
radzieckiego inwigilującej polskie MSZ i ambasadę niemiecką w
Warszawie.33 Siatka ta pracowała bardzo dynamicznie i od 1935 roku
penetrowała też i inne przedstawicielstwa dyplomatyczne w polskiej
stolicy. Wszystko rozwijało się dzięki dynamice Herrnstadta i
urokowi Stobe, która nawiązywała stosunki towarzyskie z
korespondentami
i
dziennikarzami
prasy
zagranicznej
akredytowanymi w Polsce. Infiltracja ambasady niemieckiej wzmogła
się po zwerbowaniu jednego z bliskich współpracowników
ambasadora von Moltkego Rudolfa von Schelihy. Miał on dostęp do
najświeższych informacji o stanie stosunków polsko - niemieckich i
32

P.Kołakowski, NKWD i GRU..., s.52, A.Pepłoński, Tajna współpraca niemieckosowiecka przed 1939 rokiem w oczach wywiadu polskiego, „Obóz” 1992, nr 24,
s.139-147
33
W skład „grupy warszawskiej”, oprócz Herrnstadta i Stobe, wchodzili też
dziennikarze Gerhard Kegel i Helmut Kindler.
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polsko - radzieckich, i przekazywał je Herrnstadtowi. Doniesienia te
były szczególnie ważne w kontekście zbliżającej się wojny.
Działalność „warszawskiej grupy” trwała do końca sierpnia
1939 roku. Jej członkowie opuścili Warszawę 30 sierpnia 1939 na
polecenie centrali wywiadu radzieckiego.34
W okresie międzywojennym służby specjalne ZSRR
prowadziły intensywne działania wywiadowczo - dywersyjne na
terenie Polski. Bardzo groźną działalność prowadził Razwiedupr,
który z konsekwentnym uporem dążył do penetracji polskiego
przemysłu obronnego i armii. Z kolei groźną agenturą ideową
wywiadu politycznego byli polscy komuniści. Ich działalność
propagandowa i wywrotowa pomimo przeciw działań polskich służb
specjalnych wpływała destabilizująco na nastroje społeczne.
Działalność wywiadu radzieckiego nasiliła się latem 1939 roku
wiązało się to bezpośrednio z przygotowaniami do agresji na Polskę długo oczekiwanego rewanżu za porażkę w wojnie 1920 roku.

34

K. Grunberg, Szpiedzy Stalina..., s.41-44
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Geneza postaci Antychrysta jako syna Szatana
Antychryst jest postacią często pojawiającą się w kulturze
współczesnego świata. Na stałe zagościł w literaturze, sztuce i filmie.
Mianem Antychrysta określano postacie historyczne między innymi
Napoleona i Hitlera. Co jednak tak naprawdę o nim wiemy? I kim
właściwie jest? Człowiekiem? Demonem? A może jeszcze kimś
innym?
Na pewno jest postacią zdecydowanie negatywną, zwiastunem
Apokalipsy. Stale występuje wśród opisów przedstawiających koniec
świata i poprzedzające go wydarzenia.
Postać Antychrysta po raz pierwszy pojawia się w Nowym
Testamencie. Jest ona ściśle związana z Chrystusem. Narodzić się ma
tuż przed Jego powtórnym przyjściem, czyli paruzją i końcem świata.
Jest to postać zdecydowanie negatywna. Ma za zadanie wystąpić
przeciw Chrystusowi i Kościołowi jako ich ostatni, ale i największy
wróg. Stąd nazywana jest także Ostatecznym Przeciwnikiem.
W opisach końca świata zamieszczonych w Ewangeliach św.
Marka, Mateusza i Łukasza (Mt 24, 23-24; Łk 21, 8; Mk 13, 21)
można odnaleźć fragmenty opisujące postać mającą cechy
późniejszego Antychrysta. Mówi się tam o fałszywych prorokach i
osobach podających się za Chrystusa. Nieco więcej informacji o
interesującej nas postaci znajdujemy w Apokalipsie św. Jana i Listach
św. Pawła do Tesaloniczan. W drugim z nich otrzymujemy dokładny
opis przeciwnika Chrystusa. Nadal jednak nie jest on nazwany
Antychrystem. Imiennie wymienia się go dopiero w Listach św. Jana.
Z biegiem czasu, opierając się na tych i nowych, stale
powstających źródłach, rosła legenda Antychrysta. Obraz jego stawał
się coraz barwniejszy.1
1

Teksty największej wagi, które stały się pierwowzorami powstałych później
motywów to tzw. wyrocznie Sybilli tyburtyńskiej, pochodzące z greckiego
oryginału, a zachowane w wersji łacińskiej z IV wieku oraz pisma Pseudo Metodego. W połowie X wieku powstała napisana przez mnicha Adsa swoista
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Kim jednak ma być Antychryst? W tekstach występuje on jako
demon bądź człowiek lub też jako człowiek, w którego demon się
wciela. Najczęściej jednak mówi się o nim jako o synu Diabła (filius
diaboli), parodii Chrystusa, będącego synem Bożym.2
Zastanówmy się teraz, co mogło wpłynąć na wykształcenie się
koncepcji Antychrysta. Dlaczego miał być on synem Szatana? Aby
znaleźć na to odpowiedź musimy cofnąć się do „początków
wszechświata”.
Według nauki Kościoła katolickiego Szatan, anioł stworzony
przez Boga, został strącony do piekieł za grzech, jaki popełnił. Miał
się zbuntować (wraz z niektórymi aniołami) przeciwko swemu
Stwórcy. Tomasz z Akwinu twierdzi, że Szatan w swej pysze chciał
być równy Bogu i za to poniósł karę.3
Był on, zatem istotą niebiańską, należącą do Boskiego dworu.
Stał się jednak wcieleniem zasady zła. Bóg zyskał przeciwnika.
Pojawiła się idea „dwóch wieków” lub królestw - obecnego i
przyszłego. Szatan jest władcą teraźniejszości - wg Św. Pawła
„bogiem tego świata” (2 Kor 4,4). Jego moc będzie rosła wraz ze
zbliżaniem się powtórnego przyjścia Mesjasza. Bóg jednak go
pokona; wtedy dopiero prawdziwe obejmie władzę i zbuduje swoje drugie królestwo.4

biografia Antychrysta, która stała się dosyć szybko bardzo popularna. A. M. Di
Nola, Diabeł, Kraków 1997.
2
Trzeba jednak zaznaczyć, że sam termin Antychryst może być różnie rozumiany i
w wielu znaczeniach był używany. W Listach św. Jana czytamy, że „Antychryst
nadchodzi” (1J 2, 18), ale także, że „pojawiło się wielu antychrystów” (1J 2, 18).
Mamy więc do czynienia z pojedynczą, konkretną postacią, jak również z wrogiem
zbiorowym. W tym drugim przypadku chodzi o ludzi, którzy ulegli nauce
Antychrysta, kłamców, fałszywych nauczycieli. Jan stwierdza więc, że ten jest
Antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna (1J 2, 22).
Pamiętać też należy, że przedrostek anti- w słowie antichristus może być
różnie rozumiany. Znaczy „w miejsce Chrystusa”, „fałszywy Chrystusa” lub
„przeciw Chrystusowi”. Jak się okazuje używane są wszystkie trzy znaczenia. B.
McGinn, Antychryst, Warszawa 1998
3
Więcej na ten temat zob. A. Zwoliński, Daleko od raju: z dziejów fascynacji złem,
Kraków 2000, s.28-30
4
M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, tom II, Warszawa 1994, s.177-178
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Symbol Szatana rozwinął się najpewniej pod wpływem
wierzeń irańskich. Przepełnia je dualizm i antagonizm dwóch sił dobrej, pochodzącej od Ahura Mazdy i złej - od Arymana. W
przypadku Szatana mamy do czynienia z dualizmem umiarkowanym,
gdyż Diabeł nie jest równy Bogu, ani też wieczny; nie współistnieje z
nim. Mircea Eliade przypomina jednak, że należy sobie zdać sprawę z
innej, dawniejszej tradycji, gdzie Bóg - Jahwe był pojmowany jako
całość rzeczywistości, w której obecne były wszelkie składniki świata,
gdzie współistniały przeciwieństwa - w tym także zło.5
Podobnie nie wszyscy chrześcijanie mieli jedno zdanie w
kwestii prymatu Boga nad Szatanem. Wiele sekt, szukając przyczyn
zła i dostrzegając opozycję miedzy nim a dobrem, twierdziło, że
Szatan istniał od zawsze. Z tego wynika, że jest równy Bogu, drugą
przeciwstawną Mu siłą. Poglądy te charakterystyczne dla herezji
gnostycznych czerpały wiele z mitologii irańskiej. Dominuje w niej
dualizm i antagonizm dwóch sił - dobrej, pochodzącej od Ahura
Mazdy i złej - od Arymana. Gnostycyzm posuwał się nawet do tego,
że cały istniejący świat uważał za dzieło Szatana.6 Wątek ten rozwijał
się w wierzeniach kolejnych sekt, w których obecny jest element
dualizmu. Albigensi twierdzili, że ciało ludzkie stworzył Diabeł, Bóg
dał za to początek duszy.7 „Książę tego świata” to wiele mówiące
określenie Szatana. Miał być on jego stwórcą i władcą. Można też
wymienić dzieła Boga i ich przeciwieństwa, które miały pochodzić od
Szatana. Tak, więc mężczyzna to stworzenie boskie, kobieta zaś,
według Manichejczyków, diabelskie. Wszak to ona doprowadziła
Adama do grzechu. Piękno, prawda - to dzieła Najwyższego,
odpowiednio - brzydota i kłamstwo - Szatana. Na końcu zaś
odnajdujemy niebo i piekło. Królestwo Diabła jest również odbiciem
Boskiego. Podobnie jak w niebie, istnieje tam hierarchia demonów.
Poszczególne diabły odpowiadają swym anielskim przeciwnikom.8
Szatan jest, więc parodią - „małpą Boga”. Z takim
stwierdzeniem zgadzali się nawet Ojcowie Kościoła. Obrzędy
5

Tamże, s.177-178
M. J. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze, Kraków 1999, s.143
7
Tamże, s.144
8
Tamże, s.143
6
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pogańskie, które były niekiedy zbieżne z chrześcijańskimi, uważano
za diabelskie odpowiedniki kościelnych ceremonii. To Szatan
przedstawił chrześcijańskie idee poganom by parodiowali oni Boskie
sakramenty. 9
Wartym odnotowania jest, że Szatan posiada także swą
Królową Piekieł - kopię Królowej Niebios. Jest nią Lilith, postać
wywodząca się z wierzeń babilońsko - asyryjskich. Należy raczej do
tradycji żydowskiej, pojawia się jednak także w dziełach
niekanonicznych.10 Obecna jest także w sztuce religijnej
średniowiecznych Niemiec - Juttaspiel, gdzie występuje jako
kochanka Adama.11 Natomiast wg tradycji talmudycznej Lilith była
jego pierwszą żoną, zanim została stworzona Ewa. Po odejściu od
niego związała się z Samaëlem, przywódcą upadłych aniołów, (czyli
Szatanem). Wspólnie postanowili doprowadzić ludzkość do upadku.12
Interesującym jest, że Lilith, Królowa Piekieł jest niejako
negatywnym odpowiednikiem Ewy - pierwszej matki, będącej
prefiguracją Marii, Królowej Niebios.
Skoro Szatan stara się negatywnie naśladować Boga,
logicznym jest, że podobnie jak On pośle na ziemię swego syna.
Będzie on odpowiednikiem Chrystusa. Pojawienie się Antychrysta
wynika, więc z pragnienia Lucyfera bycia simia Dei - małpą Boga.
Wydaje się jednak, że należy dodać również inny powód powstania tej
postaci, który niejako wynika z tego pierwszego.
Stwierdziliśmy, że chrześcijaństwu nieobce było przekonanie,
iż u przyczyny wszystkiego leży działalność dwóch antagonistycznie
nastawionych sił. Należy zaznaczyć, że motyw ten pojawia się w
wielu mitologiach. Obecny jest też w opowieściach o postaciach braci
- bliźniaków. Bywają oni niekiedy bogami - stwórcami świata, innym
znów razem założycielami danej społeczności, praprzodkami. Bogaty

9

Tamże, s.142
Tamże, s.112
11
Tamże, s.148
12
Tamże, s.114
10
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przegląd przykładów tego rodzaju bohaterów odnaleźć można w
pracach Eleazara M. Mieletinskiego, oraz Mirosława Słowińskiego.13
Bohaterowie, bracia-bliźniacy mogą ze sobą współpracować,
mogą też rywalizować. Wówczas jeden z nich staje się tzw.
tricksterem - łotrzykiem, bohaterem negatywnym. Przeszkadza bratu,
psuje jego dzieła. Jednocześnie jest jego parodią i przeciwieństwem.14
Opis ten jak najbardziej pasuje do postaci Antychrysta. Czy
można jednak parę Chrystus - Antychryst uważać za przykład
bohaterów - dioskurów?
Jacek Banaszkiewicz w jednym ze swych artykułów15
wymienia pięć charakterystycznych cech,16 które składają się na
wzorową parę dioskuryczną. Zastanówmy się, czy można je odnaleźć
w przypadku Chrystusa i Antychrysta.
Jako pierwszą cechę wymienia jednoczesne urodzenie - „w
akcji zdarzeniowej pojawiają się razem w parze”. Co prawda
Antychryst pojawić się ma wiele lat po Chrystusie, jednak
bezpośrednio przed Jego powtórnym przyjściem. Jego narodziny
będą, więc jedną z pierwszych zapowiedzi paruzji. Przy końcu świata
wystąpią zatem bezpośrednio po sobie Antychryst i Chrystus.
Cecha druga - „po różnych ojcach dziedziczą przeciwstawne
charaktery”. To stwierdzenie jak najbardziej pasuje do interesującego
nas duetu. Ojcowie są różni i nawet oni posiadają przeciwstawne
charaktery. To przenosi się na synów. Trudno natomiast odnaleźć
wynikający z różnego pochodzenia podział na postacie drugo- i
trzeciofunkcyjne wg Georgesa. Dumézila.
Cecha trzecia - „są spolegliwymi braćmi i zaciętymi
wrogami”. W tym wypadku drugie stwierdzenie jest jak najbardziej
właściwe. Antagonizm postaci Chrystusa i Antychrysta nie ulega
wątpliwości. Jeśli zaś chodzi o ich pokrewieństwo, to nie są
oczywiście dosłownie braćmi. Jednak czyny Antychrysta są
13

E. M. Mieletinski, Poetyka mitu, Warszawa 1981, s.221-239; M. Słowiński,
Błazen: dzieje postaci i motywu, Poznań 1990
14
E. M. Mieletinski, op. cit., s.227-228
15
J. Banaszkiewicz, „Gerwazy groźny ręką, językiem Protazy”. Wzorzec bohaterów
- dioskurów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji,
„Przegląd Humanistyczny” 1987, 4, s.51-80
16
Tamże, s.59
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analogiczne do Chrystusowych. Wynika to z tego, że jako trickster
naśladuje swój pierwowzór. Cecha ta idealnie pasuje do omawianego
duetu. Podobni a jednak zupełnie inni. Faktycznie „wyrażają dwa
aspekty tej samej rzeczywistości”.
Cecha czwarta17 - „jako bohaterowie trzeciej funkcji zajmują
podrzędne miejsce wśród bogów”. Wydaje się, że stoją niżej od Boga
i Szatana. Chrystus jest jednak częścią Trójcy Świętej i trudno jest
określić jego miejsce w tej hierarchii. Jednocześnie i On, i Antychryst
są ludźmi - niejako pośrednikami między Bogiem/Szatanem, a
ludzkością.
Cecha piąta - „niosą pomoc - bywają nazywani
wybawicielami”. W przypadku Chrystusa nie jest to może tak typowa
dla innych bohaterów pomoc jak wsparcie w walce, ale cecha ta jak
najbardziej do niego pasuje. Czyni przecież cuda, leczy i ostatecznie
zbawia ludzkość.
Antychryst będzie działał podobnie, chociaż jego cuda będą
nastawione nie na pomoc, a zwodzenie ludzi. Opat Adso, autor
najbardziej znanej biografii Antychrysta z X w., wymienia wśród nich
zmienianie biegu rzek, rozkwitanie drzew w zimie oraz wskrzeszanie
zmarłych.18
Oprócz tych pięciu cech Jacek Banaszkiewicz wspomina też o
częstym antagonizmie, jaki występuje wśród bohaterów
dioskurycznych. W przypadku Chrystusa - Antychrysta jest on
ewidentny. Objawia się już w samym imieniu syna Szatana. Jego
żywot ma być parodią życia Chrystusa. Pod tym względem
Antychryst jest typowym tricksterem.19
17

Cecha ta odnosi się do bohaterów tzw. trzeciej funkcji wg Georgesa Dumézila, w
której zawierały się postacie wytwarzające dobra materialne - rolnicy, pasterze,
rzemieślnicy i dobra duchowe. Należałoby zastanowić się, czy cechy te można
odnaleźć w przypadku Chrystusa i Antychrysta.
18
K. Zalewska-Lorkiewicz, Książę Ciemności: o średniowiecznych wizerunkach
Szatana, Warszawa 1996
19
Wydaje się, że natura Antychrysta jest niejako podwójna. Z jednej strony jako
trickster ma naśladować Chrystusa. Udając powtórnie przybyłego Mesjasza ma
zwodzić wiernych na złą drogę. Z drugiej strony ma być jego całkowitym
zaprzeczeniem. Ta część jego natury jest niejako ukryta dla ogółu. Objawia się
jednak czasami w niektórych aspektach jego życia. Mamy więc do czynienia z
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Jak widzimy w parze Chrystus - Antychryst można odnaleźć
cechy typowe dla wzoru bohaterów - dioskurów. Wydaje się, że
można uznać ten duet za przykład takiego związku. Nie jest on
typowy. Przede wszystkim postacie te nie są braćmi. Dlatego też
trudno oczekiwać by pasowały idealnie do wzorca. Obecność innych
cech skłania jednak do uznania pary Chrystus - Antychryst za
przykład bohaterów - dioskurów.
Bernard McGinn tłumaczy powstanie legendy Antychrysta
koniecznością pokonania najbardziej niegodziwego z ludzi.20
Odpowiedzią na błąd Adama było pierwsze przyjście Chrystusa.
Dzięki temu dokonało się odkupienie. Chrystus stał się drugim
Adamem. Ostateczne zbawienie dokonać się jednak może dopiero,
gdy poniesie klęskę najbardziej niegodziwy z Adamów - Antychryst.
Wówczas ponownie przyjdzie Chrystus. Bernard McGinn nie
tłumaczy jednak, dlaczego Antychryst jest synem Diabła.
Wydaje się, że do motywów powstania legendy Antychrysta
należy dodać koncepcję Szatana - naśladowcy Boga, który posyła na
ziemię swego syna. Ten z kolei stara się dorównać Chrystusowi. W
koncepcji tej obecne są ślady pierwotnego dualizmu, walki dwóch sił.
Na tej kanwie opiera się idea braci-bliźniaków. Skoro Szatan stara
stać się Bogiem, jego syn staje się bratem - antagonistą Chrystusa. Na
tym zaś modelu zasadza się związek Chrystus - Antychryst. Ta druga
postać pojawia się, zatem, aby niejako dopełnić pierwszą, oraz by
Szatan mógł być bardziej „podobny Bogu”. A wszystko to zgodnie z
dobrze znanymi z innych mitologii zasadami.

różnymi obliczami Antychrysta. Porównajmy wersje mówiące o jego matce. Ten
„bardziej ukryty” podobnie jak Chrystus narodzi się z dziewicy, lecz dla odmiany - z
babilońskiej. M. J. Rudwin, op. cit., s.150. „Drugi Antychryst” miał być potomkiem
nierządnicy. Pod tym względem otwarcie, więc stanowił przeciwieństwo Chrystusa.
20
B. McGinn, op. cit., s.68-69
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Kultura Irlandii w XIX wieku
Aby dobrze zrozumieć zmiany, które zachodzą w mentalności
Irlandczyków w XIX w. należy zapoznać się nie tylko ze sferą
kulturową ale i czysto historyczną. Historię bardzo trudno jest
oddzielić od kultury. Często wydarzenia historyczne mają wielki
wpływ na kształtowanie się nurtów czy prądów myślowych. Bez
pewnych procesów zachodzących w sferze społecznej i kulturowej nie
miałoby miejsca wiele ważnych wydarzeń historycznych. Tak też jest
i z dziewiętnastowieczną Irlandią. Wiek XIX to dla Irlandczyków
wiek walki o wolność. Walki wygranej, która nie mogłaby się powieść
bez wielu zmian w zakresie kultury. O tych właśnie zmianach chcę tu
opowiedzieć.
Pod koniec XVIII wieku pod wpływem walk
niepodległościowych w Ameryce Północnej, ruch niepodległościowy
w Irlandii przybrał na sile. W 1791 roku powstał United Irishmen Ruch Zjednoczonych Irlandczyków, kierowany przez Theobalda
Tone'a. Wielkim osiągnięciem tego ruchu było zjednoczenie
katolików i protestantów w walce przeciwko Anglii (ruch ten miał
ogólnie program reformatorski). Dzięki jego działaniom nadano w
roku 1793 prawa wyborcze katolikom, choć nadal nie mogli oni
piastować wyższych urzędów cywilnych czy wojskowych. Ruch ten
został uznany w 1794 roku za nielegalny, co cztery lata później
wywołało powstanie. Niestety zostało ono rozbite, co pozwoliło na
cofnięcie wszystkich praw jakie uzyskała Irlandia w ciągu wieku
XVIII. Zlikwidowano między innymi wolność handlu irlandzkiego
uzyskaną w 1780 roku.
Akt zawarty w 1801 roku spowodował wcielenie Irlandii do
Korony Brytyjskiej, od tego dnia Irlandczycy stali się formalnie
Brytyjczykami (choć było to faktycznie jedynie „formalnie”, jak
pokazały późniejsze wydarzenia). Od tej chwili Irlandczycy
doświadczają szerokiego ucisku ekonomicznego. Na podstawie unii
kapitaliści angielscy uzyskali szerokie prawa, które pozwalały im na
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eksploatacje zasobów Irlandii oraz jej ludności. Anglia miała pełną
kontrolę militarną nad wyspą. Wzrosły podatki na rzecz korony z
4,5mln. funtów w 1800 roku, do 13mln. funtów w roku 1813.
W kraju tym nic nie inwestowano, a dochody jakie z niego
pochodziły lokowane były w inwestycjach na terenie Wielkiej
Brytanii. Irlandia była źródłem żywności dla Anglii i gdy po wojnie z
Francją spadła koniunktura na artykuły żywnościowe, rolnictwo
irlandzkie zaczęło przeżywać kryzys. Stało się to powodem
największego w historii Irlandii exodusu ludności w poszukiwaniu
środków do życia. Klęska nieurodzaju ziemniaka z lat 1846-1848
spowodowała bardzo liczną emigrację do USA (ok. 1,2 mln. ludności,
zmarło ponad 800 tys. ludzi, łączny ubytek ludności stanowił około
2mln. osób).
Wzrost zapotrzebowania, rozwijającej się przemysłowo Anglii
na żywność z Irlandii spowodował konieczność reformy rolnictwa
irlandzkiego. Oznaczało to dalsze dyskryminowanie ludności
rdzennej. Irlandczycy, którzy byli drobnymi dzierżawcami zostali
pozbawieni ziemi, z której tworzono wielkie gospodarstwa.
Spowodowało to radykalizację chłopów, którzy stawali się podatni na
hasła niepodległościowe. Ruchem chłopskim kierowała Liga Agrarna,
która zmusiła parlament brytyjski do przeprowadzenia ograniczonych
reform na korzyść drobnych dzierżawców.
Dzięki działalności Daniela O'Connella, przedstawiciela
niewielkiej katolickiej klasy średniej, doszło w 1829 roku do
dopuszczenia katolików irlandzkich do parlamentu i wyższych
stanowisk państwowych w Irlandii, ale mimo takich osiągnięć
struktura ekonomiczna i stosunki społeczne nie uległy zmianie.
Jednak bez wątpienia to O’Connell pierwszy nadał zorganizowany
charakter ruchowi irlandzkiemu.
W latach 40-tych i 50-tych XIX wieku do głosu dochodzą
bardziej radykalne elementy lewicowe rekrutujące się z
demokratycznie nastawionej warstwy średniej i niektórych
przedstawicieli chłopstwa. W roku 1848 powstaje organizacja Young
Ireland - Młoda Irlandia. Dążyła ona do zmiany półfeudalnego
systemu agrarnego i ucisku ze strony kapitalizmu brytyjskiego. Po
klęsce głodu jaka nawiedziła Irlandię w 1845 roku (zaraza
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ziemniaczana), wybuchło w 1848 roku zbrojne powstanie skierowane
przeciwko Anglii. Zostało ono jednak rozbite przez wojska brytyjskie.
Klęska głodu spowodowała ogromną emigrację, zwłaszcza do USA.
W XIX wieku wzrosła świadomość narodowa Irlandczyków,
powstały coraz liczniejsze organizacje niepodległościowe. W 1858
roku jednocześnie w Nowym Yorku, Chicago i Dublinie utworzona
zostaje organizacja Fenian (Irish Republikan Brotherhood). Jej
jedynym celem było stworzenie na drodze zbrojnej rewolucji
niepodległej i demokratycznej Republiki Irlandzkiej. Ruch ten uzyskał
szerokie poparcie społeczne mimo potępienia go w 1870 roku przez
papieża.
W 1867 roku wybuchło kolejne powstanie zorganizowane
przez Fenian przy dużym wsparciu emigracji irlandzkiej w USA. Jego
przyczyną były niekorzystne warunki dzierżawy ziemi i najmu pracy
dla katolików, oraz zamiana pól uprawnych na pastwiska. Powstanie
to również poniosło klęskę i to skłoniło klasy posiadające i średnie do
szukania innej drogi do niepodległości.
Powstanie z 1868 roku mimo niepowodzenia przyniosło
jednak pewne pozytywne skutki. Wzbudziło ono zainteresowanie
sprawami Irlandii liberała i od 1868 roku premiera Zjednoczonego
Królestwa - Williama Gladstone'a, który dotychczas nie znał
problemów Irlandii. Pierwsze jego reformy dotyczyły zniesienia
obowiązkowego podatku katolików na kościół protestancki. Następnie
przeprowadził on szereg reform rolnych, które poważnie ograniczały
potęgę ekonomiczną we władaniu ziemią angielskich właścicieli
ziemskich w Irlandii.
Wraz z tymi reformami irlandzki ruch niepodległościowy,
który uważał te reformy za niedostateczne, coraz bardziej się
organizował. W latach siedemdziesiątych powstała organizacja
wyborców, która zmierzała do nadania Irlandii autonomii, zwanej
Home Rule.
Michael Davitt łączył uczucia patriotyczne z pragnieniem
przekształcenia społeczeństwa. Pochodził on z wyrugowanej z ziemi
rodziny, która aby przetrwać rozpoczęła pracę w przemyśle w
środkowej Anglii. Uznany za podżegacza rewolucyjnego przesiedział
10 lat w więzieniu. Jego prosta teza brzmiała: ten co uprawia ziemię w
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pocie czoła powinien też ją posiadać na własność. Chciał przemienić
dzierżawców w chłopów uprawiających własną ziemię. W roku 1879
stworzył on związek zwany Ligą Rolną (Irish National Land League).
Miała ona poparcie kleru katolickiego a na jej czele stanął członek
parlamentu Charles Stewart Parnell, który w brytyjskiej Izbie Gmin
pracował na rzecz autonomii Irlandii. Tak nastąpiło połączenie w
całość ruchu konstytucyjnego z bojowym związkiem proletariatu
rolnego.
Liga Rolna rozpoczęła walkę. Polegała ona na udzielaniu
pomocy finansowej dzierżawcom, którzy zostali wyrugowani z ziemi.
Pilnowała ona aby po wyrugowaniu z ziemi dzierżawcy nie mógł jej
objąć nikt inny, a gdy się na to zdecydował miał być bojkotowany
przez resztę chłopów. Walka ta doprowadziła do tego, że opuszczonej
ziemi nie miał kto objąć (była to walka prowadzona zamiast wojny
domowej). Nazwa bojkot pochodzi od kapitana Boycott'a, który stał
się pierwszą ofiarą tej walki. Gdy ten nie chciał obniżyć czynszów
spotkał się z całkowitą izolacją, odeszła od niego służba a poczta
wcale do niego nie docierała.
Charles Parnell, mimo że urodził się w czasie klęski głodu żył
w dostatku, wychowywany przez matkę w duchu niechęci do Anglii.
Studiował przez pewien czas w Cambridge skąd został relegowany za
ciągłe miłostki. Przez jakiś czas przebywał w USA i tam zetknął się
po raz pierwszy ze zorganizowaną i politycznie silną organizacją
Irlandczyków. Tam też dowiedział się o wielkim głodzie w swojej
ojczyźnie. Gdy w 1873 roku powrócił do kraju, nawiązał kontakt z
przywódcą irlandzkich niepodległościowców, który zasiadał w
parlamencie angielskim - Izaakiem Butt'em.
Parnell wszedł do parlamentu w 1875 roku, przez rok nie
zabierając głosu, nawiązał jednak dość dziwną znajomość w grupie
irlandzkiej z rzeźnikiem z Belfastu - Joseph'em Gillis'em Biggar'em.
Biggar miał swoistą teorię, że Irlandczycy nic nie uzyskają biorąc
tylko udział w pracach parlamentu. Pierwsze wystąpienie Parnell'a
miało miejsce w 1876 roku, kiedy to w parlamencie mówiono o
mordercach z Manchesteru (Fenianie, którzy zabili policjanta w czasie
ucieczki swych towarzyszy z transportu), gdy nazwano ich
mordercami krzyknął w izbie „Nie!”. Te słowa uczyniły z niego
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pierwszoplanową postać w Irlandii. Stanął on na czele Home Rule
Party (partia autonomistów) i wraz z Biggar'em stworzył grupę, która
otwarcie odeszła od miękkiej linii Butt'a. 12 kwietnia 1877 roku grupa
ta po raz pierwszy wypróbowała nową taktykę, tzw. obstrukcję
parlamentarną, która pozwoliła im panować w parlamencie angielskim
przez następne 10 lat. Chodziło o poprawki do prawa karnego. Parnell
wykorzystał prawo, które pozwalało im debatować o danej sprawie
tak długo, jak długo są jakieś zdania na dany temat. I on wraz ze
swoją grupą wykorzystali to prawo przemawiając jeden po drugim.
Butt potępił takie działania i tym skompromitował się do reszty w
oczach Irlandczyków.
31 lipca tegoż roku siedmiu parnellitów przez 26 godzin
stosowało obstrukcję parlamentarną przeciw wnioskowi rządowemu przeciw aneksji Transvaalu. W izbie zmieniło się aż czterech
speakerów i za każdym razem, kiedy usiłowano przegłosować
wniosek, Parnell wstawał i mówił, że nie godzi się na to jako, że
pochodzi z kraju, który doświadczył tyranii angielskiej władzy i
odczuwa szczególne zadowolenie mogąc zapobiec temu podbojowi.
Obstrukcja załamała się w drugim dniu debaty, kiedy to Parnell
przebywał na obiedzie. W kilka tygodni później powstało Home Rule
Party. Na jej czele stanął wówczas 31 - letni Parnell. Początkowo był
zafascynowany obstrukcją parlamentarną i sprawiał wrażenie, jakby
blokowanie obrad Izby Gmin było jego jedyną ambicją.
Parnell'a nie interesowało nic, co nie dotyczyło Irlandii. Na
pierwszy plan swej kampanii politycznej wysunął problem rolny.
Proponował by etapami - poprzez poprawę warunków dzierżawczych,
gwarancje przeciw rugowaniu i samowolnemu podwyższaniu - dążyć
do przekształcenia dzierżawców irlandzkich w wolnych chłopów.
Posiadacze angielscy mieli im zwrócić zagrabioną ziemię. Uważał, że
reformy doprowadzą w końcu do powstania samorządu. Wyzwolenie
ekonomiczne miało doprowadzić do wyzwolenia politycznego.
Jednak dalej bezwzględnie ściągano czynsze i rugowano
chłopów z ziemi, a ci odpowiadali na to terrorem, strzelając do
dziedziców.
Parnell twierdził, że Anglicy dadzą Irlandii tylko to, do czego
zmusi ich sam Parnell i dla tego nie szedł na żadne ustępstwa.

41

Krzysztof Nowacki

W parlamencie wiązał się ze względów taktycznych to z
torysami to z liberałami, a fakt, że przywódca tych ostatnich Gladstone, starał się wszelkimi sposobami rozwiązać problem
irlandzki, nie był dla Parnell'a powodem aby odczuwał do niego jakąś
wdzięczność.
Parnell potrafił wzbudzić wśród irlandzkich chłopów
entuzjazm do pokojowej walki, której taktyka nie polegała na
podpaleniach i strzelaniu, lecz stwarzał dramatyczne i gwałtowne
spięcia przypadające do gustu narodowi.
Wojna rolna kontynuowana była w latach osiemdziesiątych
mimo ustaw, które ustalały czynsze i nie pozwalały na ich
podwyższanie. Wiele z tych reform przyszło dużo szybciej niż się
tego Parnell spodziewał, ale mimo to starał się on nie okazywać
zaskoczenia.
Wszystkie reformy były jednak zbyt późne i nie zapobiegały
mordom, jakich dokonywali Irlandczycy na swych dziedzicach. Na
wsi narastały nastroje rewolucyjne. Morderstwa potroiły się, a Parnell
trafił do więzienia, na mocy ustawy o stanie wyjątkowym, za próby
podżegania do buntu.
Tak jak przewidywał Parnell, jego nieobecność na scenie
politycznej wzmogła tylko terror. I tak w 1882 r. zamordowano 26
osób, a doniesiono o kolejnych 50 próbach. Punkt szczytowy osiągną
terror w momencie zamordowania jeszcze tego samego roku,
sekretarza stanu dla Irlandii - lorda Frederick'a Cavendish'a w
Dublinie.
W roku 1885 Parnell na czele 80 przedstawicieli z Irlandii
wszedł do Izby Gmin. Większość partii liberalnej wynosiła 86 głosów,
a więc stało się to, czego tak bardzo obawiali się Anglicy.
Niestety, samego Parnella zniszczyła miłość do żonatej kobiety
- Katarzyny O'Shea. Gdy o tym romansie dowiedział się jej mąż,
starał się to wykorzystać do zrobienia kariery politycznej, w której
miał go promować sam Parnell. To zniszczyło jego opinię.
Pod koniec lat osiemdziesiątych Parnell był przedstawiany
jako współodpowiedzialny za zamordowanie Cavendish'a. Został
jednak z tych zarzutów oczyszczony przez komisję parlamentarną.
Potem Parnell był przedstawiany jako cudzołożnik, co dla katolickich
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Irlandczyków przepełniło już miarę. W 1890 r. Parnell nie został
wybrany na lidera swej własnej partii. W czerwcu 1891r. pobrał się z
kobietą, która pośrednio przyczyniła się do jego upadku, a w
październiku tego samego roku zmarł.
Po śmierci Parnell'a efektywne przywództwo irlandzkiego
ruchu narodowego przejmuje partia Sinn Fein (My sami). Została ona
założona w 1898 r. (formalnie w 1905 r.). Jej przywódcą był Artur
Griffith, który odrzucał ideę zbrojnego powstania i potępiał metody
stosowane przez partię Parnell'a. Występował raczej za wycofaniem
posłów irlandzkich z Izby Gmin i utworzeniu Irlandzkiej Rady
Narodowej, która powinna przyczynić się do rozwoju przemysłu i
handlu zagranicznego Irlandii. Sinn Fein rozwinęła się pod wpływem
Irish Republican Brotherhood i założonej w 1883 r. Ligi Celtyckiej
(Gaelic League), która miała na celu odrodzenie w Irlandii języka
celtyckiego jako języka potocznego oraz odrodzenia zainteresowania
kulturą celtycką. Później program Sinn Fein uległ radykalizacji i
zbliżył się założeniami do ruchu robotniczego.
Od 1896 r. działała Irlandzka Socjalistyczna Partia
Republikańska. Jej założyciel - James Connolly dążył do ustanowienia
irlandzkiej republiki socjalistycznej.
W listopadzie 1892 r. młody profesor - Douglas Hyde wygłosił
odczyt o konieczności odangielszczenia Irlandii. Głosił on, że jedyny
ratunek leży w języku gaelickim, który należy rozpowszechnić. W
tym też czasie studenci Hyde'a wszczęli kampanię mającą na celu
przywrócenie tradycyjnych rozrywek irlandzkich m.in.: żądali
zastąpienia krykieta, golfa i futbolu prairlandzkimi grami sportowymi
np.: gaelicką odmianą futbolu, która pozwalała posługiwać się
rękoma. Od tej pory Irlandczyk, który gra w krykieta jest
poczytywany za zdrajcę i zaliczany do Brytyjczyków.
Hyde był przywódcą Ligi Celtyckiej, ale gdy ugrupowanie to
zajęło się zbytnio polityką zrezygnował z przywództwa - uzyskał on
miano wychowawcy. Ewolucja ruchu językowego miała odnieść
sukces na polu językowym, jednak jej rozwój spowodował, że
osiągnęła ona przede wszystkim sukcesy na polu polityki.
W takich właśnie warunkach historycznych dochodzi w
Irlandii w XIX w. do bardzo ważnych przemian kulturowych i
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społecznych. I jak zobaczymy, zarówno sfera polityki, jak i kultury
wpływają na siebie.
Architektura
W dziedzinie architektury Irlandia nie zostaje w tyle za resztą
świata. Pod koniec XVIII w. popularność zdobył neoklasycyzm, czyli
styl wzorowany na architekturze rzymskiej i greckiej. W latach 60tych Sir William Chambers zbudował pod Dublinem dla lorda
Charlemont'a wiejską willę zwaną Casino. Jest to jedna z
najświetniejszych budowli w mieście. Za najpiękniejszy dom
neoklasycystyczny w Irlandii uważa się Castlecoole w hrabstwie
Fermanagh. Zaprojektowany przez James'a Wyatt'a, należy obecnie do
brytyjskiej fundacji National Trust.
Zabytki irlandzkiej architektury gregoriańskiej w znacznej
mierze zniszczono. Druga połowa XVIII w. to okres upadku anglo irlandzkich fortun i w konsekwencji wyprzedaż posiadłości i
okazałych rezydencji, z których wiele - często świadomie - niszczono.
Znacznie trudniej znaleźć jest XVII-wieczne budowle sakralne, a
zwłaszcza kościoły katolickie, z których do dziś zachował się
praktycznie tylko South Parish Church w Cork, zbudowany w 1766 r.
Mimo zawarcia unii brytyjsko - irlandzkiej w 1801 r., która
rozwiązała niezależny parlament irlandzki, architektura w XIX w.
kwitła. Rosła liczba architektów urodzonych w Irlandii. Na brak pracy
nie mogli też narzekać ściągający tu już w poprzednim stuleciu
architekci angielscy. Potomkowie kolonistów, po likwidacji ośrodka
władzy w Dublinie, zajęli się realizacją ambitnych projektów
budowlanych. Przykładem może być skromny Temple House,
późnogeorgiańska rezydencja w hrabstwie Sligo, przebudowana w
1860 r. na ogromną, stupokojową budowlę.
Wielką popularnością przez całe stulecie cieszyły się,
podobnie jak w Anglii, wielkie imitacje dawnych stylów: gotyckiego,
elżbietańskiego, greckiego, czy orientalnego. W całym kraju
powstawały liczne obiekty użyteczności publicznej: sądy, wiezienia,
dworce dynamicznie rozwijającej się kolei żelaznej. Po
równouprawnieniu katolików w 1829 r. masowo zaczęły wyrastać
nowe kościoły, wzorowane najczęściej na baroku francuskim i
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włoskim. Godnym uwagi wyjątkiem jest dublińska prokatedra św.
Marii (St. Mary's Pro - Cathedral, ściśle rzecz biorąc powstała nieco
wcześniej). Ta elegancka, choć nieco ascetyczna budowla, wyraźnie
czerpie z klasycznej architektury greckiej, w epoce nowożytnej
najczęściej wykorzystywanej w wielkich gmachach publicznych.
Wiktoriański eklektyzm święcił triumfy wszędzie, ale szczególnie w
monumentalnej architekturze miejskiej i podmiejskiej.
W architekturze, zwłaszcza sakralnej, znalazł też odbicie
celtycki renesans (o którym powiem później). Wpływ bardzo
popularnego stylu irlandzko - romańskiego zdradza m.in. Spiddal
Church w hrabstwie Galway i kaplica St. Honan's (St. Honan'd
Chapel) przy University College w Cork.
Malarstwo
W malarstwie XIX w. w Irlandii wielką żywotnością odznacza
się malarstwo klasycyzujące i romantyczne. Świadczą o tym choćby
takie dzieła jak: „Homeward Bound” (Do domu) James'a Arthur'a
O'Connor'a (1792-1841) i morski pejzaż Edwin'a Hayes'a „Statek
emigrantów”. George Petrie, znany też jako wybitny antykwariusz i
kolekcjoner muzyki, był autorem licznych pejzaży ilustrujących
modne wówczas książki podróżnicze. Nadal istniał popyt na portrety,
jednak gatunek ten w porównaniu z poprzednim stuleciem nieco
podupadł, ewoluując w stronę sentymentalizmu i przesadnej słodyczy;
przykładem mogą być „Rozrywki młodej mamy” Richard'a
Rothwell'a.
Urodzony w Cork Daniel Maclise (1808-1870) zdobył rozgłos
scenami rodzajowymi, jak np. „Boże Narodzenie w Baron's Hall”,
oraz licznymi obrazami o tematyce historycznej (m.in. „Ślub Ewy i
Strongbowa”). Niekiedy aż przytłaczające bogactwem detali,
podobnie jak wzruszające „Spotkanie na schodach w wieży”
Frederick'a Burton'a., ukazują życie w minionych epokach.
Neoklasycystyczne popiersie pani Prendergast dłuta John'a
Foley'a (1818-1874) ukazuje ważny nurt w wiktoriańskiej rzeźbie.
Artysta ten wykonał także duże pomniki takich wybitnych postaci, jak
Henry Grattan, Oliver Goldsmith i Edmund Burke.1 Z tego okresu
1

Dziś stoją na College Green.
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warto ponadto wspomnieć piękne stiuki Richard'a Morrison'a w holu
Ballyfin House w hrabstwie Laois.
Film
Pierwszy pokaz filmowy miał w Irlandii miejsce w 1896 r., ale
pierwsze stałe kino, którego współwłaścicielem był James Joyce,
otwarto dopiero w Dublinie w 1909 r. W rok później irlandzki
przemysł filmowy narodził się na dobre, gdy zawitała tu amerykańska
Kalem Film Company. W ciągu czterech lat prężnej działalności
wytwórnia wypuściła wiele obrazów Irlandii przeznaczonych dla
pierwszego i drugiego pokolenia licznej irlandzkiej diaspory, budząc
także zainteresowanie sztuką filmową i szkoląc pierwszych
fachowców. Efektem tego było powstanie w 1916 r. Film Company of
Ireland (FCI). Ponieważ dwoma najistotniejszymi wówczas kwestiami
politycznymi była własność ziemi i niepodległość, trudno się dziwić,
że stały się one tematem pierwszych filmów zrealizowanych przez
FCI. Epicki „Knocknagow” (1971 r.) był wezwaniem do czynu
zbrojnego. „Cleen Bawn” Willy Reilly'ego (1920 r.) poruszał sprawę
ziemi i jeszcze bardziej drażliwą kwestię relacji między katolikami i
protestantami w Irlandii.
Innym ważnym filmem epoki kina niemego było „Irlandzkie
przeznaczenie” (1925 r.), znakomicie przyjęta przez publiczność
opowieść o wydarzeniach z lat 1920 - 1922, to jest angielsko irlandzkiej wojnie o niepodległość i wojnie domowej. Sukcesy
odnosili także irlandzcy reżyserzy pracujący w USA, na czele z
Herbertem Brenonem i Rexem Ingramem, którego „Czterej jeźdźcy
Apokalipsy” należą do arcydzieł światowego kina.
Celtyckie Odrodzenie
Celtyckie odrodzenie, zwane też Renesansem Celtyckim
przypada na okres lat 1864 - 1914. Ale to wszystko zaczęło się dużo
wcześniej. Zwiedzający w 1839 r. Królewską Akademię Irlandzką
Thomas Moore, zwrócił uwagę na kodeksy z okresu wczesnego
średniowiecza, które zwierały celtyckie teksty historyczne i literackie.
To wywołało u niego zdziwienie. Autor „Historii Irlandii” był
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zaskoczony, że jego ojczyzna niegdyś wydawała wielką literaturę, z
której on sam nie może teraz zrozumieć ani słowa.
W następnym pokoleniu przyszło odkrycie kultury gaelickiej.
W latach 1865 - 1866 poeta, krytyk i profesor poezji na Oxfordzie Matthew Arnold, wygłosił cykl wykładów o literaturze celtyckiej.
Wykłady te następnie ukazały się jako książka. Zapoczątkowało to w
Anglii badania nad kulturą celtycką, którą sam Arnold uważał za
istotny element kultury Celtów.
W roku 1853 wydana zostaje „Grammatica celtica” - pierwsza
gramatyka porównawcza języków celtyckich. Wydanie tego dzieła
umożliwiło badania nad tekstami najwcześniejszymi.2 Badania nad
przeszłością Celtów podjęło szereg wybitnych badaczy m.in. Kuno
Meyer i H. D'Abois de Jubainville. W krajach takich jak Anglia,
Niemcy czy Francja zaczynają powstawać periodyki naukowe
poświecone tylko i wyłącznie badaniom nad historią i kulturą Celtów.
W Irlandii badania takie zostają zapoczątkowane przez Sir
Samuela Ferguson'a, świetnego historyka i lingwistę. Wydał on w
1864 r. „Pieśni zachodnich Gaelów” oraz adaptacje epiki starożytnej i
średniowiecznej. Ale zasługa przyswojenia ich szerszemu gronu
publiczności należy przede wszystkim do Standish'a James'a
O'Grady'ego. Od 1876 r. omawiał on w licznych dziełach starą
literaturę celtycką i publikował jej tłumaczenia. O'Grady też, jako
pierwszy, ukazywał wysokie wartości literackie literatury celtyckiej,
jak też wskazywał na spory udział kultury iryjskiej w kulturze Europy
okresu wczesnego średniowiecza. Kontynuatorem dzieła O'Grady'ego
był Douglas Hyde (późniejszy prezydent Irlandii). Od 1889 r.
publikował on zbiory tekstów folklorystycznych i ich adaptacje
(zarówno angielskie jak i gaelickie). Ale bez wątpienia jego
największym dziełem była „Literacka historia Irlandii” z 1897 r. (była
to pierwsza synteza przeznaczona dla czytelnika angielskiego).
Wszystkie te dzieła przemawiały głównie do irlandzkiego
środowiska kulturalnego, które teraz zaczęło odżywać. Do tej pory, na
skutek przemian zachodzących w wiekach XVIII i pierwszej połowie
wieku XIX, mieszkańcy miast (z kilkoma zaledwie wyjątkami) od
2

Współczesny język irlandzki różni się w dużym stopniu od języka
staroirlandzkiego.
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dawna nie znali języka irlandzkiego, zaś wiejska ludność gaelicka
kurczyła się z każdym upływającym rokiem. Wielki Głód i emigracja,
które najbardziej dotknęły ludność zachowującą celtyckie tradycje,
zepchnęły język irlandzki na zachodnie wybrzeża. A i tu używało go
nie więcej jak pół miliona dwujęzycznych przeważnie chłopów i
rybaków.
Paradoksalnie, przyczyny, które język gaelicki zdegradowały
do roli wyśmiewanego dialektu zacofanych wieśniaków, były tymi
samymi przyczynami, które wkrótce miały spowodować jego
triumfalny powrót. Wzrastała już, bowiem nowa inteligencja
irlandzka. Łączyła ona tradycje przeszłości z twórczym
przyswajaniem nowych elementów kulturalnych. Wzorów dostarczała
nie tylko Anglia. Pierwszy z wybitnych powieściopisarzy tego
nowego pokolenia - George Moore, początkowo przebywał głównie w
Paryżu i Londynie. Gdy później powrócił do Irlandii, związał się tu z
ruchem celtyckiego renesansu, pisząc dzieła autobiograficzne i
przesiąknięte mistycyzmem powieści, z których najwybitniejszy był
„Strumień Kerith” - o życiu Jezusa (1916).
W Anglii, zarówno styl Moore'a jak i wpływy naturalizmu i
symbolizmu widoczne w jego twórczości, budziły zgorszenie krytyki
tradycyjnej i jednocześnie uznanie młodych intelektualistów.
Wiktoriańska Anglia, razem ze swym purytanizmem, przeżyła jednak
szok jeszcze większy. Jego powodem był Irlandczyk, syn
dublińskiego chirurga, wykształcony w Kolegium Św. Trójcy (gdzie
wraz ze Standishem O'Grady współpracował ze studenckim
czasopismem „Kottabas”) oraz w Oxfordzie - Oskar Fingal
O'Flahertie Wills Wilde. Już w latach studiów pod wpływem Arnolda
Ruskin'a opowiedział się za hasłem „Sztuka dla sztuki”. Ten świetny
stylista próbował swoich sił niemal na każdym polu: poezji, powieści,
dramatu, opowiadań, noweli, dialogu, aforyzmu, eseju. Zasłynął
swoim nieprzeciętnym dowcipem, czemu zawdzięczał zresztą swój
przydomek - „lord Paradoks”. Nie dziwi, więc że jako jego największe
osiągnięcie podaje się odrodzenie komedii angielskiej, nawracające do
angloirlandzkiej tradycji czasów Sheridan'a. Jego sławetny cynizm,
który wyżej stawiał wartości estetyczne niż etyczne oraz ironizowanie
na temat moralności mieszczańskiej gorszył wielu współczesnych,
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którzy nazbyt poważnie brali jego typowo irlandzkie paradoksy nie
pamiętając, że były one wymierzone przeciw obłudzie, która
poprzednio złamała Parnell'a. Niestety ta sama obłuda złamała i
Wilde'a, który w 1896 r. został skazany za homoseksualizm na dwa
lata ciężkich robót. Po uwolnieniu osiadł we Francji i tu zmarł
przedwcześnie, jako załamany i skończony człowiek. Swoje gorzkie
doświadczenia więziennych lat przedstawił w swym ostatnim utworze
- „Balladzie z więzienia w Reading”.
Nieco młodszy od Wilde'a (o dwa lata) był Georg Bernard
Shaw. On także poszukiwał szczęścia w Londynie. Podobnie jak
Wilde, był on wielkim dramaturgiem i odnowicielem sceny
angielskiej., był też mistrzem paradoksu i wrogiem moralności
wiktoriańskiej, którą jednak zwalczał intelektualnym krytycyzmem.
Wyraził to m.in. w „Kwintesencji ibsenizmu” (1891 r.) i
„Doskonałym wagneryście” (1898 r.). Shaw należał do tych
Irlandczyków osiadłych na obczyźnie, którzy społeczny radykalizm
łączyli z narodowymi aspiracjami. Wyrazem tego była „Druga wyspa
John'a Bull'a” (1900r.), gdzie pod pozorem porównania charakterów
angielskiego i irlandzkiego autor bezlitośnie wyszydził degenerację
angielskiego społeczeństwa. Wykazywał, że istotne wartości
angielskiej tradycji politycznej i kulturalnej zachowały się jedynie w
Irlandii. Mówił, że jest ona „jedynym miejscem na ziemi, gdzie
zachował się dotąd historyczny ideał Anglika”. Uważał, że Irlandia
może śmiało pozbyć się Anglii, lecz Anglia „nie może się dziś obejść
bez swoich Irlandczyków i swoich Szkotów, bo nie może się obejść
bez choćby odrobiny zdrowego rozsądku”.
Takie podejście było wyrazem nowej dumy narodowej,
popartej zresztą istotnymi osiągnięciami. To dzięki ludziom takim jak
Parnell zarzucono w Anglii wiele haniebnych obyczajów, np. karę
chłosty w wojsku. Anglicy widzieli też, że byliby bezsilni bez
irlandzkich pułków, które za Oceanem odnosiły z reguły największe
zwycięstwa i ponosiły największe straty. Także Irlandii zawdzięczała
Korona Brytyjska świetnych generałów, którzy od Wellington'a po
Kitchener'a (ten ostatni był feldmarszałkiem brytyjskim) zajmowali w
armii wysokie stanowiska. Wiek XIX był nie tylko wiekiem niewoli.
Był to przede wszystkim wiek wielkich osiągnięć synów Irlandii,
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których los rzucał po całym świecie. I to właśnie ich narodowa duma ,
kazała im się zwrócić ponownie do pamiątek świetnej przeszłości, w
walce o wolność. Po śmierci Parnell'a w 1891 r. nastąpił gorzki okres
rozłamu. Młodzi mężczyźni wycofali się z politycznych działań na
rzecz autonomii, swoje marzenia starali się realizować w innych
działaniach. Małe koterie rozgoryczonych ludzi nie chciały już wikłać
się w zacięte spory polityczne lat dziewięćdziesiątych XIX w.
Powstały liczne, niewielkie marzycielskie grupy nacjonalistyczne Tír
na nÓg,3 w których poezja była ważniejsza niż głosy wyborców.
Jeden z takich apolitycznych ruchów społecznych wyłonił się
jako tzw. anglo - irlandzkie odrodzenie literackie. Zapoczątkował go
poeta William Butler Yeats, który stał się czołową postacią literacką
tego okresu. Był on synem znakomitego malarza - John'a Butler'a
Yeats'a, swoje dzieciństwo spędził w hrabstwie Sligo, gdzie miał
możliwość zetknąć się z wciąż jeszcze tu żywym celtyckim folklorem.
Studiował m.in. w Szkole Artystycznej w Dublinie. W 1897 r. Yeats
osiadł w Londynie i już w dwa lata później wydał pierwszy ważny
tom wierszy zatytułowany „Wędrówki Oisina”. Zbiór ten był
przesiąknięty tradycjami epiki iryjskiej i gaelickiego folkloru, które
odtąd będą odgrywały w jego poezji olbrzymią rolę. Ale Yeats potrafił
też czerpać z innych tradycji literackich. Oprócz tego interesował się
wieloma rzeczami: studiował teozofię, platonizm i neoplatonizm,
poglądy różokrzyżowców, Swedenborg'a i Boehme'a, okultyzm i
magię. W każdej z tych dziedzin szukał oparcia dla swojej twórczości,
choć jednocześnie nie krył sceptycyzmu, ironii a nawet szyderstwa.
Tradycja dawnej, iryjskiej kultury odżywała w tym połączeniu
całkowicie wydawałoby się sprzecznych elementów, w harmonijną i
na wskroś oryginalną całość.
Wydany w 1893 r. tom szkiców Yets'a „Celtycki zmierzch”
wyrażał najpełniej aspiracje szeregu młodych intelektualistów do
odrodzenia starej kultury celtyckiej, jako jednak kultury nowej, anglo
- irlandzkiej z języka, otwartej wobec wszystkich nowych prądów
europejskich. Gdy więc w 1896 r. Yeats powrócił na stałe do ojczyzny
(to właśnie wtedy powstała seria portretów, w której uwiecznił on
3

Ti na nO'g - dosłownie znaczy to „kraj młodych”. W mitologii staroirlandzkiej
była to jedna z magicznych wysp wiecznego szczęścia.
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środowisko artystyczne stolicy). Wraz z nim tradycje
postimpresjonistyczne reprezentowali Sir William Orpen i Walter
Osborne. Najznakomitszym malarzem z tego grona (i jednocześnie
największą indywidualnością w historii irlandzkiego malarstwa) stał
się świetny akwarelista, Jack Butler Yeats - młodszy brat Williama.
Powróciwszy z Anglii i Francji, osiedlił się w Irlandii na przełomie
wieków już jako dojrzały twórca, który łączył wpływy Degas'a z
mistrzowskim opanowaniem metod anonimowej grafiki gazetowej,
grafika przeznaczona dla prasy codziennej była też, obok akwareli,
ważną dziedziną jego twórczości.
William Butler Yeats roztaczał wizje bardzo jednak odległe od
materialnych potrzeb Irlandii. Poeci, pisarze i dramaturdzy mieli
zaspokajać potrzeby intelektualne. Twierdzono, że bez pewnego
rodzaju życia intelektualnego Irlandczycy nie zdołają otrzymać swej
odrębności narodowej. Sam, Yeats marzył o ludziach kultywujących
narodową literaturę o wysokich walorach estetycznych. W tym
przekonaniu wspierała go plejada talentów literackich: Lady Gregory,
George Russell, Douglas Hyde, T.W. Rolleston, Standish O'Grady,
J.M.Synge, George Moore, James Stephens i wielu innych. Chcąc
zastąpić prozaiczne postaci okresu walki o autonomię, Grattana czy
O'Connella, rozpowszechnili wizję nowego bohatera irlandzkiego,
legendarnego Cúchulainna,4 słynnego z niezwykłych czynów. Tym,
którzy pragnęli odrodzić literaturę, Irlandię uosabiała stara, biedna
kobieta, która jeszcze raz może zostać królową pod warunkiem, że
mężczyźni okażą się tak rycerscy jak Cúchulainn i uwierzą, że warto
dla niej umierać. Tę ideę udramatyzował Yeats w „Cathleen Ní
Haulihan” pisząc:
Ciężką podejmują służbę ci, co pragną mi pomóc. Wielu z
tych, co niegdyś byli rumiani, dziś ma blade lica, wielu, co swobodnie
wbiegało na wzgórza i przełęcze, dziś twarde depcze bruki w
dalekich, obcych krajach, wielu, co składało pieniądze, nie zdążyło
4

Cúchulainn - główny bohater mitów cyklu ulsterskiego, mitów staroirlandzkich.
Również główny bohater „Táin bó Cúalinge” („Uprowadzenie bydła z Cúalinge”) bohaterskiego eposu, który ze względu na swą objętość i artyzm jest porównywany
z „Iliadą” i „Odyseją” Homera. Cúchulainn to największy i najsłynniejszy z
bohaterów mitologicznych Irlandii.
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ich wydać, wielu urodziło się dziećmi, którym nie stało ojca, aby dał
im imię. Ci, co niegdyś byli rumiani, mają dziś blade oblicza dla
mojej sprawy, a przecież uważają, że dobrze ich wynagrodzono.
Oni będą w naszej pamięci zawsze,
Oni będą dla nas żyli zawsze,
Będą o nich mówić zawsze,
Ludzie będą słuchać ich zawsze.
(tłum. polskie Zofia i Ryszard Porembscy)
Wśród mecenasów ruchu kulturalnego nie zabrakło też i
kobiet. Izabela Augusta Gregory, córka bogatego ziemianina z Galway
i wdowa po byłym gubernatorze Cejlonu, spotkała W.B.Yeats'a w 1899
roku i za jego pośrednictwem związała się z dublińskim środowiskiem
literackim. Odtąd przez długie lata jej dwór w Coole stał otworem dla
pisarzy. Twórczość własna lady Gregory obejmowała adaptacje starych
celtyckich legend i szereg krótkich jednoaktówek, nacechowanych
poetycką ironią. Pisała anglo - irlandzkim dialektem, któremu nadała
nazwę „kiltartan”, tłumacząc nań nawet Molier'a.
Teatr
Lady Gregory i W.B Yeats byli też inspiratorami odrodzenia
teatru irlandzkiego. W 1899 r. powstał z ich inicjatywy Irlandzki Teatr
Literacki. Wystawił on m.in. takie sztuki jak „Księżniczka Kasia”
Yeats'a. W trzy lata później powstaje jeszcze Irlandzki Narodowy
Zespół Dramatyczny. W tym samym jeszcze (tj. 1902) roku powstało
Irlandzkie Narodowe Towarzystwo Teatralne, które w 1904 r. uzyskało
gmach zwany Opactwem (stało się to głównie dzięki subwencji
angielskiej amatorki Emilii Horniman). Od tej chwili, już pod nazwą
Teatr Opactwa stał się jedną z najbardziej zasłużonych dla kultury
irlandzkiej instytucji. W dziedzinie teatru jednak palma pierwszeństwa
nie przypada Lady Gregory ani też Yeats'owi, ale John'owi
Millington'owi Synge'owi - pierwszemu dyrektorowi Teatru Opactwa.
Synge był o kilka lat młodszy od Yeats'a. poznali się
przypadkowo w jednej z paryskich kawiarni. Za namową Yeats'a,
Synge udał się na wyspy Aran, zagubiony zakątek w zachodniej
Irlandii, gdzie wśród rybaków zachowały się dawne tradycje, język i
kultura. Synge pisał później:
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„W kraju, gdzie wyobraźnia ludu i język, jakiego używa, są
bogate i żywe, możliwym się staje dla pisarza być bogatym i
wyczerpującym w słowach, a równocześnie oddać rzeczywistość, która
jest źródłem wszelkiej poezji, w formie zrozumiałej i naturalnej.”5
I faktycznie, na wyspach Aran znalazł Synge materiał do
twórczości oddającej życie irlandzkiej wsi w formie poetyckiej i
naturalistycznej zarazem. Już jednak jego pierwsza jednoaktówka„Cień doliny”, wystawiona w 1903 r. ściągnęła na autora oskarżenie o
szarganie świętości narodowych; widziano w niej „obelgę dla
czystych niewiast irlandzkich”. „Jeźdźcy do morza” (1904 r.),
tragiczna opowieść o matce rybaków, która traci szóstego już syna,
przyjęci zostali przychylniej. Ale prawdziwą burzę wzbudził
„Wesołek świata zachodniego” (1907 r.). Była to ironiczna opowieść
o wiejskim chłopcu, który sądzi, że zabił ojca w bójce, i schroniwszy
się przed sprawiedliwością w ustronnej gospodzie staje się na krótko
lokalnym bohaterem. To dzieło Synge'a zostało przyjęte jako złośliwa
satyra, godząca w dumę narodową; autor stał się obiektem napaści
(nie zawsze wybrednych), przed którymi daremnie bronił go Yeats.
Synge zmarł w 1909 r., pozostawiając dorobek ilościowo skromny:
sześć sztuk przeważnie o życiu wieśniaków, pisanych również
chłopskim angloirlandzkim dialektem, piękniejszym jednak i bardziej
teatralnym niż „kiltartan” lady Gregory. Dzieło jego zapewniło sobie
jednak ważne miejsce w literaturze światowej.
Liga Gaelicka
Twórców Celtyckiego Odrodzenia rozdzielały jednak nie tylko
spory o szarganie świętości. Innym problemem był problem języka.
Podczas gdy Yeats i jego grupa pisali w języku angielskim, to w tym
samym czasie oddany i szczery przyjaciel Yeats'a - Douglas Hyde
mówił o „konieczności deanglicyzacji irlandzkiego narodu”, żądając
powrotu do języka gaelickiego. Wezwanie to spotkało się wśród wielu
intelektualistów z entuzjastycznym przyjęciem. W konsekwencji
doprowadziło to do powstania w 1893 r. Ligi Gaelickiej. Na jej czele
stanął sam Hyde, a obok niego historyk Eoin MacNeill i nieco
później, młody poeta Pardraic Pearse. Sam Hyde był synem pastora
5

S. Grzybowski, Historia Irlandii. Wrocław, 1977. s.30
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episkopalnego. Język gaelicki odkrył będąc już dorosłym mężczyzną.
Uległszy jego czarowi, wkrótce dość szybko go opanował. Mówiło się
o nim, że nawet śnił po gaelicku. Hyde przez długi czas starał się
trzymać Ligę jak najdalej od polityki i spraw wyznaniowych. Liga
chciała, aby język irlandzki został utrzymany wszędzie tam, gdzie
jeszcze nim mówiono, i aby później był przywrócony w całym kraju.
Twierdziła, iż odrzucając ojczysty język, zaprzepaści się pragnienie,
aby cały świat uznał Irlandczyków za odrębny naród. Zadaniem
ówczesnego pokolenia stało się, zatem odrodzenie kultury narodu
irlandzkiego, które można osiągnąć tylko przez deanglicyzację, (czyli
odmowę naśladowania Anglików w literaturze, języku, muzyce, grach
i sportach, modzie i ideach), o której mówił Hyde. Sam Hyde
przekonywał, że praktyczne kroki podjęte przez Gaelickie
Stowarzyszenie Atletyczne, żeby odrodzić sporty narodowe, uczyniły
dla Irlandii znacznie więcej dobrego w ciągu pięciu lat niż wszystkie
dyskusje przez lat sześćdziesiąt. Przesłanie Hyde'a rozwinął D. P.
Moran. Co tydzień w swojej wpływowej gazecie, „The Leader”
(Przywódca), Moran propagował w dobrze napisanych ostrych
komentarzach bieżących wydarzeń to, co nazywał filozofią irlandzkiej
Irlandii.
Dzięki takim publicystom jak Hyde i Moran, robotnikom jak
MacNeill i Pearse, pisarzom jak O'Growney, Dinneen i An t-Athair
Peadar Liga Gaelicka zawładnęła powszechną wyobraźnią. Ujawniła
swe wielkie możliwości jako ruch edukacyjno - kulturalny dorosłych,
rozwijając znajomość języka ojczystego, historii, organizując lekcje
tańca, kółka teatralne, lokalne feiseanna, doroczne oireachtas oraz
ard-fheis (są to irlandzkie nazwy zjazdów i festiwali
folklorystycznych). To dzięki właśnie Lidze uczono takich wyliczanek
jak ta:
„Rabhlaí, Rabhlaí suas le falla
Rabhlaí, Rabhlaí anuas den bhfalla
Da dtiocfadh na Fianna is Tuatha Dé Danann
Ní chuirfidíst Rabhlaí mar a bhí sé cheana”
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Co w tłumaczeniu znaczy:
„Rabhlaí, Rabhlaí, stał na murze
Rabhlaí, Rabhlaí spadł z muru
I nawet gdyby przyszli Fianna i Tuatha Dé Danann
Nie mogli by złożyć go na powrót”6
Ta prosta dziecinna wyliczanka to irlandzka wersja
angielskiego wierszyka o jajku Humpty Dumpty, które spadło z muru
i nie może być sklejone. Ale ten wierszyk odwołuje się do dwóch
mitycznych postaci z mitologii staroirlandzkiej: to sławetni
wojownicy Fianna Finna Mac Cumhailla i mitycznej rasy pół-bogów
Tuatha Dé Danann (a więc głównych bohaterów cyklów
mitologicznych, odpowiednio: feniańskiego i mitologicznego). Liga
stała się, więc nie tylko językową czy literacką organizacją.
Propagowała niezależność narodową oraz poczucie własnej godności.
W rzeczywistości Liga Gaelicka stworzyła dobrze zorganizowaną siłę
nacisku o zasięgu ogólnonarodowym. Poza swymi innymi
osiągnięciami mogła chlubić się tym, że Irlandczycy zajęli ważne
miejsce w każdej dziedzinie edukacji, że w Dzień św. Patryka patrona Irlandii (17 marca) zamknięto puby i ustanowiono święto
narodowe, że promowano rodzimy przemysł, organizując wystawy
przemysłowe.
Liga przemówiła nawet do niektórych unionistów, na przykład
do Horacego Plunkett'a, wówczas czynnie zaangażowanego w
organizację ruchu spółdzielczego w irlandzkim rolnictwie. Plunkett
zachwycił się faktem, że po roku 1903 liczba oddziałów Ligi
Gaelickiej, a było ich 600, potroiła się w ciągu krótkiego czasu. Tylko
w jednym roku do 1300 szkół narodowych wprowadzono język
irlandzki. Sprzedaż publikacji ligi (w rzekomo niewiele czytającym
kraju) osiągnęła ćwierć miliona w jednym roku. Fundusze, jakimi
dysponowała liga, pochodziły z dobrowolnych składek i sięgały 6
tysięcy funtów rocznie, co pozwalało na zatrudnienie na pełnych
etatach około dwudziestu pięciu osób. Plankuett pisał: „Liga
wzbogaciła każdą dziedzinę irlandzkiego życia i podniosła poziom
intelektualny, społeczny i moralny ludności.”
6

Tłumaczenie z języka irlandzkiego własne.
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Chociaż liga twierdziła, że jest apolityczna (zresztą taką chciał
ją utrzymać Hyde), zapewniła jednak najlepszy argument dla uznania
Irlandii za odrębny organizm narodowy. Liga Gaelicka bardziej niż
jakikolwiek inny ruch społeczny stworzyła w Irlandii najlepszą
atmosferę dla rozwoju nowoczesnego nacjonalizmu, aktywnie
działając wówczas w innych państwach Europy. Wedle tego nowego
nacjonalizmu wszędzie tam, gdzie istniały odrębne narody, powinny
powstać politycznie niezależne państwa. Liga Gaelicka udowodniła,
że Irlandia jest narodem posiadającym własną kulturę, a więc powinna
stać się państwem narodowym. W takiej sytuacji nie dało się uniknąć
polityki. Do tego odrodzenie badań nad przeszłością celtycką ze
szczególną siłą przyciągało elementy radykalne i sprzyjało
propagandzie. Nie na darmo organizacje feniańskie w Stanach
Zjednoczonych poparły Ligę Gaelicką. W ówczesnych warunkach
nawrót do odległej przeszłości był nie tylko nawrotem języka
ludowego, nie tylko rozbudzeniem dumy narodowej. Cała struktura
społeczna Irlandii opierała się na prawach i instytucjach pochodzenia
angielskiego. Ukazanie innej drogi rozwoju dziejowego, przerwanej
przez najazd zbrojny, innego ustroju społecznego, w którym tak długo
przechowały się elementy kolektywizmu, ukazanie przede wszystkim,
że każdy ustrój społeczny i polityczny jest historycznie zmienny,
zachwiało przekonaniem o niewzruszoności i stałości istniejącej
struktury socjalnej. I dlatego tak wielu było w Lidze Gaelickiej
działaczy radykalnych, nie tylko nacjonalistów, ale i socjalistów,
pomimo dzielących ich różnic.
Mam nadzieję, że tą pracą udało mi się ukazać jak istotne były
zmiany zachodzące w kulturze i społeczeństwie irlandzkim w XIX
wieku. Działo się wiele i już wkrótce Irlandia miała uzyskać wolność.
Ale ta wolność nie była by możliwa bez walki politycznej, którą
Irlandczycy toczyli prze cały wiek XIX. A z kolei ta walka nie
miałaby szans powodzenia bez zmian w świadomości narodu zmian,
które były stymulowane poprzez kulturę i organizacje takie jak Liga
Gaelicka.
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Herby urzędników koronnych i litewskich w mennictwie
polskim od XV do XVIII wieku
W dotychczasowej literaturze numizmatycznej zbyt mało
miejsca poświęca się zagadnieniom, które dotyczą herbów rodowych
występujących na monetach koronnych i litewskich. Związana z nimi
problematyka dotyczy przede wszystkim genezy ich pojawienia się
jak również zaniku oraz czasu i miejsca występowania na ówczesnych
środkach płatniczych. Innym aspektem tej tematyki jest oddziaływanie
miniaturowych wyobrażeń herbowych, na różnych pod względem
społecznym użytkowników, którzy posługiwali się w przeszłości
monetami zaopatrzonymi w prywatne godła rodowe. Odnoszą się one
zarówno do osób świeckich jak i duchownych, które z uwagi na
pełniony urząd miały prawo umieszczać je na emitowanym wówczas
pieniądzu. Ich występowanie na awersach czy rewersach monet
należy datować na okres 1479-1709, tworzący jednocześnie obszerne
ramy chronologiczne, w których zawarty jest bogaty i nie do końca
przebadany materiał źródłowy.
Już w XIX w. klasyfikacji urzędników koronnych i litewskich
odpowiedzialnych za skarb państwa dokonał Kazimierz StężyńskiBandkie,1 przedstawiając również wyobrażenia ich prywatnych
herbów, którymi się posługiwali. Ukazany przez autora ówczesny stan
wiedzy, co do interesującej nas tematyki został w następnych latach
pod
wpływem
badań
prowadzonych
przez
Franciszka
Piekosińskiego,2 Kazimierza Stronczyńskiego3 czy Mariana
Gumowskiego4 nieco bardziej rozszerzony. Ostatni z wymienionych
autorów w swoim podręczniku znacznie powiększył bazę
1

K. Stężyński - Bandkie, Numizmatyka krajowa, t. I, Warszawa 1839, s.III-VII, IX;
t.II, 1840, s.XI, (Rep. Warszawa 1988)
2
F. Piekosiński, O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku, Kraków
1878
3
K. Stronczyński, Dawne monety Piastów i Jagiellonów, t.III, Piotrków 1885
4
M. Gumowski, Monety polskie, Warszawa 1924
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informacyjną, dotyczącą miniaturowych godeł rodowych.5 Jednak
jego wadą jest lakoniczność tych informacji powiązanych z
wiadomościami o innych znakach menniczych występujących na
monetach.
Zagadnienie to nie cieszyło się jednak zbytnim
zainteresowaniem wśród późniejszych badaczy, a jeśli już to
dotyczyło tylko nielicznych. Należą do nich przede wszystkim Józef
Andrzej Szwagrzyk,6 Andrzej Mikołajczyk,7 Tadeusz Kałkowski8 i
Edmund Kopicki.9 To oni na podstawie zgromadzonych informacji i
w toku własnych badań poszerzyli obecny stan wiedzy dotyczący nie
tylko wyobrażeń heraldycznych, ale również i ich właścicieli. Na
szczególną uwagę zasługują dwa tomy wchodzące w skład obszernego
katalogu ostatniego z wymienionych numizmatyków. W pierwszym10
z nich autor dokonał klasyfikacji herbów prywatnych i ich właścicieli,
pełniących urząd podskarbiego w Koronie i na Litwie podobnie jak to
uczynił Kazimierz Stężyński - Bandkie, uwzględniając jednocześnie
ówczesny stan badań. Natomiast w drugim tomie autor, jak do tej pory
jako jedyny wyodrębnił i dokonał klasyfikacji osób, które umieszczały
na monetach swój herb rodowy.11
Wspólną cechą tych czy innych publikacji, których
szczegółowo nie sposób tu wymienić jest to, iż zajmują się one tym
zagadnieniem zbyt ogólnie, powielając jednocześnie utrwalone we
wcześniejszej literaturze błędy dotyczące interesującego nas tematu.
Innym mankamentem jest to, że wiadomości dotyczące urzędników
skarbowych czy menniczych i ich herbów są rozrzucone po literaturze
przedmiotu i nie tworzą jednolitej, odrębnej i usystematyzowanej
części określonej publikacji.
5

M. Gumowski, Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914
J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1973, Tab.
Herby podskarbiowskie i znaki na monetach.
7
A. Mikołajczyk, Monety stare i nowe, Warszawa 1988, s.40-41; Tenże, Leksykon
numizmatyczny, Warszawa - Łódź 1994
8
T. Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974
9
E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem
historycznie z polską związanych, t.I-III, Warszawa 1974, 1976, 1977
10
E. Kopicki, op. cit., t.IX, cz.1, Warszawa 1985, s.217-219
11
E. Kopicki, op. cit., t.IX, cz.4, Warszawa 1989, s.248-250
6
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Niniejszy artykuł poświęcony jest wyłącznie osobom, które
umieszczały swoje herby prywatne na monetach jako poświadczenie
tego, iż odpowiadają za ich rzetelne wykonanie.12 Nawiązuje on w
pewnym sensie do wcześniej wymienionych klasyfikacji Kazimierza
Stężyńskiego - Bandkie i Edmunda Kopickiego będąc jednocześnie jeśli można się tak wyrazić - nowym zestawieniem uwzględniającym
nie tylko podskarbich koronnych czy litewskich, ale również innych
urzędników, których herby rodowe widnieją po dziś dzień na
zachowanych numizmatach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, iż informacje dotyczące tych osób wyodrębnionych spośród
licznej grupy urzędników skarbowych i menniczych, zestawionych w
pewną całość są pewnym efemeryzmem w dotychczasowej literaturze
numizmatycznej. Z drugiej zaś strony, jeśli już się pojawią są
lakoniczne, a do tego powielają ustalone wcześniej i nie sprostowane
do tej pory błędy, dotyczące interesującego nas zagadnienia.
Praca ta powstała w oparciu o zachowane i dostępne mi źródła
numizmatyczne jak również na podstawie literatury związanej z
rozpatrywanym zagadnieniem. Jednak najważniejszą i nieodzowną
podstawą informacyjną są Spisy kórnickie urzędników zużytkowane
na potrzeby niniejszego artykułu.13

12

R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, W-wa 1964,
s.78, 110-111; W. Terlecki, Od denara do złotówki, W-wa 1964, s.25; S. Kubiak,
Mennica krakowska w latach 1386-1506, s.89, [w:] V Sesja Numizmatyczna w
Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Małopolski 10-11 XI 1975 r., oprac.
A. Fudalej, Zielona Góra 1977; S. Kubiak, Monety koronne z drugiej połowy XV w.
(1447-1506), Wiadomości Numizmatyczne, R XLII, 1998, z.3-4, s.130-131.
13
Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, pod red. A.
Gąsiorowskiego, Kórnik 1992; Urzędnicy centralni i nadworni Wielkiego Księstwa
Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1994;
Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski,
W. Urban, Kórnik 1991; Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku.
Spisy, oprac. S. Cynarski, A. Falniowska - Gradowska, Kórnik1990; Urzędnicy
województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłopawski, A.
Falniowska - Gradowska, Kórnik 1993; Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII
wieku. Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław 1987; Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII
wieku. Spisy, oprac. A. Bieniaszewski, Wrocław 1987
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Na podstawie zebranych informacji udało mi się zgromadzić
28 wyobrażeń heraldycznych w pełni rozpoznanych i związanych z 37
osobami, które się nimi posługiwały. Na dzień dzisiejszy praca nie
obejmuje właścicieli herbów Prus i Pobóg oraz niezidentyfikowanego
znaku bądź herbu, który roboczo został tu nazwany kółkiem, ze
względu na trudności, jakie wyniknęły w trakcie badań nad ustaleniem
ich przynależności do konkretnej osoby.
Poniższe zestawienie urzędników koronnych i litewskich
zostało podzielone na trzy części. Wyszczególnione w nich osoby
uporządkowano w kolejności chronologicznej ze względu na czas w
jakim pełniły one określone stanowisko. Do każdej z nich zostały
przyporządkowane informacje dotyczące herbu czy inicjałów, które
były umieszczane na monetach, czasu sprawowania urzędu
podskarbińskiego, menniczego lub innych, oraz informacje o
stanowisku poprzedzającym lub pełnionym w trakcie objęcia
powyższych godności. Dodatkową informacją są także numery
umieszczone przy nazwach herbowych. Odnoszą się one do
zamieszczonej tabeli z wyobrażeniami heraldycznymi, które jako
element awersu bądź rewersu związane z określonymi osobami
wstępują po dziś dzień na zachowanych numizmatach.
I. PODSKARBIOWIE WIELCY KORONNI
1. Piotr Kurozwęcki herbu Poraj (I. 1), 25 VII 1479 - 24 I 1499 lub 6
II 1499,14 przedtem marszałek nadworny.
2. Mikołaj Szydłowiecki herbu Odrowąż (I. 2), 21 X 1515 - 18 II
1532, na monetach umieszczał inicjał N, przedtem krajczy koronny
i kasztelan sandomierski.
3. Jan Spytek Tarnowski herbu Leliwa (I. 3), 20 III 1532 - 27 VII 1550,
na monetach umieszczał inicjały S, S-T, przedtem kasztelan
zawichojski.
4. Jakub Rokossowski herbu Glaubicz (I. 4), 30 XII 1578 - 13 VII
1580, przedtem podskarbi nadworny.
14

Nieoficjalnie Kurozwęcki zakończył sprawowanie urzędu podskarbiego jeszcze w
1498 r. kiedy to oskarżony o fałszowanie monet zbiegł z kraju do Wiednia, gdzie
zmarł.
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5. Jan Dulski herbu Przegonia (I. 5), 7 I 1581- 28 III 1590, na monetach
umieszczał inicjały I-R, przedtem kasztelan chełmiński.
6. Jan Firlej herbu Lewart (I. 6), 12 V 1590 - 21 V 1609, na
monetach umieszczał inicjały IF, FI, I-F, IF-I, ligaturę IF, od 1593
r. starosta lubelski.
7. Baltazar Stanisławski herbu Pilawa (I. 7), 3 V 1609 - 4 III 161015,
przedtem podskarbi nadworny i kasztelan sanocki.
8. Stanisław Warszycki herbu Awdaniec (I. 8), 20 IX 1610 - 8 VI
1616, przedtem starosta warszawski.
9. Mikołaj Daniłowicz herbu Sas (I. 9), 20 VI 1616 - 30 V 1624,
przedtem podskarbi nadworny i kasztelan lwowski.
10. Hermolaus Ligęza herbu Półkozic (I. 10), 30 XII 1624 - 28 III 1632,
przedtem kasztelan zawichojski.
11. Jan Mikołaj Daniłowicz herbu Sas (I. 9), 27 IV 1632 lub 20 II 1633
- 7 I 1650, przedtem podskarbi nadworny.
12. Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa (I. 11), 12 I 1650 - VIII
1658, przedtem Starosta Generalny Wielkopolski.
13. Jan Kazimierz Krasiński herbu Ślepowron (I. 12), 23 VIII 1658 przed 26 VI lub XII 1668, przedtem wojewoda płocki.
14. Jan Andrzej Morsztyn herbu Leliwa (I. 9), 16 VI 1668 - 1 VII 1683,
przedtem referendarz świecki.16
15. Marcin Zamoyski herbu Jelita (I. 13), 13 IV lub 24 V 1685 - V
1689, przedtem wojewoda lub administrator skarbu koronnego.
II. PODSKARBIOWIE LITEWSCY
1. Jan Hlebowicz herbu Leliwa (II. 1), 22 XI 1580 - 30 III 1586,
przedtem kasztelan miński.
15

Herb Pilawa występuje na groszach koronnych bitych w mennicy krakowskiej w
latach 1609-1617. Natomiast w literaturze numizmatycznej podaje się iż osoba
Baltazara Stanisławskiego sprawowała ten ministerialny urząd w latach 1609-1614.
Mimo to należy zauważyć, iż podana wyżej data wg Spisów kórnickich urzędników
jest datą jego śmierci.
16
Referendarz świecki był osobą wchodzącą w skład sądu referendarskiego
powołanego w 1507 r. w celu rozsądzania spraw dotyczących chłopów
zamieszkujących królewszczyzny w imieniu władcy.
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2. Teodor Skumin Tyszkiewicz herbu Leliwa (II. 1), 1 VI 1586 - 13
III 1590, przedtem podskarbi nadworny.
3. Dymitr Chalecki herbu Syrokomla (II. 2), 6 IV 1590 - 20 I 1598,
przedtem podskarbi nadworny.
4. Andrzej Zawisza herbu Łabędź (II. 3), 26 IV 1598 - 22 II 1604,
przedtem wojewoda miński.
5. Hieronim Jarosz Wołłowicz herbu Bogoria (II. 4), 28 II 1605 - 17
III 1618, na monetach umieszczał inicjały H, HW, H-W, przedtem
podskarbi nadworny i pisarz wielki litewski.
6. Krzysztof Naruszewicz herbu Wadwicz (II. 5), 4 IV 1618 - 13 IX
1629, przedtem podskarbi nadworny.
7. Mikołaj Tryzna herbu Gozdawa (II. 6), 30 XI 1635 - 10 X 1640,
przedtem kuchmistrz.
8. Gedeon Michał Tryzna herbu Gozdawa (II. 6), 5 IV 1644 - 11 IX
1652, przedtem podczaszy.
9. Wincenty Aleksander Gosiewski herbu Korwin (II. 7), 14 IX 1652
- 29 XI 1662, przedtem stolnik i gen. artylerii.
10. Hieronim Kryszpin Kirszensztein herbu Kryszpin (II. 8), na
monetach umieszczał inicjały HKPL w ligaturze, 4 IX 1663 - IV
1676, przedtem kuchmistrz.
11. Benedykt Paweł Sapieha herbu Lis (II. 9), tuż przed 17 IV 1676 170317, przedtem podskarbi nadworny.
12. Ludwik Konstanty Pociej herbu Waga (II. 10), przed lub 27 XI
170318 - 22 X 1709, przedtem strażnik wielki.
III. INNI URZĘDNICY
1. Gabriel Tarło herbu Topór (III. 1), zarządca mennicy wileńskiej w
latach 1562 - 1565, przedtem starosta chełmski, lubaczowski i
kasztelan radomski.
2. Stanisław Myszkowski herbu Jastrzębiec (III. 2), zarządca mennicy
tykocińskiej w 1566 r., przedtem wojewoda krakowski.
17

Usunięty około IX 1703 r. po osądzeniu, czego nie uznał aż do śmierci 12 VIII
1707 r.
18
Oficjalną nominację uzyskał 4 II 1704 r. po ustabilizowaniu się sytuacji związanej
z Benedyktem Pawłem Sapiehą.
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3. Rafał Leszczyński herbu Wieniawa (III. 3), administrator mennicy
olkuskiej w latach 1578 - 1580, na monetach umieszczał inicjały
R-L, przedtem starosta radziejowski i kasztelan śremski.
4. Piotr Zborowski herbu Jastrzębiec (III. 2), nadzorca mennicy
olkuskiej w 1580 r., na monetach umieszczał inicjały P-Z, przedtem
wojewoda i starosta krakowski.
5. Lew Iwanowicz Sapieha herbu Lis (?) (III. 4), administrator
skarbu litewskiego 1585 - 1586, 1590 - 159119, przedtem
podkanclerzy, a następnie kanclerz litewski.
6. Maciej Wojna herbu Korczak (III. 5), na trojakach z mennicy
wileńskiej z 1589 r.20, przedtem pisarz wielki litewski.
7. Stanisław Cikowski herbu Radwan (III. 6), właściciel mennicy
bydgoskiej w latach 1594 - 1601, na monetach umieszczał inicjały
S-C, przedtem podkomorzy krakowski i administrator ceł
koronnych.
8. Andrzej Krotoski herbu Bróg (III. 7), właściciel mennicy
łobżenickiej w latach 1612 - 1615, na monetach umieszczał inicjały
A K, przedtem kasztelan kaliski.
9. Mikołaj Stanisławski herbu Bróg21 (III. 7), właściciel mennicy
łobżenickiej w latach 1622 - 1630, przedtem krajczy koronny.
10. Jerzy Białozor herbu Wieniawa (III. 3), administrator skarbu
litewskiego 1662 - 1663,22 przedtem biskup wileński.

19

Daty zostały ustalone na podstawie numizmatycznego materiału źródłowego.
Tamże.
21
T. Kałkowski, Monety łobżenickie - domniemany pieniądz dominialny Krotoskich
herbu Bróg, Biuletyn Numizmatyczny 1973, nr4, s.63. Autor podaje, iż Mikołaj
Stanisławski zięć Andrzeja Krotoskiego posługiwał się herbem swojej żony Urszuli
Krotoskiej.
22
Zob. przyp. 19; T. Kałkowski, op. cit., Kraków 1974, s.261; W. Niemirycz, Miedziane szelągi litewskie Jana Kazimierza, Biuletyn Numizmatyczny, 1978, nr4-5,
s.73
20
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Podręczniki do historii w okresie PRL jako nośnik
propagandy politycznej i forma indoktrynacji młodzieży
szkolnej
Szkoła w każdym systemie społecznym pozostaje pod
większym lub mniejszym wpływem państwa. Z tego względu, gdy np.
jakiś kraj znajduje się pod okupacją, wróg znosi wychowanie
obywatelskie, niszczy rodzimy system oświaty i poddaje szkolnictwo
ścisłemu nadzorowi, aby w ten sposób przejąć kontrolę nad
kształceniem tej grupy społecznej (tj. młodzieży), którą stosunkowo
łatwo można manipulować i poddać indoktrynacji.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie praktyk, do jakich
uciekali się twórcy podręczników w okresie Polski Ludowej, by
efektywnie sterować myślami uczniów, wykorzystując ku temu
odpowiednią selekcję materiału i wyposażając je w stosowny,
adekwatnie do celu, komentarz.
Aby móc przedstawić formy i wydźwięk zabiegów
propagandowych tamtego okresu w podręcznikach do historii, należy
uprzednio zdefiniować pojęcie „propaganda”. Otóż „propaganda jest
celową i systematyczną próbą kształtowania percepcji, manipulowania
myślami i bezpośrednimi zachowaniami w celu osiągnięcia takich
reakcji, które są zgodne z pożądanymi intencjami propagandzisty”.1
W świetle powyższej definicji nasuwa się stwierdzenie, że
szkoła w pewnym stopniu, zawsze ma charakter propagandowy,
ponieważ jej celem jest ukształtowanie osobowości swoich
wychowanków według opracowanego i przyjętego modelu. Jednak w
okresie, który znalazł się w obrębie moich zainteresowań, wpływ
państwa na przekazywane młodzieży szkolnej treści był przemożny,
czego potwierdzeniem jest fakt, że PPR, a następnie PZPR
decydowały o charakterze i tempie przemian w systemie edukacji, a
1

B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka; Teoria i praktyka propagandy, Wrocław
1997, s.9
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także, pośrednio lub bezpośrednio w podręcznikach.2 Wpajany przez
ówczesną szkołę system wartości, przez większą część omawianego
okresu, był odwzorowaniem ideologii politycznej partii
komunistycznej. Z owego stwierdzenia wynika, więc, że była to
propaganda polityczna, gdyż jej inspiracją i przedmiotem były treści
polityczne.
Wprawdzie edukacja nie jest w stanie całkowicie odżegnać się
od polityki, ale w systemie komunistycznym został ściśle i odgórnie
wytyczony kierunek kształcenia oraz treści nauczania, i właśnie to
było propagowane w podręcznikach.
Podstawowym zadaniem propagandy politycznej w
podręcznikach szkolnych było zapoznanie uczniów z wydarzeniami i
przemianami, jakie miały miejsce w Polsce po zakończeniu II wojny
światowej, skłonienie ich do akceptacji tego oraz zachęcenie do
wzięcia aktywnego udziału w dokonujących się przemianach.3
Okres tuż po wojnie do 1948 r. charakteryzował się niewielkim
nasileniem przekazu treści propagandy politycznej w podręcznikach.
Główne hasła, na których skupili się autorzy to; radość z zakończenia
wojny, nowe granice państwa, reformy władzy ludowej i zapał
towarzyszący odbudowie kraju. Zmiana sytuacji nastąpiła pod koniec
lat czterdziestych, kiedy to treść i styl podręczników przypominały
raczej broszury propagandowe niż pomoc naukową. Kulminacja w
szerzeniu propagandy nastąpiła w 1952 r. i do 1955 r. utrzymywała się
na stałym poziomie.
Połowa lat pięćdziesiątych przyniosła szereg zmian,
zrezygnowano m.in. z szerokiej ekspozycji przywódców państw,
znacznie ograniczono zasób informacji dotyczących ZSRR, choć
oczywiście nadal poświęcano wiele miejsca „przyjaźni” polsko radzieckiej i potędze wschodniego sąsiada. Uznano, iż wiedza
przekazywana wówczas w szkole, z założenia ma być bardziej
praktyczna, co było rozumiane jako zawodowa lub produkcyjna.

2

J. Wojdon; Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych
Polski Ludowej (1944-1989), Toruń 2001, s.8
3
B. Cywińska; Zatruta humanistyka. Ideologiczne deformacje w nauczaniu
szkolnym PRL, Warszawa 1980; J. Wojdon; dz. cyt., s.27
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W połowie lat osiemdziesiątych zakończył się proces, który
miał początek w latach siedemdziesiątych, mianowicie w
podręcznikach ponownie pojawiły się treści w głównej mierze
dotyczące przedmiotów, których z założenia miały nauczać.
Oczywiście osiągnięcia PRL były nadal podkreślane, ale zwracano
również uwagę na jej słabości, które starano się usprawiedliwiać.4
Najbardziej nasycone treścią propagandową były, z
wiadomego względu, podręczniki do historii, które do połowy lat
pięćdziesiątych wymieniano niemal każdego roku, gdyż tak szybko
ulegała zmianie oficjalna wykładnia dziejów. Późniejszy okres
przyniósł w tej kwestii nieco większą stabilizację. W odróżnieniu od
innych przedmiotów nauczania historia wyróżniała się tym, że
propagandowy miał być już sam przekaz, a naczelnym i
podstawowym jego zadaniem była indoktrynacja i dążenie do
„manipulacji” myślami uczniów.
Twórcy podręczników chcąc skutecznie przekazać i wpoić
uczniom zawartą w nich treść stali przed zadaniem dostosowania jej
do poziomu grupy odbiorców, do której owe podręczniki były
adresowane, pamiętając jednocześnie, by zastosować zabiegi, które
spowodują, że adresat (w tym przypadku młodzież szkolna) tego
komunikatu propagandowego czerpał będzie swego rodzaju
przyjemność z przyswajania podanej treści a jednocześnie ulegnie
zamierzonemu wpływowi.5 Do tego celu wykorzystywano m. in.
ilustracje
„wzbogacone”
stosownym
komentarzem,
które
przedstawiały głównie „lud pracujący”, wiersze zawierające pochwałę
i gloryfikację władzy ludowej oraz eksponujące zaangażowanie w
rozwój kraju rolników i robotników. Istotnym zadaniem szkoły i
nauczycieli było angażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne, jak
np. czyn społeczny, akademie szkolne organizowane przy różnych
okazjach, uroczyste obchody świąt państwowych (1 Maja, 22 Lipiec,
8 Marca, Dzień Dziecka itd.). Miało to z jednej strony zaktywizować
młodzież, by w efekcie wychowane zostało pokolenie obywateli
godnych swojego państwa, z drugiej wzmocnić pozytywny stosunek
uczniów do zachodzących w kraju przemian i do ich akceptacji. Ton
4
5

J. Wojdon; dz. cyt., s.28
Cz. Mojsiewicz; Szkice z dziejów propagandy, Poznań 2000, s.51
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narracji nie pozostawiał wątpliwości, co do tego, jaką postawę należy
przyjąć odnośnie sytuacji w kraju i jak ją oceniać.
Właściwy odbiór otaczającej rzeczywistości „posiłkowały”,
adekwatne do potrzeb i spodziewanego oddźwięku, komentarze
autorów do wydarzeń i realiów, którzy w służbie Polski Ludowej,
wbrew zasadzie rozwijania w młodzieży krytycyzmu i samodzielnego
myślenia, nie ograniczali się tylko do przedstawienia faktów.6
Stosowano specyficzne metody zapoznawania uczniów z
dziejami minionymi. Jednym z zabiegów mających „przybliżyć”
historię czasów zamierzchłych było porównywanie jej do
współczesności poprzez polecenia, by np. uczeń „porównał narzędzia
pracy rolników i rzemieślników z czasów Kazimierza Wielkiego ze
współczesnymi” lub też używano w tekstach słowa i sformułowania z
publicystycznej nowomowy (np. „bratnia pomoc” czeska za czasów
Piastów).7 Były też w historii fakty „niewygodne” i nie pasujące do
lansowanego modelu, sposobem na pozbycie się tych uciążliwych
zdarzeń było m.in. nie umieszczanie ich w treści podręcznika.
Materiał nauczania nie był przez to zredukowany, gdyż w zamian
zamieszczano inne informacje, które miały faktycznie niewielkie
znaczenie.
Z zakresu polityki zagranicznej najwięcej miejsca w
podręcznikach zajmował ZSRR stojący na czele bloku państw
socjalistycznych, jako niedościgniony wzór do naśladowania dla
Polski Ludowej. Wydarzenia, które „nie pasowały” do wizerunku
Związku Sowieckiego usprawiedliwiano albo po prostu były
pomijane. Obszernie pisano natomiast o rewolucji październikowej,
którą postrzegano jako początek nowego rozdziału zarówno w historii
samej Rosji jak i całego świata.
Ustrój wypracowany w ZSRR był wzorem dla innych państw
bloku wschodniego, wprowadził, bowiem równość wszystkich
obywateli, znosił wszelkie przejawy wyzysku, stwarzał możliwość
awansu społecznego. Sztandarowym był także ustrój sowieckiej
gospodarki.

6
7

J. Wojdon; dz. cyt., s.289
Tamże, s.202
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Podkreślano rozmiar wsparcia dla Polski oferowanego przez
ZSRR, dzięki któremu Polska Ludowa była bezpieczna w ramach
wspólnoty państw socjalistycznych. Gloryfikując rolę, potęgę i
osiągnięcia Związku Radzieckiego wyrażano jednocześnie negatywne
opinie (poparte często absurdalnymi przykładami) na temat państw
obozu imperialistycznego na czele z USA.
Jeśli chodzi o przedstawienie ustroju wewnętrznego PRL, to
państwo było nieomylne, a kroki, jakie podejmowało bezsprzecznie
słuszne i właściwe. Z tego względu ingerencja we wszystkie dziedziny
życia przedstawiana była jako przejaw troski władzy ludowej o kraj i
obywateli. Potwierdzeniem opiekuńczej roli państwa był rozwój np.
opieki socjalnej, dającej wsparcie, możliwość zdobycia wykształcenia
przez prostych ludzi, dbałość o właściwe warunki pracy. Wstępem do
szeregu przemian miała być elektryfikacja, za którą szło otwieranie
bibliotek robotniczych i miejskich, czytelni, świetlic oraz
mechanizowanie prac domowych i rolnych. Zadaniem szkoły i
podręczników było przekonanie uczniów, że te ulepszenia są zasługą
władzy ludowej, co podkreślano przy każdej okazji. W ten sposób
państwo przejmowało funkcję wychowawczą względem młodych
obywateli.8
Obok doskonałej polityki władz PRL mocnym filarem miała
być postawa społeczeństwa (złożonego, jak pokazywały podręczniki,
niemal wyłącznie z rolników i robotników), którego przedstawiany
obraz był wyidealizowany, bagatelizowano jednocześnie problemy,
opór, sprzeciw i wątpliwości, co stanowiło kolejny element
fałszowania rzeczywistości.
Poza szerzeniem umiłowania dla władzy i akceptacji oraz
zaangażowania w przemiany zachodzące w kraju, podręczniki miały
za zadanie „oderwać” młodzież od tradycji i wpoić nowy system
wartości oparty na; ateizmie i przekonaniu o wszechmocy człowieka.9
Kościół Katolicki, postrzegany jako strażnica skostniałej moralności,
przedstawiany był stronniczo, głównie jako instytucja polityczna.
Podważano jego autorytet i zasadność funkcjonowania w nowych

8
9

Tamże, s.43
B. Cywińska; dz. cyt.
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realiach.10 Jedynie pierwsi chrześcijanie zyskali akceptację i sympatię
autorów podręczników, jako prześladowani przez rzymski aparat
państwowy.
Ten krótki rys zawartości treści propagandowych w
podręcznikach szkolnych jest zagadnieniem wielowarstwowym i
niezmiernie zajmującym, wykazuje, bowiem, że istniał w PRL
odgórnie ustalony kanon treści „ideowo - wychowawczych”
obowiązujący dla szkoły i podręczników. Podlegały one ścisłej
kontroli i nadzorowi, a „urabianie polityczne” miało być powszechne i
przeniknąć do materiału nauczania wszystkich przedmiotów, gdyż, jak
wykazują badania psychologiczne, aby oddziaływanie komunikatu
propagandowego było skuteczne musi on stanowić stały element
otoczenia człowieka11 (w tym przypadku chodzi o jej obecność na
każdym szczeblu edukacji szkolnej).
Szata graficzna podręczników jak również uroczyste obchody
świąt państwowych i akademie pełniły dodatkowo bardzo istotną
funkcję, otóż przekaz wizualny, jak wykazują badania,
niejednokrotnie może dać efekty bez świadomego wysiłku i
zaangażowania odbiorcy, do którego jest kierowany. Podejmowane
zabiegi miały, więc, w myśl założeń, wpływać na motywacje
uczniów, a w rezultacie na ich poglądy i zachowanie, co miało być
skutkiem efektu kumulacyjnego przekazów propagandowych.12
„Manipulowanie” myślami młodzieży szkolnej miało związek
także z językiem, jakim były pisane podręczniki i nadużywaniem
komentarzy, które niejednokrotnie zastępowały opis faktów.
Ze świata dziecięcej beztroski usunięto elementy fantastyczne i
bajkowe zamieniając go w świat dorosłych. Od najmłodszych lat
dzieci miały się aktywizować, być użyteczne społecznie i
uczestniczyć w walce o zwycięstwo socjalizmu w Polsce Ludowej i na
świecie.

10

A. Radziwiłł; Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956.Próba
modelu, Warszawa 1981, s.17
11
St. Kuśmierski, D. Ostrwski, L. Wojtasik; Propaganda wizualna w teoretycznej i
praktycznej działalności partii marksistowsko-leninowskiej, Warszawa 1988, s.28
12
Tamże, s.35
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Inicjatorem, nadzorcą i korektorem przemian w systemie
edukacji była partia komunistyczna decydująca m.in. o treściach
umieszczanych w podręcznikach. Do realizacji wytyczonych
zamierzeń angażowano inne instytucje państwowe, jak np.
Ministerstwo Oświaty, cenzurę, wydawnictwa oraz nauczycieli, jako
tych, na których spoczywała odpowiedzialność za właściwe
przekazanie uczniom zawartych w podręcznikach treści i oraz
obowiązek aktywizowania młodzieży do doskonalenia swojej postawy
obywatelskiej tak, by uczniowie identyfikowali się z Polską Ludową i
bezapelacyjnie akceptowali pomysły i poczynania władzy ludowej
oraz wypełniali jej polecenia.
Oddźwięk, jaki miały te zabiegi i ich skuteczność stanowi
oddzielne, trudne do rozstrzygnięcia zagadnienie. Badania
skuteczności nauczania w PRL przeważnie dawały niezbyt
optymistyczne rezultaty. Wiedza polityczno - społeczna uczniów była
zwykle powierzchowna i na niskim poziomie, gdyż na skutek
nieustannej manipulacji i indoktrynacji uczniowie odrzucali wpajane
im treści niezależnie od tego czy były propagandowe czy nie.13
Jaka więc była rola podręczników w przekazie uczniom treści
propagandowych? Bez wątpienia wniosły one mimo wszystko istotny
wkład w proces indoktrynacji młodzieży, gdyż były intensywnie
wykorzystywane zarówno podczas zajęć w szkole jak i w pracach
domowych zadawanych uczniom, a w przypadku pewnej grupy
„słabszych” nauczycieli, przekaz treści był bezkrytycznym
odtwarzaniem ich zawartości.
Nie ulega, więc wątpliwości, że ogół zabiegów czynionych w
celu właściwego ukierunkowania myśli, postaw i przekonań w
pewnym stopniu jednak odnosił zamierzony skutek.
Obecnie lektura ówczesnych podręczników szkolnych, poza
zrozumiałym uśmiechem, wywołuje też zaskoczenie i przerażenie
skalą, na jaką poddawano indoktrynacji i rozmiarami dążeń, by
sterować myślami i zachowaniem młodzieży szkolnej w okresie
Polski Ludowej.

13

J. Wojdon; dz. cyt., s.290
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Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (1919-1920).
Cele i trudności w ich realizacji ∗
Tematem referatu jest przedstawienie pewnych aspektów
działalności Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, instytucji mającej
sprawować administrację cywilną na ziemiach wschodnich zajętych w
czasie ofensywy wojsk polskich w 1919 r.
Problem ten jak dotychczas nie został jeszcze szczegółowo
opracowany w literaturze historycznej. Tematyka ta nie budziła
szerszego zainteresowania w okresie międzywojennym. Po II wojnie
światowej problem ten, jak i wiele innych, znalazł się na liście
„niewygodnych” politycznie. Dopiero zmiana ustroju w Polsce
umożliwiła wnikliwe podjęcie tego tematu przez historyków.
Działalność ZCZW stała się polem zainteresowania naukowego
przede wszystkim Joanny Kałłaur - Gierowskiej, która napisała na ten
temat doktorat, jeszcze nie opublikowany. Autorka ta opublikowała
natomiast książeczkę „Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem
Wschodnich. Współdziałanie a realizacja”, Warszawa 1999 oraz kilka
artykułów. Zagadnienia związane z działalnością ZCZW znalazły
odbicie również w innych pracach naukowych. O wpływie ZCZW na
stosunki społeczne na Kresach pisał m.in. Janusz Szczepański,
Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku,
Warszawa - Pułtusk 2000. Natomiast Krystyna Gomółka w
monografii, Między Polską a Rosją, Białoruś w koncepcjach polskich
ugrupowań politycznych 1918-1922, Warszawa 1994, podjęła m.in.
problem stosunku ZCZW do kwestii białoruskiej.
Podstawowym źródłem wiedzy o ZCZW są przede wszystkim
materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Akt
Nowych w Warszawie oraz Dziale Rękopisów Biblioteki Miasta

∗

Referat wygłoszony na XI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który
odbył się w Białymstoku, w dniach 27 - 30 III 2003 r.
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Stołecznego Miasta Warszawy, w którym zgromadzone jest archiwum
ZCZW.
Interesującym źródłem do tego tematu jest również wydawany
przez ZCZW „Dziennik Urzędowy”, w którym publikowano jego
rozkazy i rozporządzenia.
Utworzenie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (ZCZW)
było ściśle związane z próbą realizacji koncepcji federacyjnej. W
zamyśle Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Polska miała być
powiązana gospodarczo, wojskowo i politycznie z państwami
powstałymi na kresach I Rzeczypospolitej. Powstanie Zarządu stało
się przygotowaniem gruntu do jej wprowadzenia.
Powołanie tej instytucji na zajętych przez wojska polskie
Kresach Wschodnich zapowiedział Piłsudski w odezwie „Do
mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego” wydanej 22
IV 1919 r. w Wilnie. Do jego zadań zaliczył przede wszystkim:
„1. Ułatwienie ludności wypowiedzenia się co do losu i
potrzeb przez swobodnie wybranych przedstawicieli (…).
2. Danie potrzebującym pomocy w żywności, poparcie pracy
wytwórczej, zapewnienie ładu i spokoju.
3. Otoczenie opieką wszystkich, nie czyniąc różnicy z powodu
wyznania i narodowości.”1
Decyzja o organizacji zarządu cywilnego na ziemiach
wschodnich zapadła jednak wcześniej, gdyż już 19 II 1919 r. powstał
urząd Generalnego Komisarza Cywilnego przy Zarządzie
Wojskowym. Na to stanowisko został mianowany Dyrektor
Departamentu Kresów Wschodnich MSZ Ludwik Kolankowski,
odwołany z tego stanowiska 5 maja tr.2
W międzyczasie 15 IV 1919 r. Piłsudski powołał na
Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, pochodzącego z powiatu
piskiego zwolennika wskrzeszenia unii polsko - litewskiej, Jerzego

1

J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t.5, Warszawa 1937, s.78
Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (dalej DU ZCZW), R.
1, 14 VI 1919, nr3, poz.13

2
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Osmołowskiego, który pełnił tę funkcję do 9 IX 1920 r., czyli
likwidacji ZCZW.3
Zadania Komisarza Generalnego określała uchwała Rady
Ministrów z 12 V 1919 r., zatwierdzona tego samego dnia przez
Naczelnego Wodza Wojsk Polskich Piłsudskiego. Rozkaz dotyczący
organizacji zarządu cywilnego głosił m.in.: „Do czasu uregulowania w
drodze właściwej ustroju obszarów wschodnich, zajętych przez
wojska polskie zarząd cywilny sprawować będzie Komisarz
Generalny przy Naczelnym Dowództwie Wojsk Polskich”. Artykuł 2
rozkazu precyzował zakres jego działań. Komisarz Generalny uzyskał
dzięki niemu prawo m.in.: wydawania rozporządzeń tymczasowych z
mocą ustawy w sprawach cywilnych, układania budżetu administracji,
sprawowania władzy wykonawczej, mianowania urzędników i
zarządzania wyborów do samorządów.4
ZCZW był przewidziany jako władza tymczasowa. Obszar
podlegający Komisarzowi Generalnemu początkowo dzielił się na trzy
okręgi: Brzeski, Wileński i Wołyński, a po zdobyciu terenów
położonych dalej na wschód powołano jeszcze Okręg Miński. Na
Komisarza tego okręgu na życzenie Piłsudskiego został mianowany
Władysław Raczkiewicz, znany z wcześniejszej działalności w
Mińsku.
Agendami ZCZW były poszczególne inspektoraty:
samorządowy - zajmujący się organizacją samorządu terytorialnego;5
statystyczny - opracowujący materiały spisowe;6 administracji - do
zadań, którego należało m.in.: wydawanie dokumentów, rejestracja
aktów stanu cywilnego, pomoc w zaopatrzeniu wojska, dokonywanie

3

DU ZCZW, R. 1, 14 VI 1919, nr3, poz.12; W tym miejscu należy zauważyć, iż już
19 II 1919 r. Piłsudski mianował Ludwika Kolankowskiego, Generalnym
Komisarzem Cywilnym przy Zarządzie Wojskowym Kresów Wschodnich, który był
nim do 5 V 1919 r. DU ZCZW, R. 1, 14 VI 1919, nr3, poz.13
4
DU ZCZW, R. 1, 14 VI 1919, nr3, poz.15
5
Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy (dalej BPMSW), Zarząd
Cywilny Ziem Wschodnich, sygn. 1754/1, k. 5-11, Sprawozdanie Ogólne
Inspektoratu Samorządowego Okręgu Mińskiego był. ZCZW
6
BPMSW, ZCZW, sygn. 1756, k. 4, Sprawozdanie z działalności Inspektoratu
Statystycznego Okręgu Mińskiego za czas 15 III 1920 do 9 VII 1920
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rekwizycji oraz rozstrzyganie konfliktów miedzy ludnością cywilną a
wojskiem;7 szkolny.
Granice obszarów podległych ZCZW były zmienne. Wiązało
się to ze zmianą linii frontu polsko - radzieckiego.8 Od IV 1919 r.
siedzibą władz ZCZW było Wilno. W Warszawie od 14 V 1919 r.
działała
ekspozytura
ZCZW
kierowana
przez
Michała
9
Kossakowskiego.
ZCZW wydawał oficjalny organ prasowy, „Dziennik
Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich”, w którym
publikowano wszystkie jego rozkazy, rozporządzenia itp.
W codziennej działalności ZCZW pierwszoplanowymi
zadaniami stała się walka z wpływami „bolszewizmu”, które
rozumiano bardzo szeroko i łączono z likwidacją jakichkolwiek
wpływów rosyjskich i prawosławia. ZCZW miał pomagać w
aprowizacji wojska polskiego, pomagać dla Kościoła katolickiego
oraz dostarczać pomoc materialną dla ludności cywilnej.10
Podsumowując można stwierdzić, że głównym zadaniem ZCZW było
umocnienie polskości na ziemiach wschodnich, nie koniecznie
stosując demokratyczne metody.
Przykładem takiej działalności było na przykład nie uznawanie
poglądów, często antypolskich, samorządu wiejskiego, ale opinii
wyznaczonych przez sołtysów Polaków.
Powstanie ZCZW wzbudziło wiele kontrowersji w różnych
środowiskach politycznych. Fakt ów negatywnie ocenili
przedstawiciele wielu polskich kierunków politycznych. Przykładowo
endecja, mająca największe wpływy wśród Polaków na ziemiach
białoruskich i litewskich, opowiadała się za jak najszybszym
przyłączeniem zajętych terenów do państwa polskiego, a w tej
koncepcji nie było miejsca na działalność ZCZW. Narodowi
demokraci oskarżali zarząd o szkodliwą dla interesów państwa
7

BPMSW, ZCZW, sygn. 1757, k. 1-2, Inspektorat Administracyjny
J. Gierowska - Kałłaur, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich.
Współdziałanie a realizacja, Warszawa 1999, s.11
9
Ibidem, s.13; T. Cieślak, Michał Stanisław Korwin - Kossakowski, PSB, T. XIV/2,
Wrocław 1968, k. 282
10
J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920
roku, Warszawa-Pułtusk 2000, s.124-125
8

76

Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (1919 – 1920)

polskiego działalność, przejawiającą się m.in. popieraniem ruchu
białoruskiego.11
Natomiast na drugim biegunie znaleźli się krajowi demokraci z
Michałem Romerem na czele, którzy odmówili udziału w jego
pracach, tłumacząc swoje zachowanie jego „okupacyjnym
charakterem”.12
Szczególnie wiele kontrowersji wzbudzało powołanie na
Komisarza Generalnego ZCZW Jerzego Osmołowskiego, który nie
był w stanie w pełni zapanować nad powierzonymi mu zadaniami.13
Przywódca ziemian mińskich, Edward Woyniłłowicz w swoich
wspomnieniach pisał o nim: „człowiek uczciwy, ale ultralewicowy i
który nie miał sposobności wyrobienia w sobie zdolności
administracyjnych”.14
Nadzieje związane z działalnością ZCZW były zaś w
istniejących uwarunkowaniach społeczno - gospodarczych i
politycznych trudne do urzeczywistnienia.
Raporty działaczy ZCZW przedstawiały liczne przykłady
wrogiej polskości postawy. Pisano o sukcesach agitacyjnych
bolszewickich agitatorów, które ułatwiała nędza ludności, bezprawne
rekwizycje, przymusowe roboty i rozgoryczenie społeczeństwa, które
wiązało się z narastającą od czasów rewolucji 1917 r. fala nienawiści
społecznej, i często połączonych z nią konfliktów na tle narodowym,
pomiędzy białoruskimi chłopami a polskimi ziemianami prowadziła
do wzajemnej nieufności i chęci odwetu za poniesione cierpienia.
Wojska polskie brały odwet na miejscowej ludności za okres jej
występowania przeciwko miejscowym Polakom.15
Ogół Polaków zamieszkujących ziemie białoruskie opowiadała
się za szybkim bezpośrednim wcieleniem tych terenów w skład
państwa polskiego, co dobitnie wyrażała na organizowanych przez
11

Ibidem, s.64
Z. Jundziłł, Niefortunna wyprawa kowieńska, „Niepodległość”, T.5, 1955, s.201204
13
J. Gierowska, op. cit., s.66
14
E. Woyniłłowicz, Wspomnienia (1847-1928), T.1, Wilno 1931, s.245
15
BPMSW, ZCZW, sygn. 1706, k. 2-4, Sprawozdanie likwidacyjne starostwa
bobrujskiego
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Towarzystwo Straży Kresowej zjazdach ludowych.16 Ponadto
większość nie tylko Białorusinów, ale również wielu Polaków
traktowała rządy polskie jako tymczasowe i liczyła się z szybkim ich
końcem, co niewątpliwie wpływało na ich apatię w sprawach
społecznych. Oprócz znacznej liczby chłopów również ludność
żydowska była wrogo nastawiona wobec polskości.
Istniejąca sytuacja wymagała, więc ścisłego określenia celów i
sposobów dążenia do ich realizacji. Tymczasem oblicze polityczne
ZCZW stało się z czasem jednym z głównych problemów jego
działalności. Przedstawiciel rządu polskiego Arciszewski, wizytujący
ziemie białoruskie w czerwcu 1920 r. zarzucał mu brak
skrystalizowanego celu politycznego.17 Zauważali to zresztą sami
pracownicy ZCZW. O braku sprecyzowanego kierunku w polityce
narodowościowej władz polskich w Warszawie, pisał Marian
Świechowski, kierownik Wydziału Narodowościowego ZCZW.18
Motywowali to brakiem konkretnych decyzji z Warszawy, która miała
głos w sprawach zasadniczych.
Inną sprawą było to, że wśród miejscowej społeczności
polskiej nie było nazbyt wielu chętnych odpowiednio przygotowanych
do pracy w strukturach ZCZW. W administracji musiano, więc
zatrudniać przede wszystkim ziemian, którzy w większości myśleli o
jak najszybszym przyłączeniu kraju do Polski i zdobyciu kontroli nad
ludnością chłopską. Dlatego też trudno było od nich oczekiwać
działania w kierunku realizacji idei federacyjnej.19
W
związku
z
brakiem
wystarczającej
liczby
wykwalifikowanych pracowników, których można było zatrudnić w
aparacie ZCZW, musiano sprowadzać ochotników z centralnej Polski.
16

Relacje o zjazdach ludowych w Okręgu Mińskim podawał tygodnik „Zorza
Mińska”, np. Zjazd ludowy powiatu Mińskiego, „Zorza Mińska”, R.2, 15 II 1920,
nr5, s.2-5
17
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Ministerstwo Spraw
Zagranicznych (dalej MSZ), sygn. 5326, k. 14, Raport o stanie ogólnym na
Ziemiach Wschodnich i o sprawie białoruskiej z 20 VI 1920
18
K. Gomółka, Między Polską a Rosją, Białoruś w koncepcjach polskich
ugrupowań politycznych 1918-1922, Warszawa 1994, s.69
19
AAN, MSZ, sygn. 5326, k. 14, Raport o stanie ogólnym na Ziemiach Wschodnich
i o sprawie białoruskiej z 20 VI 1920
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Tych jednak z powodu specyficznych, niebezpiecznych warunków
pracy było niewielu. Ponadto przyjeżdżali tam zwykle, jak zauważyła
to Joanna Gierowska - Kałłaur, przypadkowi ludzie, nie przygotowani
do czekających ich zadań ani pod względem merytorycznym, ani
psychicznym a zwłaszcza nie orientujący się w miejscowych
stosunkach.20 Przykładem takiego postępowania może być chociażby
wyznaczenie na inspektora do spraw szkolnych Okręgu Mińskiego
Bronisław Piwko.21 Niektórzy przedstawiciele niższych władz byli
ponadto skorumpowani i brali udział w grabieniu miejscowej
ludności. Jeden z naczelników rejonowych w powiecie bobrujskim
Goworowski,
przedstawiony
przez
starostę
oświatowego
Czarnockiego jako „typowy kretyn”, został nawet aresztowany za
łapówkarstwo.22
Do problemów kadrowych ZCZW należało także to, że wielu,
zwłaszcza niższych urzędników, mało angażowało się w realizację
powierzonych im zadań oraz często wykazywali się oni
nieuczciwością.23
Ciągle też dochodziło do nieporozumień pomiędzy władzami
cywilnymi a wojskowymi, mimo że Piłsudski wyznaczył dwóch
adiutantów dla Osmołowskiego, którzy mieli ułatwić jego
porozumiewanie się w wojskowymi, a 13 V 1919 r. wydał rozkaz
rozgraniczający ich kompetencje.24 Wynikały one z istnienia na tym
samym obszarze zarówno administracji cywilnej jak i wojskowej.
W raportach urzędników ZCZW, często pojawiały się zarzuty,
że postępowanie wojska polskiego względem ludności miejscowej,
ciągłe rekwizycje i rabunki, powoduje wzrost jej nienawiści do
państwowości polskiej, co było sprzeczne z celami władz cywilnych.
O bezcelowych represjach i grabieżach wobec miejscowej ludności,
20

J. Gierowska - Kałłaur, op. cit., s.16
AAN, MSZ, sygn. 5326, k. 7, Raport o stanie ogólnym na Ziemiach Wschodnich i
o sprawie białoruskiej z 20 VI 1920
22
BPMSW, ZCZW, sygn. 1706, Sprawozdanie likwidacyjne starostwa bobrujskiego
z 4 II 1920
23
AAN, TSK, sygn. 261, k. 3, Raport zastępcy kierownika Straży Kresowej na
powiat baranowicki z 17 IV 1920
24
DU ZCZW, R. 1, 14 VI 1919, nr 3, poz. 16; Biblioteka Narodowa w Warszawie,
akc. 7042, J. Osmołowski, Wspomnienia z przeszłości, T.2, s.536
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szczególnie żołnierzy pochodzących z Poznańskiego, pisali nie tylko
Białorusini, ale i przedstawiciele polskich władz oraz organizacji
społecznych, jak chociażby Straży Kresowej.25 Władze wojskowe
odpowiadały swoim nieprzychylnym stosunkiem do władz cywilnych.
ZCZW nie udało się osiągnąć jednego z najważniejszych zadań, czyli
nakłonienia ludności białoruskiej do szerokiego opowiedzenia się za
państwowością polską. Nie potrafiono nawet skupić wokół siebie
sympatyzujących z Polakami Białorusinów. Okazało się, że nie
zdołano znaleźć ani jednego liczącego się polityka białoruskiego,
który podjąłby się współpracy z ZCZW.26 W związku z tym nigdy nie
doszło do obsadzenia stanowiska referenta do spraw białoruskich przy
Komisarzu Generalnym ZCZW.27 Liczący się politycy białoruscy
traktowali polski zarząd cywilny jako instytucję okupacyjną i
domagali się niezależnego państwa białoruskiego oraz przekazania
władzy w ręce Rady Białoruskiej.28
Świadczyły o tym uchwały białoruskiego Zjazdu
Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny z czerwca 1919 r., który
opowiedział się za odbudową państwowości białorusko - litewskiej i
zaprotestował przeciwko „ustanowieniu okupacyjnego polskiego
zarządu”,29 oraz wybór antypolskiej Rady Republiki, natychmiast
aresztowanej przez polską żandarmerię pod zarzutem przynależności
do socjalistów - rewolucjonistów.30
Taka postawa działaczy białoruskich wynikała w znacznej
mierze z iluzorycznego poparcia ruchu białoruskiego przez
administrację polską, która godziła się jedynie na rozwijanie
koncesjonowanych przez nią działań białoruskich i to praktycznie
tylko w Okręgu Mińskim.
Zresztą nawet takie próby pozyskania działaczy białoruskich
spotykały się na ogół z niechęcią miejscowych Polaków, ponieważ
25

AAN, Towarzystwo Straży Kresowej, sygn. 261, s.2, Raport zastępcy kierownika
Straży Kresowej na powiat baranowicki z 17 IV 1920
26
J. Osmołowski, op. cit., T.3, s.579
27
Ibidem, T.3, s.651
28
K. Gomółka, op. cit., s.67
29
K. Gomółka, Między Polską a Rosją, Białoruś w koncepcjach polskich
ugrupowań politycznych 1918-1922, Warszawa 1994, s.67
30
Osmołowski, s.615-616
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wymagały one zmian w sferze gospodarczej, przede wszystkim
przekazania części wielkich majątków ziemskich w ręce chłopów.
Podsumowując przedstawione rozważania należy stwierdzić,
że pomimo wielu problemów, które musieli pokonywać w codziennej
pracy pracownicy ZCZW, ich działalność przyniosła pewne rezultaty.
Przyczyniła się do umocnienia polskości na tych terenach. Chociaż z
pewnością nie na taką skalę, jakiej oczekiwano.31

31

AAN, MSZ, sygn. 5326, k. 13, Raport o stanie ogólnym na Ziemiach Wschodnich
i o sprawie białoruskiej z 20 VI 1920
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Napoleon w Moskwie
14 września 1812 r. armia rosyjska nieprzerwanym potokiem
zaczęła płynąć przez ulice Moskwy. Trwało wielkie wycofywanie się.
Jeszcze kilka dni temu nikt nie przewidywał, że do tego może dojść,
że nie zdobyte od dwustu lat miasto, była stolica jednego z
najpotężniejszych państw w Europie, może zostać zdobyte przez
wrogie wojsko, nie mówiąc już o oddaniu jej bez walki. Teraz
natomiast nieprzerwane wstęgi pochmurnego i milczącego wojska
przechodziły przez miasto, oddając je wrogowi bez walki.
Oczywiście, była bitwa na przedmieściach stolicy, na polach obok wsi
Borodino, i chociaż to była najkrwawsza i najbardziej zacięta bitwa
stulecia bitwa, która pochłonęła największą ilość ofiar w historii
dziejów napoleońskich, jednak tym wszystkim żołnierzom,
wychodzącym powolnym krokiem za mury miasta na trakt
kołomieński i riazański, tego było za mało. Wydawało się tak nie
tylko szeregowym żołnierzom, którzy mniej znali się na taktyce
wojennej, lecz i oficerom w sztabie głównodowodzącego rosyjskiej
armii. Uważali oni, że trzeba było jeszcze walczyć o to cenne, dla
każdego Rosjanina, miasto. Przez to zaślepienie krytykowali Michała
Kutuzowa, nie rozumiejąc jego planów. Tylko gen. Kutuzow i jeszcze
kilku oficerów zdawali sobie sprawę z zagrożenia, które mogła by
pociągnąć za sobą próba obrony miasta i stawania znowu na polu
bitwy czoło w czoło z wojskami Napoleona. Jednak ci oficerowie,
którzy to rozumieli, bali się otwarcie o tym mówić. Miasta nie można
było bronić siłami jednej tylko armii Kutuzowa, to by oznaczało
wystawienie jej na zgubę, tym bardziej, że zamiast oczekiwanych stu
tysięcy posiłków, przybył zaledwie 15 - tysięczny oddział pospolitego
ruszenia. Oczywiście, istniały szanse na obronę stolicy jednak w tym
celu trzeba byłoby dać broń do ręki każdemu, kto mógłby się nią
posłużyć i stanąć do walki, czego też i domagał się Kutuzow. Jednak
car i generał-gubernator, a jednocześnie dowódca stacjonujących tam
uprzednio wojsk rosyjskich, hr. Fiodor Rostopczyn woleli pozostawić
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cały arsenał Napoleonowi, niż uzbroić lud. Dlatego na naradzie we
wsi File 13 września, w której oprócz Kutuzowa uczestniczyli także
Barclay de Tolly, Dymitr Dochturow, Aleksy Jermołow, Piotr
Konownicyn, Matwiej Płatow, hr. Aleksander Osterman - Tołstoj,
Fiodor Uwarow i Leoncjusz Bennigsen, głównodowodzący gen.
Kutuzow musiał przejąć całą odpowiedzialność na siebie. Wiedział
jakie będą tego konsekwencje, lecz najważniejsze było dla niego
uratowanie armii. „Dopóki będzie istnieć armia i będzie w stanie
opierać się nieprzyjacielowi, do tej pory mogę zachować nadzieję na
pomyślne zakończenie wojny, lecz jeśli unicestwiona zostanie armia,
to zginie Moskwa i Rosja”.1
Jego wielkość jako wodza i jako męża stanu uzewnętrzniła się
najlepiej podczas owych krytycznych godzin wieczornych w dniu 13
września, kiedy, nie pytając cara o zgodę, przewidując oskarżenia i
szykany nie tylko z jego strony, ale ze strony wielkich książąt,
dostojnych generałów z carskiej świty, domorosłych strategów z
petersburskich salonów, panów moskiewskich, którzy porzucili swoje
pałacyki, Rostopczyna, szukającego ofiary, na którą można by zwalić
winę, i wielu, wielu innych, zdecydował się wypowiedzieć te słowa:
„Nakazuję odwrót”.2
W ślad za cofającymi się powoli i w zwartym szyku wojskami
rosyjskimi podążał Joachim Murat ze swoją kawalerią. Drogę do
Moskwy urozmaicał sobie ciągłymi nic nie znaczącymi utarczkami,
które nie przynosiły żadnego rezultatu i tylko niepotrzebnie męczyły
ludzi i konie. Jedyne co Murat w ten sposób uzyskał, to sława
półboga. W tych utarczkach był on zawsze w pierwszej linii i gdy
kozacy widzieli tego dostojnego marszałka jeżdżącego wśród gradu
kul z obnażoną szablą, zachwycali się nim. W ich przekonaniu Murat
był chroniony przed kulami jakąś niewidomą siłą.
Napoleon zbliżył się do Moskwy 15 września. Miał od rana
bardzo dobry nastrój. W końcu dopiął swego, zdobył prawie
wszystkie stolice Europy. Zdawał sobie sprawę, że jest największym
wodzem w historii. Jego sława przyćmiła sławę Aleksandra
Wielkiego, Hannibala, czy Cezara. Jego państwo było większe pod
1
2

J. Ochmański, Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa - Poznań 1980
A. Manfred, Napoleon Bonaparte, t.II, Warszawa 1986, s.692
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względem ludnościowym od Cesarstwa Rzymskiego, był w sumie
absolutnym władcą 23 stolic świata i chociaż w niektórych państwach
nadal pozostali oficjalni, rodowici władcy, jednak nie mieli oni
żadnego znaczenia i podporządkowywali się bez dyskusji, bez
większych oporów każdemu jego słowu. I teraz kolejne ogromne
mocarstwo, jak mu się wydawało, leżało u jego stóp. „Wkrótce
zostanę panem całego świata!” - powiedział on do jednego ze swoich
dowódców. I faktycznie w miarę przybliżania się do starej stolicy ten
cel wydawał mu się coraz bliższy. Był bardzo szczęśliwy uważał, że
car Aleksander od razu wyśle posłów z propozycją natychmiastowego
zawarcia pokoju. Pokoju, który tak bardzo był mu potrzebny.
Wiedział, bowiem że nie uda mu się podbić i podporządkować
zupełnie Rosji, tego ogromnego i nieokiełznanego kraju. Kraju,
którego naród w chwilach zagrożenia, gotów bić się do ostatniej
kropli krwi, gotów poświęcić wszystko byle się nie poddać. Napoleon
zaczął podejrzewać to już w czasie przeprawy przez Niemen, a
przekonał się w toku poruszania się w głąb kraju i nie miał już
żadnych wątpliwości, gdy wkraczał do Smoleńska, a potem ta krwawa
bitwa pod Borodino. I chociaż ogłosił ją jako zwycięską, jednak
przypominając sobie pozostałe zwycięstwa, kiedy to wrogowie,
doszczętnie rozgromieni, uciekali w popłochu, zdawał sobie sprawę,
że w sumie ta bitwa nie zakończyła się zwycięstwem. Później, gdy
Napoleon był na wyspie świętej Heleny, o tej bitwie w swych
pamiętnikach napisał: „W bitwie tej Francuzi mieli zaszczyt zostać
zwycięzcami, Rosjanie zaś z równym prawem uważać się za
niezwyciężonych”.3
Właśnie ta bitwa uświadomiła mu, że jedyną drogą ratunku, by
ocalić honor i nie stracić całkowicie armii, którą tu przyprowadził,
jest, przynajmniej chwilowy, ale rozejm. I właśnie z tą radosną myślą
o rozejmie, Cesarz Francuzów zbliżał się do Moskwy. Gdy wjechał na
Górę Pokłonną, która nazywała się tak, dlatego, ponieważ
dostrzegając z jej szczytu „święte miasto” Rosjanie zwykli byli
żegnać się i bić pokłony, oczom jego ukazało się ogromne, usiane
niezliczonymi, różnokolorowymi kopułami cerkiew, połyskujące w
świetle wschodzącego słońca, przepiękne miasto. Trzeba zaznaczyć,
3

M. Wierzchowski, Kartki z dziejów Rosji, cz.2, Warszawa 1965, s.23
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że w Moskwie wtedy było dwieście dziewięćdziesiąt pięć cerkwi i
kościołów, a także 1500 pałaców bojarskich, które były obite
metalem, wraz z ogrodami i zabudowaniami na przestrzeni kilku mil.
Widok ten faktycznie musiał być imponujący.
Na obu skrzydłach książę Eugeniusz i Józef Poniatowski
okrążali miasto, a marszałek Murat ze swoją kawalerią dojeżdżał już
do przedmieść. Lecz mijały godziny a nikt z miasta nie przyszedł go
powitać. Nie było delegacji bojarów jak on to sobie wyobrażał. Mało
tego rozeszły się pogłoski, że miasto jest puste. Z każdą godziną
czekania twarz jego coraz bardziej pochmurniała. Wtedy cesarz
zrozumiał, że Rosjanie nie chcą z nim pertraktować, że wolą
poświęcić nawet najcenniejsze pod względem duchowym i
emocjonalnym miasto, a jeśli trzeba będzie to będą poświęcać kolejne
wielkie i cenne miasta, dopóki nie wypędzą najeźdźcę z kraju.
Zrozumiał, co go teraz czeka. Wiedział, że kampania jest już
przegrana. Wyobrażał sobie, jakie wrażenie w Europie wywrze jego
porażka. Wszystkie te podległe państwa władcy, których płaszczą mu
się w tej chwili pod nogami, w jednej chwili rozzuchwaleni powstaną
przeciwko niemu. Te wszystkie okropne myśli przewijały się przez
umysł tego genialnego wodza, powodując zmartwienie i wywołując
smutek na twarzy. On, największy wódz dziejów, który stoczył tyle
zwycięskich bitew i wojen, co Aleksander Wielki, Cezar, i Hannibal
razem wzięci, popełnił błąd. Błąd, który kosztował go wszystko, co do
tej chwili zdobył. Ale jak to się mówi: „Nadzieja umiera ostatnia”.
Napoleon wciąż jeszcze miał jeszcze cień nadziei, że przynajmniej po
kilku dniach Aleksander I przyśle do niego posłów. Na razie jednak
nikogo nie było, przybył tylko oficer generała Miłoradowicza i
powiedział, że jego przełożony podpali miasto, jeśli Francuzi będą
przeszkadzać w ewakuacji. Uzyskał, więc zapewnienie od marszałka
kawalerii i od Napoleona, że jego żołnierze mogą opuścić w spokoju
Moskwę. W ten sposób wojska rosyjskie nadal mogły spokojnie, bez
pośpiechu wycofywać się w tym samym czasie, gdy lawa Francuzów i
wojsk z nimi sprzymierzonych, a dokładnie przednie straże tych armii
powoli zalewała ulice. W sumie jednak wchodzili oni w już
opuszczone kwartały. Część wojsk jak szarańcza rozsypywała się po
ulicach, ale zdecydowana większość w zwartym szyku, spokojnie,
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poważnie podążała w kierunku dawniej siedziby carów, Kremla.
Pierwszym do tego starego miasta wszedł polski batalion
Szwoleżerów Gwardii pod dowództwem Niegolewskiego. Za nimi
wjechał Murat ubrany w swój najlepszy galowy mundur. Wywarł
znowu niezapomniane wrażenie na kozakach, którzy z zachwytem
patrzyli na tego świeżo upieczonego króla w białym mundurze.
W Moskwie nie było ani żywej duszy. Wojska francuskie
przechodziły w milczeniu ulice za ulicą. Żołnierze szli i przypominali
tą ciszę, która towarzyszyła im podczas przeprawy przez Niemen.
Teraz ta przerażająca cisza była z nimi i tu, doścignęła ich nawet w
Moskwie. Po jakimś czasie jednak, padły pierwsze strzały w
Moskwie. To w Kremlu pozostawiono niewielką załogę. Próbowano z
nią najpierw pertraktować, jednak po jakimś czasie podstawiono
działa i przypuszczono szturm. Uzbrojona ludność chciała walczyć do
ostatniej kropli krwi, lecz większość żołnierzy, których było około
pięciuset i którzy składali się przeważnie z rekrutów, od razu się
poddała. Trochę dalej wzięto do niewoli żołnierzy eskortujących
konwój z żywnością i amunicją. Takimi sposobami tego dnia dostało
się do niewoli kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich.
Cesarz czekał do wieczora, po czym, pełen gniewu wjechał do
miasta mówiąc: „Rosjanie nie wiedzą jeszcze, czym będzie dla nich
utrata Moskwy.” Zatrzymał się na noc w jednym z pierwszych domów
Przedmieścia Dorogomiłowskigo. Od razu zaczął wydawać
odpowiednie rozporządzenia, między innymi mianował marszałka
Mortiera
gubernatorem,
obarczając
go
jednocześnie
odpowiedzialnością za porządek w mieście, mówiąc przy tym:
„Przede wszystkim zapobiec trzeba kradzieżom i rabunkowi. Odpowie
Pan za to własną głową! Bronić musimy Moskwy wbrew wszystkim i
wszystkiemu”.4 Wtedy jeszcze Bonaparte nie przeczuwał, że nawet
przy całym zaangażowaniu Mortiera i tak mu się to nie uda. Nie
wiedział też, że w tą cichą noc zacznie się tragedia, która ostatecznie
przekreśli jakiekolwiek szanse na szczęśliwe zakończenie tej
nieszczęśliwej wyprawy.
Jeśli chodzi o tą noc, to Francuzi mieszkający przed wojną w
Moskwie i oficer miejscowej policji, ostrzegali przed pożarem,
4
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opowiadając przy tym o przygotowaniach poczynionych przez
Rosjan: zniszczone sikawki, zasypane studnie. Cesarz nie chciał
wierzyć tym przestrogom. Nie mieściło mu się w głowie, że Rosjanie
mogliby zniszczyć tak piękne i stare miasto tylko po to, żeby jego
wojsko nie miało kwater. Jednak, nie mógł zasnąć i chodził cały czas
zdenerwowany, gdy nagle, około godziny drugiej po południu,
pokazały się pierwsze języki płomieni.
Płonęła dzielnica kupiecka, która znajdowała się w centrum
miasta i była najbogatszą i najzasobniejszą. Cesarz nie stracił jednak
głowy i od razu zaczął wydawać odpowiednie rozkazy w celu
powstrzymania ognia. O świcie osobiście dotarł do pożaru, na miejscu
zganił Mortiera i młodą gwardię. Po tym wszystkim wyjechał na
Kreml. Czuł się wyjątkowo podniośle, kiedy podjeżdżał do murów tej
średniowiecznej cytadeli. Te wszystkie pałace pełne przepychu,
bogato rzeźbione komnaty. Teraz w pokojach Rurykowiczów i
Romanowów, władców dwóch wielkich dynastii, był on.
Od razu po przyjeździe, cesarz musiał znowu wrócić do spraw
codziennych, za co też i wziął się niezwłocznie. Słuchał raportów o
zasobach żywności i amunicji, które zostały znalezione w mieście.
Wzbudziło to u niego chwilową nadzieję. Z tą właśnie nadzieją usiadł
pisać list do cara Aleksandra I, ponieważ nadzieja na pokój też się u
niego zbudziła.
W Moskwie był generał - major Tułomin, kierownik domu
wychowawczego, który zwrócił się do dowództwa francuskiego z
prośbą o opiekę nad domem i wychowankami, którzy pozostali w
Moskwie. Napoleon, jak tylko się o tym dowiedział, od razu kazał go
do siebie przyprowadzić. Był to idealny kandydat na wysłannika z
propozycją pokoju. Rozmawiali ze sobą dość długo. Podczas tej
rozmowy Bonaparte ciągle użalał się na Rostopczyna i jego
barbarzyńską decyzję spalenia Moskwy, a także na to, jak to on cesarz
i zdobywca pragnie pokoju, i jaka to niby szkoda, że car Aleksander
nie wie o tych jego zamiarach. W rezultacie prośbę Tułomina, który
pragnął napisać raport o Domu Wychowawczym i przesłać do
cesarzowej Marii, Napoleon nie tylko uwzględnił, ale dodał jeszcze
nieoczekiwanie: „Proszę jeszcze, by Pan przy tej sposobności napisał
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do cesarza Aleksandra, dla którego jak dawniej żywię szacunek, że
pragnę pokoju”.5
Odpowiedzi Napoleon nie otrzymał. Ale nie czekając nawet
chwili, kiedy mógłby ją otrzymać, podjął drugą próbę. W Moskwie
był zmuszony zostać niejaki Jakowlew, możny pan, ojciec słynnego
Aleksandra Hercena, który też zwrócił się do Francuzów o pomoc.
Zameldowano go marszałkowi Mortierowi, a później z kolei
Napoleonowi. Po dłuższej rozmowie cesarz zamyślił się, po czym
zapytał: „Czy podejmie się Pan doręczenia carowi listu ode mnie?
Wtedy rozkażę wydać przepustkę panu i całej pana rodzinie” „Przyjąłbym propozycję Waszej Cesarskiej Mości, lecz trudno mi
ręczyć, że to się uda” - odpowiedział Jakowlew.6 Napoleon napisał,
więc do Aleksandra list z propozycją pokoju i wręczył go
Jakowlewowi, który przyrzekł, że zrobi wszystko, by dotarł on do rąk
cara. Napoleon jednak i na ten list nie otrzymał odpowiedzi.
W ciągu dnia książę Treviso opanował ogień i powoli
wszystko zaczęło wracać do normy. Wydano nowe surowe rozkazy,
przywrócono względny spokój i porządek, po czym żołnierze zaczęli
się rozchodzić po mieście, niektórzy w poszukiwaniu kwater na
odpoczynek, a inni w celu znalezienia czegoś cennego. Wtedy właśnie
zaczęły się szerzyć na szerszą skalę maruderstwo i rozpusta żołnierzy.
Kolejny czynnik, który doprowadził wojska Napoleona do zguby.
Zmęczeni, zniechęceni i rozbici moralnie żołnierze francuscy grabili
składy win i włóczyli się bezczynnie po ulicach. Większość z nich
zaczęła od razu pić i się bawić. Każdy teraz myślał o sobie i własnej
wygodzie. Ci żołnierze nie przypominali już to regularne wojsko,
pełne dyscypliny i powagi, które wkraczało w granice państwa
Romanowów. Teraz to była banda rabusiów i wandali. Tylko niektóre
oddziały zachowały dawną karność i dyscyplinę. Obraz moralnego
rozkładu wojska pokazuje nam już cytowany kamerdyner Napoleona,
który w swoich pamiętnikach opisał zachowanie się oficerów
wystawionych jako straże na jednym z budynków Kremla. Nie dość,
że oficerowie ci zasnęli na stanowiskach, to jeszcze po przebudzeniu
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ich przez pożar jeden z nich miał powiedzieć: „Niechaj kłopoczą się
inni, to do nas nie należy”, po czym znowu udał się spać.7
Po jakimś jednak czasie pożar wybuchł ponownie i zaczął
coraz bardziej przybierać na sile. Na domiar złego podniósł się
potężny wiatr, który cały czas zmieniał kierunek, rozprzestrzeniając
ogień we wszystkie zakątki miasta.
Dotychczas dokładnie nie wiadomo, kto wzniecił ogień.
Najbardziej prawdopodobne, że podpalić miasto kazał Rostopczyn,
który w tym niby celu miał wypuścić wszystkich z więzienia.
Kamerdyner Napoleona o tym wydarzeniu pisze tak: „W kilka godzin
po wejściu Francuzów do miasta, w nocy z 14 na 15 września, ognista
kula upadła na dach pałacu księcia Trubeckiego, niecąc pożar. Był to
umówiony sygnał. Podpalono niezwłocznie gmach giełdy. W
podpalaniu brała czynny udział miejscowa policja. Bomby, ukryte
podstępnie w piecach, pękały z hukiem, raniąc tłoczących się
żołnierzy. (...) Zbrojny w płonące pochodnie tłum przebiegł niby
hufiec potępionych mar z triumfalnym wrzaskiem przez ulice miasta,
podpalając nieobjęte dotychczas pożarem pałace, domy i chaty.
Trzeba było szablami odcinać im ręce, aby wypuściły płonące
głownie”.8 Sam Rostopczyn natomiast, raz się chwalił, że to z jego
inicjatywy podpalono miasto, innym razem jednak się odżegnywał. W
ostatnich latach, historycy próbują szukać przyczyn pożaru w swawoli
i pijaństwie francuskich żołnierzy, którzy przez nieopatrzność
wzniecili ogień. Możliwe, że trafne są obie wersje i że winę za
zniszczenie miasta ponoszą obie strony.
Tak czy inaczej, Francuzi byli przekonani o celowym
podpaleniu miasta przez Rosjan. Schwytano nawet 400 podpalaczy,
których złapano z bronią w ręku i których rozkaz nakazywał od razu
sądzić i rozstrzeliwać.
Tym czasem ogień coraz bardziej zbliżał się do Kremla.
Pomimo natarczywych rad oficerów, żeby opuścić miasto, Napoleon
aż do ostatniej chwili nie chciał się na to zgodzić. O mały włos, a za to
ociąganie się z wyjazdem przypłaciłby życiem, ponieważ już iskry
leciały na niego, gdy wyjeżdżał z Kremla, a zostawać w tej cytadeli
7
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było jeszcze niebezpieczniej. W każdej chwili mogły wybuchnąć
magazyny z bronią, prochem i amunicją.
Pożary nasiliły się 16 i 17 września. Wszędzie były języki
płomieni. Pożar był tak ogromny, że w odległości 15 mil od miasta
można było czytać w nocy. Napoleon pełen złości i podziwu biegał z
kąta w kąt, krzycząc ze wzruszeniem: „Jaki okropny widok! Oto
właśnie ich dzieło! Tyle pałaców! Jaka niezwykła decyzja! Co za
ludzie! Istni Scytowie!”9
Rosjanie tymczasem, też niemal nie płakali z żalu widząc z
daleka łunę pożaru. Sergiusz Glinka zostawił relacje o tym strasznym
wydarzeniu. „Nagle rozległo się uderzenie gromu i wybuchnął
płomień. ... Nasi żołnierze obejrzeli się szybko za siebie i krzyknęli z
rozpaczą: Moskwa mateczka płonie! Płonie! Ogarnięty ciężką,
grobową boleścią runąłem z konia na ziemię, a strumienie gorących
łez mieszały się z pyłem drogi”.10
Ogień coraz bardziej się rozszerzał, pochłaniając budynek za
budynkiem. Zaczął też coraz bliżej podchodzić do cytadeli. Kreml
oddalony był od pożaru szerokim, pustym niezabudowanym placem,
rzeką i nadbrzeżnymi bulwarami. Co jakiś czas żelazne dachy
pałaców były polewane wodą. Jednak, to oddalenie i polewanie wodą
na nic się zdały. Żar był tak ogromny, że z trudem można było
oddychać, do tego dochodził jeszcze gryzący dym i popiół. Murat,
książę Eugeniusz, i książę Neuchatelu błagali o opuszczenie Kremla.11
Napoleon jednak uparcie odmawiał. Nie chciał opuszczać tak ciężko
zdobytej stolicy. Nie mógł się pogodzić z tym, że po tylu znojach i
trudach teraz musi uciekać jak szczur z tonącego okrętu. To byłoby
równoznaczne z przyznaniem się do tego, że Rosjanie jednak wygrali.
Z tego stanu odrętwienia wyprowadził go dopiero krzyk jednego z
oficerów: „Kreml. Pali się!” Dwukrotnie gaszono płomienie na dachu
budynku, z którego cesarz obserwował pożar, lecz języki czerwonej
bestii pojawiały się znowu i znowu. Pomimo prób gaszenia, płonęła
też wieża arsenału. O podpalenie wieży oskarżono policjanta, którego
tam znaleziono i który w obecności cesarza przyznał się, twierdząc że
9
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to był rozkaz. Policjant ten podzielił los pozostałych podpalaczy
złapanych na gorącym uczynku.
Sytuacja ta, jak również i płonący arsenał spowodowała, że
Napoleon wreszcie postanowił wyjść z miasta, zdał sobie bowiem
sprawę, jak groźne niebezpieczeństwo tu na niego czyha. Opuścił
Kreml od północnej strony schodami, które wsławiły się w historii
przez rzeź strzelców, i kazał prowadzić się poza miasto, na trakt
petersburski, w kierunku oddalonej o milę rezydencji cesarskiej w
Pietrowsku. Otaczający zewsząd żywioł, blokował jednak bramy,
udaremniał pierwsze próby opuszczenia cytadeli. Mało brakowało, a
Rosjanie dopięli by swego. Jeszcze trochę, a Napoleon zostałby
pogrzebany w zgliszczach Moskwy. To przepiękne miasto stałoby się
dla niego grobem. Grobem, który by uradował prawie całą Europę.
Ale i tym razem udało mu się uniknąć zagłady. Uratowało go
odnalezienie wykutego w skale, wąskiego przejścia wiodącego ku
rzece. Nawet jednak to przejście na nic by się może zdało, gdyby nie
odwaga i determinacja cesarza, ponieważ tak czy inaczej wyszli zbyt
późno z Kremla i ulice dookoła już stały w ogniu. Znowu nie było
drogi ucieczki. Lecz Napoleon, jak podczas wielu bitew, się nie
zagubił i postawił wszystko na jedną kartę, gwałtownie ruszając w
najmniej ogarniętą ogniem, krętą wąską uliczkę, wiodącą przez sam
środek piekła. Grozę sytuacji, jaka wtedy zaistniała, doskonale opisuje
wspominany już kamerdyner Napoleona. „Nie wahając się dłużej,
cesarz ruszył pieszo. Szedł prędko, wśród łoskotu walących się ścian i
dachów, po rozżarzonych drepcząc głowniach. Odłamy belek i desek,
szczątki cegieł i żelastwa utrudniały pochód. Ogień szerzył się z
przerażającą szybkością. Gnane wiatrem przemożne, zwycięskie
płomienie zlewały się, tworząc ponad naszymi głowami ognistą
powałę. Szliśmy po rozpalonej ziemi, pod ognistym sklepieniem,
między dwiema gorzejącymi ścianami. Straszliwy żar wypalał nam
oczy, które oślepiał jaskrawy blask, ale niebezpieczeństwo kazało
szeroko je otwierać. Ciężko dyszały wszystkie piersi. Ognistym
deszczem sypał się gorący popiół, iskry i drobne lotne płomyki.
Parzyliśmy sobie dłonie, usiłując zasłonić twarz i oczy. Z odzienia
trzeba było zgarniać wciąż osiadające rojem iskry”.12 Po pewnym
12
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czasie jednak, stanęli wszyscy nie wiedząc dokąd iść. Znowu
wydawać by się mogło, że nadszedł już czas cesarza, ale i tym razem
wymknął on się śmierci. Uratowali go plądrujący nieopodal żołnierze
pierwszego korpusu, którzy od razu poznali Napoleona i
wyprowadzili z czeluści piekieł, do dymiących pozostałości dzielnicy,
która spłonęła jeszcze nad ranem i gdzie spotkali księcia Ekmuhl,
Davout’a. Dopiero o zmierzchu cesarz Francuzów był w Pietrowsku.
Następnego dnia rano, 17 września, Napoleon spoglądając na
miasto powiedział: „Pożar Moskwy wróży wielkie nieszczęście!”13
Był przygnębiony i załamany. W tym momencie zaczęła ogarniać go
niepewność, nie wiedział dokładnie co ma dalej zrobić. Temu
wspaniałemu aktorowi, coraz trudniej przychodziło granie pewnego
siebie, zdecydowanego i nieustępliwego władcy Europy, a na wierzch
wyszły zwykłe ludzkie słabości: niepewność, zmęczenie,
przygnębienie i strach. Zaczęli to dostrzegać wszyscy otaczający go
oficerowie. Wyżej wspominany kamerdyner wspomina to tymi
słowami: „Napoleon wahał się teraz, trwożny i niezdecydowany.
Nigdy przedtem nie zdarzały mu się najlżejsze wątpliwości, nie było
dyskusji ani narad, były stanowcze rozkazy. W owej zaś godzinie
zwątpienia i depresji, pyta o zdanie, zasięga rady, stara się wybadać
duchowe i fizyczne siły swojego otoczenia”.14 Oprócz upadku
psychicznego zaczęło się też psuć zdrowie fizyczne Napoleona.
Mieszkającemu w Moskwie lekarzowi, doktorowi Mestivierowi,
poleconemu przez profesora Corvisarta, zwierzył się już wtedy
szczerze: „Czuję się stary, nogi mi puchną, prawie nie mogę oddawać
moczu. Przyczyną tego jest niewątpliwie wilgoć na biwaku, żyję
bowiem tylko poprzez skórę”.15
W skutek ciągłego braku snu, słabego odżywiania się i
ciągłego napięcia umysłowego siły Napoleona ciągle słabły. Do
wszystkiego doszły jeszcze kurcze żołądka i bolesne zatrzymania
moczu. Walczył z bólami jelitowymi, wynikającymi z dolegliwości
hemoroidalnych.16 Z tych wszystkich przyczyn nie mógł się zdobyć na
13
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jakąkolwiek poważną decyzję. Nie wiedział, czy ma zostać, mimo
wszystko, w Moskwie, wyruszyć na Petersburg, czy tez rozporządzić
hańbiący odwrót. Ta zwłoka w decyzji kosztowała go później bardzo
dużo.
19 września ogień zaczął przygasać, wieczorem spadł deszcz,
który do końca zgasił powoli uspokajający się żywioł, także 20
września był koniec tej strasznej tragedii. Wydawało się, że teraz
można sobie spokojnie odpocząć. Z pożaru wyszła cało jednak tylko
1/3 całego miasta plus jeszcze do tego Kreml, którego ochraniał
batalion gwardii cesarskiej. Została też 1/3 część z całej Wielkiej
Armii. Chociaż było mnóstwo maruderów, to jednak armia
przedstawiała jeszcze sporą wartość bojową.
Po przygaszeniu ognia Napoleon postanowił wrócić do
cytadeli, z której przed kilkoma dniami tak sromotnie uciekał.
Śpieszył się z powrotem, ponieważ wiedział, że tylko w ten sposób
można podnieść morale zmęczonej, wałęsającej się bez żadnego celu
armii. Śpieszył też, dlatego, ponieważ chciał pokazać całemu światu,
że nie zmogły go żadne klęski i że nadal jako zwycięzca wjeżdża do
Moskwy. Uważał, że przynajmniej teraz posypią się propozycje
pokojowe od Aleksandra. Jednak czas mijał, a car milczał, chociaż
minęło już jedenaście dni, odkąd się tu znajdował. I chociaż Cesarz
Francuzów zdawał sobie sprawę jak niebezpieczne jest dalsze
przebywanie w Moskwie, jego uparta natura sprawiła, że i tym razem
postanowił postawić wszystko na jedną kartę i trwać w mieście dopóki
nie skłoni cara do zawarcia pokoju.
Wracając do Kremla Bonaparte przechodził przez obóz
własnych wojsk. Widok, który tam zastał, napawał go żalem.
Wszędzie było pełno przedmiotów zbytku, żołnierze brudni, umazani
popiołem, siedzieli na drogocennych kanapach i krzesłach, chodzili w
zabłoconych butach po przepięknych, perskich dywanach, zdobionych
złotem. Leżeli na stosach aksamitnych strojów, z których jeden, co
najmniej kosztował średniej wielkości wieś. Teraz te wszystkie
bogactwa, zabytki kultury, leżały pod gołym niebem mieszane z
błotem. W obozie było około 20 tysięcy mieszkańców miasta, którzy
nie opuścili Moskwy przed Francuzami, w momencie ich wejścia do
starej stolicy, lecz którzy teraz opuścili je w ucieczce przed pożarem,
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chroniąc się wśród wrogów. Włóczyło się wśród wrogów też i około
10 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy opuścili obóz Kutuzowa.
Żołnierze ci nie byli przez nikogo pilnowani, niektórzy z nich byli
nawet uzbrojeni. Po prostu taki był rozkład moralny armii, że nikogo
to nie obchodziło, poza tym gdyby Francuzi chcieli zatrzymać tych
wszystkich żołnierzy, to nie mieliby, czym ich wykarmić, a i wojska
na pilnowanie trzeba byłoby przeznaczyć. Wielu żołnierzy głodowało.
A najgorsze było to, że wszyscy, nawet oficerowie, grabili Moskwę,
niektórzy to robili nawet przy współudziale rosyjskich maruderów.
Później, gdy Francuzi się trochę opamiętali, zaprowadzono jako taki
ład i porządek, a chaotyczne rabowanie, zamienią na planowe, wtedy
spróbują aresztować tych wszystkich maruderów rosyjskich,
przechadzających się bezkarnie po obozie przeciwnika. Zrobią to
jednak tak opieszale, że prawie wszyscy, a co najmniej 8 tysięcy,
zdołali uciec do Kutuzowa, gdzie będzie walczyć z Francuzami.
Widok miasta, też napawał przerażeniem. To nie było już
miasto, tylko jedne wielkie pogorzelisko. Zostały tylko gruzy i jeszcze
tlejący się w niektórych miejscach popiół. Roznosił się okropny smród
od spalonych budynków i częstokroć od spalonych w nim ciał. Prawie
cała armia łaziła po tych rumowiskach, poszukując jakichkolwiek
cennych przedmiotów, lub czegokolwiek, co mogło by się przydać, i
co przedstawiało jakąś wartość. Wielu z nich znosiło przy okazji do
obozu rzeczy zupełnie nie potrzebne, połamane krzesła, które były
wyrzucane przez okna. Napoleon na początku przychylnie patrzył na
to myśląc, że takie gruntowne przeszukiwanie gruzów, może pójść na
korzyść. Jednak po jakimś czasie, gdy dowiedział się, że chaos
wzrasta, iż rozzuchwaleni żołnierze napadają nawet na chłopów
przynoszących żywność, że niektórzy żołnierze głodują, gdy inni
rozrzucają na prawo i lewo jedzenie, a we wszystkim uczestniczą też
oficerowie i w tym jego okryta chwałą i sławiąca się wzorowym
zachowaniem gwardia, nie wytrzymał i wydał surowe rozkazy.
Gwardia została ukarana aresztem, a rabunek zorganizowany został na
wzór innych czynności służbowych i powierzany był kolejno
wszystkim korpusom, poza tym, kazano opróżnić cerkwie, które
zajmowane były przez kawalerię.
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Rosjanie, którzy wcześnie wycofywali się w stronę Kołomży i
za którymi podążał Murat, w nocy cofnęli się między Moskwę a
Kaługę, obchodząc stolicę dookoła i w ten sposób odcinając
praktycznie Francuzów od zaplecza. Manewr był tak sprytnie
zaplanowany i wykonany, że minęło aż trzy dni zanim Francuzi
zrozumieli, o co chodzi. Rosjanie natomiast w tym czasie, umocnili
się na zajętych pozycjach. Dopiero w pobliżu Woronowa Murat
doścignął armię rosyjską. Gdzie też 29 września pod Czerikowem
doszło do zażartej walki, w której Francuzi ponieśliby klęskę, gdyby
nie polskie oddziały. Kilkakrotnie dochodziło później do starć tak
zażartych, iż za każdym razem Napoleon zamierzał w pośpiechu
wyjeżdżać z Moskwy na pierwszą linię, myśląc że Rosjanie
postanowili wydać bitwę. I kilkakrotnie odwoływał wydawane już
rozkazy. Cesarz wciąż jeszcze czekał, a propozycje pokoju wciąż nie
napływały. Zdecydował, więc zmusić Rosjan do zawarcia tego
pokoju. Postanowił sprawić wrażenie, że chce zostać w Moskwie na
zimę, próbując w ten sposób zmylić przeciwnika. Bonaparte łudził się,
że jak tylko Rosjanie się dowiedzą, że najgroźniejszy wróg całej
Europy postanowił zagnieździć się w środku ich państwa, to od razu
rzucą mu się do stóp. Żeby zrobić właśnie takie wrażenie, Moskwa,
lub raczej to co z niej zostało, otrzymała intendenta i władze miejskie.
Napoleon rozkazał także zaopatrzyć wojsko na zimę. Oprócz tego
uruchomił także teatr kadrę, w którym stanowili jedni z najlepszych
artystów Francji.
Po jakimś czasie zauważono jednak, że takimi chwytami nie da
się wyprowadzić Rosjan w pole i że jego rozporządzenia nie odnoszą
skutku. A dni mijały. Stawało się coraz chłodniej. „Zirytowany
milczeniem Aleksandra, po bezsennej, niespokojnej nocy, rankiem 3
października przywołać kazał generałów swoich i marszałków.
„Chodźcie - rzekł - zaznajomić się z nowym moim planem. Księże
Eugeniuszu, proszę czytać! (Wszyscy słuchają.) Trzeba spalić szczątki
Moskwy i przez Twer ruszyć na Petersburg, dokąd podąży za nami
Macdonald! Murat i Davout tworzyć będą tylną straż!”.17
Szczegóły były naniesione na mapy, zostały też wydane
niektóre rozkazy. Wszyscy jednak zdawali sobie sprawę z tego, że
17
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propozycja cesarza jest niemożliwa do wykonania. W końcu przecież
nadchodziła zima, armia nie miała odpowiedniego zaopatrzenia,
żołnierze głodowali, a do Petersburga było daleko, tym bardziej, że
nie było w tym kierunku żadnej dobrej drogi. Widząc, że dowódcy
podchodzą do tego bez entuzjazmu Napoleon postanowił wzbudzić
ich zapał mówiąc: „Czyżby istotnie brakło już w duszach waszych
ognia i zapału? Czy kiedykolwiek dokonał, kto większego czynu?
Obecnie tylko taka zdobycz jest nas godna! Jakżesz niezmierna otoczy
nas chwała, co powie świat cały, dowiedziawszy się, że w przeciągu
trzech miesięcy zdobyliśmy dwie największe stolice Północy?”.18 Ale
Berthier, a zwłaszcza Bessieres, jak również Davout i Daru bez trudu
przekonali go, co do bezsensowności przedsięwzięcia, doradzając
wyruszyć na Kaługę i Tułę - spichlerz i arsenał Rosji, zabezpieczyć
sobie też odwrót krótszą i bezpieczniejszą drogą na Smoleńsk i Wilno.
Podsuwano też i inne możliwości, na przykład odwrót na północ, w
stronę Witebska i Połocka, gdzie Rosjanami dowodził mniej
utalentowany generał Wittgenstein. Wyprawa na Petersburg była
raczej nie planem, lecz groźbą, ponieważ gdyby cesarz jak zawsze się
uparł, to żadne argumenty nie przekonały by go. Napoleon jednak w
żadnym wypadku nie chciał słyszeć o odwrocie. Zdawał sobie
bowiem sprawę, jakim echem rozniesie się po Europie wieść o jego
porażce i wycofaniu się. Chciał, żeby Rosjanie dowiedzieli się o tym,
niby planie. Miał on nadzieję, że jak tylko to usłyszą to od razu
wpadną w panikę i Aleksander wreszcie odpowie na propozycję
pokoju, lub też przynajmniej doprowadzą do negocjacji, w których
przedstawicielem cesarza miał być hrabia Vicenzy Caulaincourt. Był
on przed wojną konsulem w Rosji i był darzony szczególnymi
względami cara Aleksandra i tylko on mógł w tym kierunku coś
wskórać. I chociaż hrabia ostatnio był odsuwany na bok, to jednak do
niego postanowił się zwrócić Napoleon. Przywołał do siebie
wielkiego koniuszego (taką miał teraz godność) i po chwili milczenia,
która potrzebna była mu na uspokojenia się, zaczął mówić. „Mam
zamiar wyruszyć niebawem na Petersburg. Wiem, że martwi pana
zniszczenie tej drugiej z rzędu stolicy. Rosja powstanie wówczas
przeciwko cesarzowi, uknuty zostanie spisek i cesarz padnie z ręki
18
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sprzysiężonych. Śmierć jego wielkim będzie nieszczęściem tak dla
Rosji, jak dla Francji, gdyż charakter Aleksandra odpowiada nam w
zupełności i nikt inny nie mógłby zasiąść na tronie rosyjskim z równą
dla nas korzyścią. Ażeby, przeto zapobiec katastrofie, pragnę panie
hrabio wysłać cię do Petersburga”.19 Jednak Vicenzy, co rzadko się
wcześniej zdarzało, sprzeciwił się cesarzowi. Mało tego, zdołał go
nawet przekonać co do bezsensowności prób zawierania pokoju
mówiąc że: „Preliminaria te żadnych nie dadzą wyników; że dopóki
ostatni żołnierz francuski nie opuści terytorium rosyjskiego,
Aleksander nie zaakceptuje żadnej propozycji; że Rosjanie zdają sobie
sprawę z tego, iż w owej porze roku przewaga jest po ich stronie: że
nadto negocjacje takie byłyby szkodliwe, bo kładąc nacisk na
zawarcie pokoju, odsłoniłyby nieprzyjacielowi istotę smutnego
naszego położenia.” Po chwili dodał że: „Im znaczniejsza będzie
osoba wysłańca cesarskiego, tym większy ujawni niepokój.”20 On
osobiście jest nieodpowiedni, chociażby dlatego, że nie wierzy w
możliwość zawarcia pokoju. Napoleon zawołał wtedy pełen złości:
„Wyślę więc Lauristona!” Generał ten też jednak nie wierzył w
jakiekolwiek pozytywne skutki powierzanej mu misji, ale bał się
sprzeciwiać się tak stanowczo jak Vicenzy, tym bardziej że cesarz
robił się coraz bardziej podirytowany. W końcu, widząc nieśmiały
sprzeciw, stawiany przez Lauristona i jego niechęć w przejęciu roli
posła krzyknął: „Pragnę pokoju, koniecznie, za wszelką cenę!
Generale, wyjdź jeno z honorem!” Po czym dał mu wcześniej
napisany list do Aleksandra i nakazał wyjednać u Kutuzowa
odpowiednie glejty, żeby się udać do Petersburga.
5 października Lauriston był już na forpocztach Rosjan, walki
na chwilę ustały. Zamiast jednak głównodowodzącego, jak oczekiwał
Lauriston, wyszli mu naprzeciw Bennigsen i Wołkoński, adiutant
cara. Kutuzow musiał zostać w kwaterze, ponieważ mu nie ufano i
posądzano go o zdradę. Przyczyną tego była taktyka
głównodowodzącego, polegająca na unikaniu walki, dopóki armia
rosyjska nie będzie na tyle silna, by stawić czoła najeźdźcom.
Powitanie
takie
rozwścieczyło
posła
francuskiego.
19
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Najprawdopodobniej uznał on wysłanie Bennigsena i Wołkonskiego,
za oznakę zlekceważenia. Nie życzył toteż sobie pośredniczenia w
rozmowie i nazajutrz miał już wracać z powrotem do Moskwy.
Rosjanie zdali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które wynikło w
tym momencie. Wiedzieli, że gdyby Lauriston wrócił z niczym i
opowiedział, jak niepoważnie go potraktowano, Napoleon urażony i
zirytowany natychmiast ruszyłby na nich, na nieprzygotowaną
jeszcze, nie uzupełnioną i nie wyćwiczoną armię i rozbiłby ją,
wymuszając ostatecznie niekorzystny pokój. Nawet, gdyby jednak
Kutuzow zdołał pokonać Napoleona, to i wtedy cesarz Francuzów
mógłby spokojnie wycofywać się na zachód, ku swoim pułkom
rezerwy. Ta straszna wizja, która powstała przed oczami Rosjan,
spowodowała że zaczęli oni szukać wszelkich sposobów, by
zatrzymać Lauristona u siebie w obozie, a tym samym Napoleona w
Moskwie. Zbawieniem dla Rosjan w tej sytuacji okazał się być Murat,
do którego od razu zwrócił się Bennigsen. Pochlebstwami Murat dał
się wciągnąć w grę Rosjan. W rezultacie czego Lauriston został, po
czym
zażądał
odpowiednich
glejtów
od
Kutuzowa.
Głównodowodzący armii rosyjskiej, chcąc zyskać na czasie, zaczął się
wymigiwać, tłumacząc się, że jakoby nie ma takich kompetencji,
proponując jednocześnie wysłanie do Petersburga księcia
Wołkońskiego, który to by i przekazał list Napoleona. Francuzi
wpadli w pułapkę, którą im zgotowano. Ustalono nawet wstępne
zawieszenie broni, które jednak Napoleon kazał zerwać, lecz po
jakimś czasie i tak zaniechano walk. Napoleon czekał, a czas uciekał.
Coraz trudniejsze było zdobywanie żywności, za każdym razem
napadano na konwoje. Napady stawały się coraz śmielsze, wiele
konwojów z żywnością w ogóle nie wracało. Trzeba było wysyłać
coraz więcej ludzi, którzy jeżeli wracali, to często po długich i
uporczywych walkach, dosłownie przedzierając się przez
partyzantów, kozaków i regularnych żołnierzy armii rosyjskiej. W
krotce okolice Moskwy zostały już zupełnie ogołocone i wyprawy
stanowiły się coraz dalsze i niebezpieczniejsze. Coraz większy opór
zaczęli stawiać chłopi, którzy teraz palili swój dobytek wraz z
żywnością i uciekali do oddziałów partyzanckich, a także zabijali tych
spośród siebie, których głód i chęć zarobku zmusiła do szukania
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pomocy wśród Francuzów. Ataki chłopów nasilały i coraz bardziej,
przybliżały się do Moskwy. Zdobyli oni nawet miasteczko Wereje,
które leżało w pobliżu miasta. Pomysł powstał u jednego z popów,
który przy pomocy mieszkańców i niewielkiej ilości żołnierzy,
których wysłał Kutuzow, zorganizował atak. 10 października
przeprowadzono z jednej strony symulowany atak na szańce, a z
drugiej ruszono na wały. Po krótkiej walce miasteczko zostało
zdobyte, a załoga wymordowana.
Po pewnym czasie Napoleon zaczął się domyślać, że Rosjanie
go oszukali. Wszędzie trwała wojna. Armia francuska topniała z dnia
na dzień. Nawet Murat, który już przyzwyczaił się do tego, że
rozkazuje Rosjanom, zaczął się niepokoić. Konie podległych mu
jednostek padały codziennie dziesiątkami, a ludzie ginęli w
codziennych utarczkach. Natomiast w oddali, po rosyjskiej stronie,
widać było tabuny półdzikich koni, co świadczyło o powstawaniu
nowych pułków kawalerii, a nieustający huk wystrzałów świadczył o
oddziałach rekrutów, którzy przechodzą szkolenie korzystając z
zawieszenia broni.
Napoleon coraz bardziej niepokoił się codziennymi raportami,
które do niego dochodziły. Kazał ograbić cerkwie na Kremlu ze
wszystkiego, co mogłoby posłużyć Wielkiej Armii jako trofea.
„Przedmioty, przez samych Rosjan skazane na zagładę, słusznie
należą do zwycięzców na mocy podwójnego prawa: zwycięstwa i
pożaru!”.21 Bonaparte coraz bardziej się niepokoił. Nie mógł podjąć
właściwej decyzji. List cesarza, który przekazał, Lauriston
Kutuzowowi miał odejść 6 października, nie należało, zatem
oczekiwać odpowiedzi przed dwudziestym tegoż miesiąca. Duma
Napoleona, zasady polityki i stan zdrowia, nakłoniły go jednak do
bezcelowego czekania. Bezsenne noce spędzał na naradach z hrabią
Daru i nad zastanawianiem się o planach na najbliższą przyszłość.
Tylko jedną myśl odrzucał stale: odwrót! Nie mógł się pogodzić z
tym, że będzie musiał wycofać się, przyznając jednocześnie swój błąd.
Wolał zginąć niż skompromitować się w oczach Europy. Później, już
będąc na wyspie św. Heleny napisał w swoich pamiętnikach;
21
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„Powinienem był umrzeć natychmiast po wkroczeniu do Moskwy”.22
I tak mijał dzień za dniem, a sytuacja coraz to bardziej i bardziej się
komplikowała. Coraz większe niepokoje wzbudzała armia pruska,
coraz mniej można było na niej polegać. Berthier dowiedział się z
zaufanego źródła, że i Austriacy mogą lada dzień się cofnąć.
Napoleon zdał sobie wreszcie sprawę, że Kutuzow gra na zwłokę by
wzmocnić swoje siły i uderzyć później na niego. Nie może iść w głąb,
ani zostać, ani cofnąć się - odkłada z dnia na dzień stanowczy moment
powzięcia nieodwołalnej decyzji.
Bonaparte jednak, coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że
wkrótce trzeba będzie się wycofać. Całymi dniami chodził on po
ulicach Moskwy, ponury i pogrążony w rozmyślaniach. Nie wiemy
dokładnie, co wtedy myślał. Zastanawia mnie jednak fakt, dlaczego
taki geniusz wojskowy, który podbił całą Europę, a przed którego
stopami jeszcze w 1811 roku leżał prawie cały świat, z którego
decyzją liczyła się cała kula ziemska, teraz mógł popełniać codziennie
taki błąd jak zwlekanie z wymarszem ku zachodniej granicy. Przecież
widział, jakie trudności powoduje pozostawanie w stolicy:
zaopatrzenie, zakwaterowanie, zmęczenie żołnierzy, coraz trudniejsze
utrzymanie dyscypliny, śmierć ludzi i koni oraz pierwsze mrozy, a
jednocześnie brak odzieży zimowej, buntujący się sprzymierzeńcy.
Przewidywał natomiast z drugiej strony coraz bardziej polepszający
się stan armii rosyjskiej: nowi rekruci, uzupełnienia koni i żywności,
powrót Czyczagowa z Półwyspu Bałkańskiego, po zaprzestaniu
konfliktu z Turcją, coraz częstsze, ostrzejsze i bardziej zorganizowane
wystąpienia ludności cywilnej, a szczególnie chłopów. Tego nawet nie
da się wytłumaczyć chorobami lub zmęczeniem, przecież później,
chociażby już przy ewakuacji Moskwy, cesarz był energiczny i na
prawo i lewo wydawał tysiące różnych rozkazów, które były w sumie
doskonale ze sobą zgrane, a także świadczyły o trzeźwym umyśle
wodza. Teraz natomiast pomimo tego, że wiedział, iż odwrót jest
nieunikniony, nie wydawał tego rozkazu. Przecież nie czekał chyba na
cud?! Później, w swoich pamiętnikach Napoleon napisze, że
zwlekanie z decyzją i pozostawanie tak długo w Moskwie było jego
największą pomyłką.
22
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Gdy jednak spadły pierwsze śniegi, cesarz jakby obudził się z
tego letargu bezczynności i wydał pierwsze rozkazy, które miały na
celu przygotowanie się do wymarszu. Dopiero wtedy Bonaparte
zrozumiał, że już nie ma na co czekać. Pokoju nie będzie!!! Pomimo
wielkich utrudnień i braków, szczególnie brak koni, utrudnia przewóz
artylerii, postanowiono zabrać wszystko. „Nie zostawimy nic
Rosjanom” - powtórzył Napoleon.23 Przede wszystkim polecono
kupno 20 tysięcy koni i zaopatrzenie się w znaczne zapasy furażu i
żywności w okolicy. Napoleon wydając te polecenia, nie do końca
zdawał sobie sprawy z trudności ich wykonania. Oprócz tego cesarz
osobiście codziennie urządzał rewizje wojska, sprawdzając w ten
sposób gotowość do czekającej ich walki. Pomimo jednak
poczynionych przygotowań, cesarz nadal nie mógł podjąć
odpowiedniej decyzji i rozkazać odwrót. Nadal się wahał: jaką pójść
drogą. I znowu decyzję odkładał z dnia na dzień. Mało tego,
Bonaparte nawet nie chciał myśleć o podejmowaniu tej decyzji,
próbując uciec od tego. Prowadził w tym celu ożywione dyskusje
literackie, opracował - w 3 wieczory - szczegóły nowej ustawy dla
Komedii Francuskiej w Paryżu, lub tez spędzał mnóstwo czasu na
czytywaniu małowartościowych, pod względem literackim,
romansideł.
Pewnego dnia, gdy Murat był na forpocztach, rozległ się strzał
i obok niego przeleciała kula. Było to jawnym zerwaniem zawieszenia
ognia. Rozwiały się wszelkie nadzieje. Nie było już złudzeń. Murat od
razu doniósł o zdarzeniu cesarzowi, skarżąc się na niewygodną, trudną
do obrony pozycję pierwszej linii wojsk, proponując cofnięcie się
odrobinę. Lecz Napoleon nie chciał słyszeć o nawet najdrobniejszym
wycofaniu, wolał zaryzykować, ale trwać przy swoim. Jednak 13
września Lauriston został wysłany w celu obejrzenia pozycji
forpocztów. Tego samego dnia Napoleon opracował dwa plany
odwrotu. „Drugi z nich (miał się odbywać) w kierunku Smoleńska.
Junot, znajdujący się w Kołocku, otrzymał rozkaz spalenia 21
października karabinów rannych żołnierzy i wysadzenia w powietrze
wszystkich zapasowych jaszczyków24 z prochem i amunicją.
23
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D’Hilliers zająć miał Jelnię i utworzyć tam tymczasowe magazyny.
Lecz 17 dopiero Berthier wydać kazał ze składów pasy i rzemienie.”25
Nie wiadomo, dlaczego tak późno postanowiono wydać amunicję,
ponieważ walka mogła rozgorzeć z dnia na dzień, a wiec nie zrobienie
tego wcześniej było po prostu karygodnym opieszalstwem i
świadczyło o braku ostrożności. Tłumaczono ten fakt tym, że cesarz
po prostu zapomniał o tak prostej i naturalnej sprawie, jakby
uważając, że zrobią to jego marszałkowie. Ci natomiast, tak byli
zapatrzeni w rozkazy Napoleona, że nie robili nic z własnej inicjatywy
oczekując, że on, jak zawsze, dopilnuje osobiście wszelkich
szczegółów. Tymczasem Napoleon gromadził dywizje i korpusy;
codziennie niemal na obszernych dziedzińcach zamkowych czynił
przegląd wojsk, formował bataliony ze spieszonych jeźdźców,
rozdawał nagrody. Trofea wojenne i wszyscy lżej ranni dążą w
kierunku Możajska, reszta, strzeżona niejako przez współ
towarzyszów niedoli, rannych żołnierzy rosyjskich, pozostawia się w
Moskwie, w obszernym gmachu szpitala dla podrzutków, pod opieką
francuskich lekarzy.
Było już jednak za późno. 18 października, podczas przeglądu
wojsk marszałka Neya, poszła nagle pogłoska, że zaczęła się krwawa
bitwa pod Winkowem. Na początku nikt nie odważył się powiedzieć o
tym cesarzowi myśląc, że ta wiadomość może okazać się fałszywą, a
tym bardziej nikomu nie chciało się jechać taki kawał drogi, by to
sprawdzić.
„Poinformowany wreszcie przez Duroca, cesarz drgnął i
pobladł; wkrótce jednak opanował pierwsze wrażenie i ze zwykłym
spokojem odbywał w dalszym ciągu rewię, nadjechał wówczas
adiutant króla, młody Beranger z wiadomością, że pierwsza linia
Murata, napadnięta znienacka, została rozbita; lewe jej skrzydło osaczone; flank zaatakowany; odwrót odcięty; że dwanaście dział
dwadzieścia jaszczyków i trzydzieści furgonów dostało się w ręce
nieprzyjacielskie; że padło trupem dwóch generałów i trzy do czterech
tysięcy ludzi; że król, sam ranny, ujść zdołał ze szczątkami swoich
przednich straży, tylko dzięki ponawianym kilkakrotnie szarżom na
zwarte szeregi rosyjskie, które zajmowały już poza nim trakt, jedyną
25
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dla niego drogę ucieczki. Z całej świetnej niegdyś jazdy Murata
pozostały jeno zgłodniałe, śmiertelnie znużone niedobitki.”26 Po
osłuchaniu raportu Napoleon ożywił się, nabrał energii. Posypały się
jeden za drugim tysiące rozkazów. Cesarz znalazł się znów w swoim
żywiole. On żył wojną i teraz jego życie powracało. Jeszcze przed
zachodem słońca cała armia już stała pod bronią, a przed świtem
cesarz opuścił Moskwę: „Idźmy na Kaługę i biada tym, którzy wejdą
mi w drogę!” - pisał Wairy.27
W południowej części Moskwy jedno z największych
przedmieść stolicy ciągnie się wzdłuż dwóch szerokich traktów;
starego i nowego. Była przepiękna pogoda, gdy 19 października,
armia Napoleona ruszyła starym traktatem z Moskwy, ku granicom
Polski przez Kaługę i Smoleńsk. Po 35 dniach pobytu w stolicy Rosji
Bonaparte zdecydował się na odwrót. Tego dnia był w bardzo dobrym
humorze, rzekł nawet do otaczających go oficerów: „Czyż nie
uważacie, że taka piękna pogoda jest dobrą wróżbą na przyszłość.” W
sumie wszystko dookoła dobrze wróżyło i Napoleon miał powody by
się cieszyć. Po Borodino zostało mu 90 tysięcy ludzi zdatnych do
walki i 20 tysięcy rannych. Mimo trudności zdołał on jednak
sprowadzić posiłki, uzupełniając w ten sposób szeregi swej armii.
Także teraz, w dniu wielkiego odwrotu dysponował, pomimo
codziennych utarczek, w których zginęło mnóstwo osób, stu tysięczną
armią, plus jeszcze tysiąc dwieście żołnierzy, którzy zostali w mieście.
Poza tym zapasy zostały uzupełnione, żołnierze są wypoczęci, a
chorym została zapewniona należyta opieka. Tylko konnica i artyleria
wypadały trochę niekorzystnie.
Cała armia oprócz korpusu marszałka Mortiera, któremu
rozkazano wraz z dziesięciotysięczną załogą pozostanie na Kremlu,
wychodziła z miasta. Przodem szła olbrzymia kolumna: 550 dział i
500 tysięcy wszelkiego rodzaju koni. Olbrzymi tabor (zapasowy z
Moskwy, a także mnóstwo zagrabionego mienia) ciągnął się za nią.
Dyscyplina rozprzęgła się do tego stopnia, że nawet marszałek Davout
przestał w końcu rozstrzeliwać grabieżców, który uciekając się do
wszelkich możliwych forteli, usiłowali przemycić zagrabione rzeczy
26
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do taboru, chociaż koni nie wystarczało nawet dla artylerii. Wyglądało
to na hordę wracającą z zabawy, która wlokła się na przestrzeni kilku
kilometrów, ciągnąc za sobą wszelkie nagromadzone łupy, a nie na
regularną armię. Aby wyobrazić sobie całą sytuację, wystarczy
przytoczyć często cytowane spostrzeżenia naocznych świadków. Po
całym dniu nieustannego marszu wieczorem dziewiętnastego
października armia wraz z taborem przesuwając się szerokim traktem
kałuskim, na którym mogło z łatwością się zmieścić osiem wozów,
nie wyszła jeszcze z Moskwy w swoim całkowitym składzie.
Napoleon od razu spostrzegł grozę sytuacji. Gdyby Rosjanie w
którymś momencie napadli na środek taboru, to zorganizowanie
obrony, zajęłoby pół dnia. Cesarz nie zdobył się jednak podjąć jedynej
słusznej decyzji w tym momencie, czyli spalenia tego wszystkiego, co
było niepotrzebne dla wojska. Widział po prostu, że armia trzyma się
już nie dyscypliną, lecz instynktem samozachowawczym, nawet urok
osobisty Napoleona na nich tak nie oddziaływał. Wszyscy podążali w
stronę Małojarosławca.
W taki oto sposób nastąpił kres pobytu Napoleona w Moskwie.
Odbywał się odwrót Wielkiej Armii. Wtedy jeszcze żołnierze byli
pełni entuzjazmu i nadziei. Nie przewidywali, co ich czeka tam, poza
murami miasta: walki, mrozy, głód, zmęczenie, niewola i ciągłe
pozostawianie niezliczonej ilości trupów.
Wieczorem dwudziestego października, cesarz wysłał z
głównej kwatery we wsi Trickoje rozkaz do Mortiera, by natychmiast
wraz ze swoim korpusem przyłączył się do armii i przed wyjściem z
miasta wysadził cytadelę w powietrze. Na szczęście jednak dla Rosjan
nie udało mu się wykonać rozkaz całkowicie. Wtedy to opuściły
Moskwę ostatnie oddziały Napoleona. Miasto było wolne.
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Broń pancerna, Polska – Niemcy 1914 – 1939.
Analiza i porównanie
Broń pancerna to przede wszystkim czołgi, ale i wielka rzesza
innych pojazdów opancerzonych spełniających różnego rodzaju
zadania pomocnicze, takich jak: działa pancerne, transportery,
samochody pancerne i inne konstruowane na podwoziach kołowych
bądź gąsienicowych, często adaptowanych z istniejących modeli
czołgów dla uproszczenia i przyśpieszenia procesu konstrukcji. Czołg
- według definicji - to silnie opancerzony i uzbrojony wóz bojowy,
charakteryzujący się dużą ruchliwością. Jednakże dopiero stosunkowo
niedawno konstruktorzy znaleźli pomiędzy tymi cechami kompromis.
Do II wojny światowej jedna z tych właściwości z reguły dominowała
nad innymi, co spowodowane było niskim poziomem techniki.
Wskutek niedoskonałych napędów niemożliwe było stworzenie
pojazdu jednocześnie o grubym pancerzu i silnym uzbrojeniu, który
rozwijałby dużą szybkość. Dopiero dzisiejsze wozy to, można by rzec,
czołgi niemalże idealne pod wieloma względami - szybkie,
zapewniające załodze wysoki poziom bezpieczeństwa a także
posiadające ogromną siłę ognia.
Czołgi swój chrzest bojowy przeszły podczas I wojny
światowej. Konfrontacja, która miała według planów trwać krótko
zamieniła się w wieloletni konflikt. Jej specyfiką było to, że była to
wojna pozycyjna. Od Morza Północnego do granicy szwajcarskiej
naprzeciw siebie stały w okopach wojska walczących stron. Linie
okopów i bunkrów uniemożliwiały przeprowadzenie skutecznej
ofensywy. Wszystkie strony konfliktu szukały nowych rozwiązań
mogących przyśpieszyć zwycięstwo. Pomocy oczekiwano ze strony
najnowszych zdobyczy techniki - pojawiły się gazy bojowe, lotnictwo
wojskowe i wreszcie czołgi użyte po raz pierwszy przez armię
Wielkiej Brytanii.
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Wykorzystanie pojazdów bojowych na gąsienicach postulował
już w październiku 1914 roku pułkownik Ernest Swinton1, asystent
ministra w Komitecie do Spraw Obrony Imperium. Za podstawę
konstrukcji miał służyć amerykański ciągnik Holta. W lutym 1915
roku pojazd skierowano do prób terenowych, które jednak wypadły
fatalnie. Mimo tego niepowodzenia nie zarzucono idei konstruowania
takich pojazdów. Wkrótce powołano do życia Komitet do Spraw
Pancerników Lądowych (Landships Comitee), którego celem miało
być prowadzenie prac w zakresie budowy pojazdu opancerzonego.
W niedługim czasie, po wielu próbach i testach ruszyła
produkcja czołgu Mark I.2 Maszyna ta swoim kształtem przypominała
ogromny romb otoczony gąsienicami. Pojazd posiadał bardzo cienki
pancerz (5-10 mm), nie chroniący dostatecznie załogi nawet przed
pociskami karabinowymi. Inną wadą wozu była jego skomplikowana
konstrukcja, a co za tym idzie również i obsługa. Samo tylko
kierowanie olbrzymem wymagało pracy czterech ludzi: kierowcy,
jego dwóch pomocników oraz dowódcy czołgu. Charakterystyczną
cechą pierwszych opancerzonych wozów bojowych był brak
obrotowej wieży; uzbrojenie było umieszczone w bocznych
występach zwanych sponsonami, a były to dwa działa kalibru 57 mm
oraz cztery karabiny maszynowe (tzw. czołgi męskie) lub sześć
karabinów maszynowych (czołgi żeńskie).
Do połowy 1916 roku w nową broń uzbrojono sześć kompanii
czołgów (razem 150 sztuk). Już we wrześniu wspomnianego roku
czołgi Mark I przeżyły swój debiut bojowy nad rzeką Sommą.
Wykorzystano je do wsparcia ataku brytyjskiej piechoty na pozycje
niemieckie pod Flers. W walce wzięło udział tylko 18 maszyn z
przewidzianych 49. Wskutek awarii do stanowisk wyjściowych
dotarły tylko 32 pojazdy; wkrótce 5 z nich ugrzęzło w błocie, a
kolejne 9 sztuk zepsuło się.3 Mimo tych niepowodzeń czołgi wywarły
ogromne wrażenie na broniących się żołnierzach niemieckich.
Wkrótce modele nowej broni zaczęły powstawać w innych
walczących państwach. 24 kwietnia doszło do pierwszego w historii i
1
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jedynego w czasie I wojny światowej starcia czołgów dwóch stron
konfliktu. W okolicach miejscowości Cachy trzy pojazdy z
brytyjskiego 1 Batalionu Czołgów zaatakowały taką samą ilość
wozów niemieckich typu A7V. W wyniku utarczki wszystkie czołgi
niemieckie uległy rozbiciu.
Tak zaczęła się kariera nowej, niezwykle skutecznej broni,
która wydaje się trwać do dzisiaj.
W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia czołgów wykształciła się
ich klasyfikacja. Najbardziej chyba rozpowszechniony jest podział
według masy. Zasadniczo wyróżnia się cztery kategorie czołgów.4 Są
to:
- czołgi małe, o masie nie przekraczającej 5 ton, np. polskie
konstrukcje przedwojenne TK-3/TKS; współcześnie zupełnie
nieużywane
- czołgi lekkie - ważące do około 20 ton, np. przedwojenny
polski wóz 7 TP, wozy francuskie R-35, H-35
- czołgi średnie o wadze od mniej więcej 20 ton do 40/50, np.
radziecki T-34, niemiecki PZKPFW V Panther, słynny amerykański
M4 Sherman (wszystkie pochodzące z okresu II wojny światowej)
- czołgi ciężkie - od około 50/60 ton w górę; wozy tego rodzaju
wyróżniano zasadniczo do lat 60-tych; najbardziej znane to niemiecki
PZKPFW VI Tiger, radziecki T-10 czy też IS.
Czasami wyróżnia się jeszcze jedną kategorię tak zwanych
czołgów superciężkich o wadze przekraczającej 100 ton, takie
konstrukcje (np. niemiecki Maus) nie doczekały się produkcji
seryjnej.
Wymieniona klasyfikacja jest oczywiście dość umowna, a
przedstawione granice dość płynne - często na przykład czołgi o masie
poniżej 20 ton, jak przedwojenny niemiecki PZKPFW III, uważano za
wozy średnie, a nie jak to wynika z powyższego podziału za czołgi
lekkie.
W Wielkiej Brytanii w okresie międzywojennym
obowiązywała nieco inna klasyfikacja; był to podział wozów

4
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bojowych ze względu na ich przeznaczenie; rozróżniano tam trzy
kategorie czołgów:5
- czołgi lekkie - służące do rozpoznania, o słabym uzbrojeniu i
opancerzeniu, za to charakteryzujące się dużą ruchliwością; miały one
służyć głównie jako wozy rozpoznawcze
- czołgi piechoty, których zadaniem było bezpośrednie wsparcie
piechoty w czasie ataku na umocnione pozycje przeciwnika; dlatego
nie wymagano od nich wysokiej prędkości maksymalnej, główny
nacisk kładąc na gruby pancerz oraz uzbrojenie umożliwiające
samodzielną walkę z umocnieniami wroga
- czołgi szybkie (krążowniki); ich zadanie to przede wszystkim
rajdy głęboko poza linie obrony wroga, niszczenie stanowisk
dowodzenia, linii zaopatrzenia znajdujących się niejako na zapleczu.
Dla takich pojazdów najważniejsza była ruchliwość.
Wśród współczesnych czołgów istnieje podział na tylko dwie
kategorie, związane z ich przeznaczeniem:6
- czołgi podstawowe, w których udało się połączyć dużą
ruchliwość z dobrym opancerzeniem i uzbrojeniem; ich przeznaczenie
można pojmować bardzo szeroko, ale można ogólnikowo stwierdzić,
że jest to atak bezpośredni
- czołgi specjalne - jak sama nazwa wskazuje przeznaczone do
specjalistycznych zadań; są to czołgi rozpoznawcze, dowodzenia,
saperskie itp.
W pierwszych latach po I wojnie światowej żadna z armii
świata nie doceniła możliwości, jaką dawała nowa broń. Największy
wpływ na taką sytuację miały konserwatywne poglądy teoretyków
wojskowości, którzy widzieli czołg przede wszystkim jako broń
pomocniczą względem innych, takich jak piechota czy kawaleria,
wyolbrzymiając przy tym niedoskonałości techniczne i konstrukcyjne
pierwszych wozów. W samej Wielkiej Brytanii, można by rzec
ojczyźnie czołgów, wiele wyprodukowanych podczas wojny
pojazdów oddano po prostu na złom. Lecz to właśnie Anglicy
stworzyli wkrótce wyodrębnione wojska pancerne. W 1923 roku pod
5
6
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wpływem nowoczesnych wówczas poglądów, zakładających użycie
wozów opancerzonych jako czynników ruchliwości taktycznej,
wojska pancerne uznano za wyodrębniony rodzaj broni i utworzono
Royal Tank Corps. Zorganizowano również pierwszy oddział
zmechanizowany. Jednakże ze względu na konieczność obrony
rozległych kolonii imperium największy nacisk kładziono na rozwój
lotnictwa oraz marynarki wojennej, ograniczając badania nad bronią
pancerną.
Pierwszym państwem, które zorganizowało wielkie jednostki
pancerne był Związek Radziecki. W 1929 roku utworzono pułk
zmechanizowany, początkowo o charakterze doświadczalnym, który
następnie przekształcono w brygadę, a niedługo potem w korpus. W
roku 1936 Sowieci mieli już cztery korpusy i sześć samodzielnych
brygad.
We Francji natomiast w czołgu widziano jedynie środek
pomocniczy, wspomagający działania innych rodzajów wojsk, takich
jak piechota czy kawaleria.
Najlepiej zorganizowane wojska pancerne przed II wojną
światową miały Niemcy.7 Jednak ich droga do stworzenia takich
jednostek nie była prosta. Początkowo najbardziej dotkliwą
przeszkodą były postanowienia traktatu wersalskiego, zabraniające
posiadania armii lądowej, której liczebność przekraczałaby 100 000
żołnierzy. Ponadto Niemcom zabroniono utrzymywania silnej floty
wojennej. Również ostre restrykcje narzucono w kwestii lotnictwa
oraz właśnie broni pancernej.
Z rozwojem niemieckich jednostek pancernych związana jest
osoba Heinza Guderiana, którego w bardzo dużym stopniu przyczynił
się do powodzenia idei blitzkriegu - wojny błyskawicznej, w której
czołgi odgrywały kluczową rolę.
Guderian urodził się w 1888 roku w Chełmnie (obecnie
województwo pomorsko-kujawskie).8 Karierę rozpoczynał jako
zwykły strzelec. W 1922 roku przydzielono go do Inspektoratu
Komunikacji Wojskowych do oddziału wojsk samochodowych. W
związku z charakterem nowej służby zapoznaje się z pracami
7
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teoretyków wojskowości, takich jak Fuller, Liddel-Hart, czy też
Martel, którzy w wojskach zmechanizowanych widzieli ogromne
możliwości. Wkrótce Guderian stał się cenionym specjalistą w
dziedzinie sił pancernych, zyskując podziw i sławę w całej
niemieckiej armii. W 1928 roku sztab wojsk samochodowych poprosił
Guderiana o cykl wykładów taktyki wojsk zmotoryzowanych. W 1930
roku Heinz Guderian został dowódcą batalionu samochodowego. W
roku następnym nowym inspektorem komunikacji wojskowych został
generał Lutz, człowiek niezwykle przychylny ideom stworzenia
nowoczesnych wojsk pancernych, który Guderiana mianował szefem
sztabu. Od tej chwili prace nad stworzeniem profesjonalnych wojsk
zmechanizowanych, mimo trudności ze strony niemieckiej
konserwatywnej generalicji wywodzącej się z czasów I wojny
światowej, która nie dostrzegała możliwości, jakie dawały czołgi,
ruszyły pełną parą. Z czasem bardzo ważnym sojusznikiem Guderiana
w tej materii okazał się sam wódz, Adolf Hitler, odnoszący się z
ogromnym entuzjazmem do wszelakich nowości i innowacji w
dziedzinie wojskowości. W 1934 roku powołano do życia Dowództwo
Wojsk Zmechanizowanych i Zmotoryzowanych, którego dowódcą
został Lutz, zaś szefem sztabu Guderian. Niezmiernie istotne było
przywrócenie Niemcom suwerenności wojskowej dekretem z marca
1935 roku, co umożliwiło zorganizowanie jeszcze jesienią tego
samego roku pierwszych trzech dywizji pancernych: pierwszej w
Weimarze dowodzonej przez generała von Weichsa, drugiej w
Wuerzburgu pod dowództwem samego, wtedy już pułkownika,
Guderiana, oraz trzeciej w Berlinie - dowódca generał Fessmann.
Każda z nich miała w swoim składzie dwa pułki czołgów, brygadę
strzelców, batalion motocykli, batalion przeciwpancerny, batalion
rozpoznawczy, batalion łączności, kompanię saperów oraz pułk
artylerii.
Należy w tym miejscu wspomnieć jeszcze o utworzeniu
innych, obok dywizji pancernych, jednostek zmechanizowanych.
Mimo wzrostu zainteresowania ideami reprezentowanymi przez takich
ludzi jak Guderian, przez cały czas w przedwojennych Niemczech
trwała walka poglądów pomiędzy zwolennikami użycia czołgów w
samodzielnych
związkach
taktycznych
a
propagatorami
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podporządkowania ich innym rodzajom broni, głównie chodziło tu o
kawalerię. Dlatego właśnie utworzono tak zwane dywizje lekkie.
Podlegające dowództwu kawalerii miały być swego rodzaju
kompromisem pomiędzy sprzecznymi stanowiskami zajmowanymi
przez niemiecką generalicję. Przed II wojną światową doszło do
sformowania trzech jednostek tego typu. W skład każdej z nich
wchodziły następujące pododdziały: dwa pułki piechoty (oczywiście
w pełni zmotoryzowane), pułk rozpoznawczy, pułk artylerii oraz
batalion czołgów. Późniejsze doświadczenia wykazały niedostateczną
siłę uderzeniową tych formacji i zaprzestano je dalej rozwijać.
Utworzono także cztery dywizje zmechanizowanej piechoty,
jednak początkowo wskutek braku odpowiedniej ilości sprzętu
motorowego były one zmechanizowane wyłącznie z nazwy.9
Wkrótce powstały trzy korpusy - wielkie jednostki pancerne
mające mieć według założeń ogromną siłę uderzeniową oraz wysoki
stopień mobilności. W skład XVI korpusu weszły trzy istniejące
dywizje piechoty; XV składał się z trzech dywizji lekkich, a XIV ze
zmotoryzowanych dywizji piechoty.
Warto wspomnieć o książce Guderiana zatytułowanej
Achtung!Panzer! (Uwaga!Czołgi!) którą napisał w 1937 roku. Autor
przedstawił w niej historię wojsk pancernych, podstawy taktyki
tychże, a także sposób organizacji. Publikacja powstała na polecenie
generała Lutza,10 a jej głównym celem było zdobycie jak największej
liczby sympatyków dla pomysłów twórców niemieckiej broni
pancernej. W dziele tym jego twórca przedstawił kilka zasadniczych
wniosków, które sformułował w czasie swojej długoletniej, jakże
owocnej pracy. Przede wszystkim czołg uważał za typową broń
zaczepną, która nie powinna towarzyszyć piechocie; z drugiej strony
nie może być to broń całkowicie samodzielna, ma być orężem
wiodącym na polu bitwy, ale wymaga współdziałania innych broni o
zbliżonej ruchliwości.
Pierwszym sprawdzianem skuteczności niemieckiej broni
pancernej były walki w czasie wojny domowej w Hiszpanii.11 Brał w
9

D. Jędrzejewski, Z. Lalak, Niemiecka broń pancerna 1939-1945, W-wa 1993
D. Jędrzejewski, Z. Lalak, Niemiecka broń pancerna 1939-1945, W-wa 1993
11
Tamże.
10

113

Tomasz Kaspruk

nich udział słynny Legion Condor, mający w swoim składzie
specjalnie stworzony na tę okazję korpus pancerny pod dowództwem
pułkownika von Thoma. Oddział ten dowiódł skuteczności czołgów,
w szczególności w połączeniu ze sprawnym lotnictwem. Kolejne
doświadczenia, pomimo pokojowego przebiegu, przyniosło zajęcie
Austrii. Wojska pancerne, a w szczególności druga dywizja pancerna
Guderiana, wykazały ogromną mobilność i szybkość. Podobnie rzecz
miała się w czasie przyłączenia Czech do Rzeszy.
Największym i najpoważniejszym sprawdzianem niemieckiej
taktyki blitzkriegu, gdzie czołgi miały odegrać kluczową rolę, okazała
się kampania wrześniowa. Tu bowiem po raz pierwszy hitlerowskie
wojska miały okazję stanąć do konfrontacji zbrojnej z przeciwnikiem
posiadającym własne oddziały pancerne, ustępujące co prawda pod
względem organizacyjnym, technicznym oraz ilościowym, ale
przecież nieźle wyszkolone i charakteryzujące się wolą walki.
Ostatecznie we wrześniu 1939 roku Niemcy wystawiły
przeciw Polsce siedem dywizji pancernych (samodzielnych) oraz
cztery dywizje lekkie (przydzielone do wsparcia innych rodzajów
wojsk).
Trzon niemieckich wojsk pancernych stanowiły czołgi lekkie
Panzerkampfwagen I12 oraz Panzerkampfwagen II.13 Pierwszy z
modeli, najliczniej występujący w kampanii wrześniowej (1445 sztuk)
był uzbrojony jedynie w dwa karabiny maszynowe. Drugi pojazd
posiadał już działko kalibru 20 mm, które umożliwiało mu walkę ze
słabiej opancerzonymi pojazdami. Owych czołgów w niemieckich
szeregach było w 1939 roku 1223 sztuki. Oba te pojazdy były dość
słabo opancerzone i nie miały większych szans przy bezpośrednim
spotkaniu z na przykład polskimi 7TP.
Innym czołgiem będącym w wyposażeniu Wehrmachtu był
Panzerkampfwagen III.14 Był to już nieco cięższy pojazd, lepiej
opancerzony oraz uzbrojony w działo kaliber 37 mm. Wóz ten, będący
podstawowym niemieckim czołgiem średnim w kolejnych latach, w

12

J. Ledwoch, Czołg lekki Pzkpfw I, W-wa 1992
J. Ledwoch, Panzer II, W-wa 1992
14
D. Jędrzejewski, Z. Lalak, Niemiecka broń pancerna 1939-1945, W-wa 1993
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1939 roku ze względu na znikomą ilość (98 sztuk) nie odegrał
większej roli.
Najcięższym czołgiem armii niemieckiej w kampanii
wrześniowej był Panzerkampfwagen IV.15 Był on jak na owe czasy
dość dobrze opancerzony, a jego uzbrojenie stanowiła armata o
kalibrze 75 mm. Był to dość duży kaliber, jednakże działo użyte w
tym pojeździe było przystosowane raczej do niszczenia umocnień
polowych niż innych wozów bojowych. Czołgów tego typu we
wrześniu 1939 roku było w jednostkach liniowych 211 sztuk.
Oprócz wyżej wymienionych pojazdów Niemcy użyli w
wojnie z Polską czołgów produkcji czechosłowackiej oraz całej rzeszy
innego sprzętu opancerzonego - samochodów pancernych,
transporterów opancerzonych i innych.
Tak, więc sekretem niemieckiego powodzenia w kampanii
wrześniowej była przede wszystkim taktyka oraz sposób użycia
czołgów, także poziom wyszkolenia i zgrania załóg, a w mniejszym
stopniu jakość wozów pancernych. Owszem były to pojazdy
niezawodne w warunkach frontowych, ale większość z nich stanowiły
czołgi lekkie słabo uzbrojone i opancerzone.
Przez pierwszych dziesięć powojennych lat trzonem polskich
sił pancernych były francuskie wozy Renault FT 17,16 które przybyły
do kraju wraz z „błękitną armią”. Był to typowy czołg wsparcia
piechoty, konstruowany z myślą o wojnie toczącej się w warunkach
okopowych. Jego wartość bojowa dość wysoka w latach pierwszej
wojny światowej w warunkach powojennych malała wyraźnie z roku
na rok, aż w 1939 roku okazały się one niemal bezużyteczne. Nie
zmieniły nic próby doskonalenia pojazdu, które w zasadzie
ograniczały się do wymiany gąsienic. Czołgi te były powolne (do 8
km/h przy dobrych warunkach drogowych), słabo uzbrojone
(przestarzałe działko kalibru 37 mm o małej prędkości początkowej
pocisku nie nadające się do walki z innymi czołgami) a ponadto do
1939 roku zdążyły się w znacznym stopniu zużyć, co powodowało
ponadprzeciętnie wysoką awaryjność. Dobrym rozwiązaniem okazało
15

J. Ledwoch, Panzer IV, W-wa 1993
W. Kucharski, Kawaleria I broń pancerna w doktrynach wojennych 1918-1939,
Kraków 1984
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się wykorzystanie wozów Renault w charakterze drezyn pancernych
poruszających się po szynach (gdzie mogły rozwijać większe
szybkości) wchodzących w skład pociągów pancernych. Przed
wrześniem 1939 roku udało się sprzedać część tego przestarzałego
sprzętu do Chin i Urugwaju. Do wybuchu wojny w polskich szeregach
znajdowały się 102 czołgi FT 17.
Drugim typem czołgu używanego w przedwojennym wojsku
polskim była rodzina tankietek TK.17 Była to polska konstrukcja
wzorowana na wozach wytwórni Carden Lloyd. W 1930 roku Polska
zakupiła 10 czołgów tej wytwórni typu Mk. VI oraz licencję na ich
wytwarzanie. Postanowiono jednak wprowadzić w tej konstrukcji
istotne zmiany, czym zajęli się inż. Tadeusz Trzeciak oraz rotmistrz
Edward Karkoz. W niespełna rok później powstały prototypy
oznaczone TK 1 i TK 2. Były one odkryte z góry, dlatego
przedstawiono też wersję całkowicie opancerzoną nazwaną TK 3,
którą skierowano do produkcji seryjnej Pojazdy te stopniowo
udoskonalano; wymieniono silnik na polski Fiat 122, gąsienice,
pogrubiono pancerz. Tak powstała kolejna wersja tankietek TKS.
Wadą tych czołgów było słabe uzbrojenie, które stanowił karabin
maszynowy kalibru 7,9 mm (umieszczony w kadłubie, a więc nie
mogący prowadzić ognia we wszystkich kierunkach) a także kiepskie
opancerzenie nie dające dwuosobowej załodze należytej ochrony. Za
zaletę tankietek można było uważać ich niewielkie wymiary
ułatwiające maskowanie, a także znaczną ruchliwość (prędkość do 46
km/h). Tuż przed wojną rozpoczęto próby zmiany uzbrojenia na
działko kaliber 20 mm, jednakże do września 1939 roku zdołano
przezbroić tylko 24 wozy tego typu. Z racji swoich wad czołgi typu
TK nie nadawały się do bezpośredniej walki; mogły za to sprawdzić
się w rozpoznaniu, w czym pomagały wyżej wymienione zalety wozu.
W sumie wyprodukowano 280 sztuk tankietek różnych typów, a w
wojnie wzięły udział 274 takie czołgi.
W 1931 roku zakupiono w brytyjskiej wytwórni Vickers
Armstrong 38 czołgów typu „E” wraz z licencją na ich wytwarzanie.
Wóz ten był już dość popularny w świecie i produkowany w wielu
krajach (radziecki T 26, włoski M.11/39). Dostarczone pojazdy
17

J. Magnuski, Czołg rozpoznawczy TK/TKS, W-wa 1975
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posiadały wiele usterek, dlatego postanowiono nie kopiować
pierwowzoru, lecz go ulepszono. Zmieniono silnik z oryginalnego
benzynowego na wysokoprężny o wyższej mocy i elastyczności,
mniejszym zużyciu paliwa oraz mniej narażonemu na pożary.
Pogrubiono także pancerz oraz zmodyfikowano uzbrojenie. W wersji
jednowieżowej zastosowano działko konstrukcji Boforsa o mniejszym
niż w oryginale kalibrze (37 zamiast 47 mm), ale o znacznie lepszych
właściwościach; z tyłu wieży zamontowano natomiast radiostację. Tak
powstał najlepszy produkowany seryjnie polski czołg 7 TP.18 W 1939
roku w szeregach polskiej armii znajdowało się w sumie 161 czołgów
„E” oraz 7 TP w wersji dwuwieżowej uzbrojonej w dwa karabiny
maszynowe oraz jednowieżowej wyposażonej w działo i karabin
maszynowy. Czołgi te przewyższały porównywalne wozy niemieckie
tego typu pod wieloma względami.
W 1939 roku wobec nikłych możliwości produkcyjnych
rodzimego przemysłu rozpoczęto poszukiwania nowoczesnych
czołgów na rynkach zagranicznych. W ówczesnej sytuacji politycznej
jedynymi dostępnymi rynkami były Francja oraz Wielka Brytania.
Ponieważ rząd polski dysponował znacznymi kredytami francuskimi
wybór ograniczono do tamtejszych wytwórni. Początkowo strona
Polska wytypowała świetny czołg Somua S 35, Francuzi odmówili
jednak sprzedaży tego typu zasłaniając się niską produkcją
niewystarczającą na ich własne potrzeby. Dlatego ostateczny wybór
padł na czołgi z fabryki Renault model R 35. Zakupiono 100 wozów
tego typu, jednak do wybuchu wojny dostarczono tylko połowę tej
liczby. Pojazdy typu R 35 nie były do końca udaną konstrukcją.
Przeznaczone były raczej do wojny okopowej a nie manewrowej
(zgodnie z francuską doktryną obronną). Charakteryzowały się małą
prędkością (do 19 km/h) i ruchliwością, były kiepsko uzbrojone a ich
załogę stanowiło tylko dwóch ludzi przemęczonych często
przydzielonymi obowiązkami. Zaletą wozu był gruby pancerz oraz to,
że były to czołgi całkowicie nowe. Mimo wad pojazdy te
przewyższały czołgi lekkie przeciwnika.
Charakterystyczne dla polskiej broni pancernej było
posiadanie wyłącznie czołgów lekkich, które opisałem wyżej. Armie
18
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francuska, brytyjska czy niemiecka miały wówczas na wyposażeniu
także cięższe typy czołgów, potężnie uzbrojonych i opancerzonych.
Inną kategorią wozów bojowych były samochody pancerne. W
wojsku polskim można było wyróżnić dwie konstrukcje: WZ 2919
oraz WZ 34.20 Pierwszy typ to konstrukcja całkowicie polska
zaliczana do kategorii ciężkich samochodów pancernych. Jego zaleta
w postaci silnego i różnorodnego uzbrojenia (działko 37 mm i kilka
karabinów maszynowych w tym jeden przystosowany do prowadzenia
ognia przeciwlotniczego) nie rekompensowały podstawowej wady w
postaci słabej ruchliwości i braku możliwości poruszania się w
terenie. Drugi typ to wóz lekki, uzbrojony zamiennie w karabin
maszynowy bądź działko. Ten pojazd również nie nadawał się do
jazdy terenowej. Oba, więc typy należałoby zaliczyć w 1939 roku do
konstrukcji przestarzałych o nikłej przydatności bojowej.
Osobliwym rodzajem sprzętu pancernego używanego przez
armię polską były pociągi pancerne nie spotykane wówczas w innych
armiach, popularne natomiast w I wojnie światowej. W 1939 roku
było 10 takich pociągów w armii polskiej. Wśród niemieckich
piechurów budziły popłoch i przerażenie, jednakże Niemcy radzili
sobie z nimi rozkręcając szyny bądź atakując je z powietrza. Ogółem
we wrześniu 1939 roku strona polska posiadała 98721 wozów
bojowych różnego typu i dziesięć pociągów pancernych, co stawiało
ją na szóstym miejscu w Europie. Z tej liczby za czołgi nadające się
do bezpośredniej walki można by uznać wozy Vickers „E” oraz 7 TP
w wersji jednowieżowej a także pojazdy Renault R 35; stanowiły one
w sumie około 170 sztuk. Dla porównania Wehrmacht dysponował
wtedy 3469 czołgami.22 Na domiar złego w Polsce poszczególne
bataliony i kompanie czołgów przydzielono do oddziałów piechoty i
kawalerii rozpraszając je w ten sposób. Próby unowocześniania
polskiej broni pancernej zaowocowały utworzeniem przed wojną
dwóch brygad pancerno - motorowych oraz dużą ilością prototypów.
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W. Jeleń, R. Szubański, Samochód pancerny WZ 29, W-wa 1983
J. Magnuski, Samochód pancerny WZ 34, W-wa 1979
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W tej sytuacji polska armia nie mogła równać się
Werhmachtowi, gdzie broń pancerna została zgrupowana w dywizjach
pancernych, które stały się podstawą niemieckiego Blitzkriegu. To
właśnie w Polsce po raz pierwszy zastosowano na masową skalę taką
taktykę. Mimo ofiarności polskiego żołnierza niemiecka broń
pancerna udowodniła słuszność poglądów Guderiana, nie stała się
jednak pouczającą lekcją dla wojsk alianckich, opierających się na
tradycyjnych założeniach taktycznych, co odniosło skutek wiosną
1940 roku w trakcie kampanii francuskiej.
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Specyfika organizacji i zarys charakteru Cerkwi
katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego o
liturgicznej tradycji synodalnej na wschodnich ziemiach
II Rzeczpospolitej w latach 1924 - 1939
Katolicyzm, rozumiany jako doktryna religijna, której filarem
jest Święty Kościół Rzymski, jest niejednorodny i nigdy nie stanowił
jednolitej całości, biorąc pod uwagę zawarte w jego ramach obrządki,
czyli ryty, które siłą rzeczy różnią się wzajemnie. Korzenie tych
obrządków, tkwią głęboko w charakterystycznych dla siebie
fundamentach ideologicznych. One to, będąc pod silnym wpływem
czynników społecznych, kulturowych, narodowościowych, a nawet
czasem politycznych, decydują o specyfice zwyczajów, charakterze
tradycji, obyczajowości, oraz o odmiennej oprawie ceremoniału
liturgicznego, eklezjologii i wewnętrznej kościelnej strukturze
organizacyjnej. Wszystkie te elementy razem zespolone nadają kształt
postaci i formie obrządków, tworząc typowe cechy każdego rytu.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonowały trzy obrządki, istniejące
zgodnie z przyjętą eklezjologią w ramach Kościoła katolickiego,
którego głową jest papież. Były to obrządki: zachodni - łaciński
(Kościół Rzymskokatolicki) i ryty wschodnie - greckokatolicki
(Cerkiew Greckokatolicka)1 oraz ormiańskokatolicki.
Interesować nas tu będą obrządki wschodniej tradycji
katolickiej. Największym spośród nich związkiem wyznaniowym w
Polsce była Cerkiew Greckokatolicka, która na przełomie lat
dwudziestych i trzydziestych liczyła 330 tys. wiernych. Pod względem
organizacyjnym była podzielona na diecezje (eparchie): lwowską
(archidiecezja, archieparchia), i dwie diecezje sufragalne:
1

Zwana też unicką. W dokumentach papieskich używano także określeń: obrządek
grecko - rusiński (graeco -ruthenica) lub ruskokatolicki (rutheno - catholica).
Określa się go również mianem bizantyjsko - ukraiński.
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stanisławowską i przemyską (w 1934 r. Stolica Apostolska utworzyła
dodatkowo Administrację Apostolską Łemkowszczyzny). Całość
tworzyła galicyjsko - lwowską prowincję kościelną Cerkwi
Greckokatolickiej, której głową był od 1900 r. arcybiskup Lwowa
Andrzej Szeptycki.2 Posiadał on tytuł metropolity halicko lwowskiego (Galicji i Lodomerii) oraz jednocześnie tytuł biskupa
kamieniecko - podolskiego.3
Wierni obrządku ormiańskokatolickiego stanowili w Polsce
najmniejszą grupę wyznaniową spośród rytów Kościoła katolickiego
tradycji wschodniej. Według źródeł kościelnych na terytorium Polski
w okresie międzywojennym mieszkało od 5000 do 5500 ormiańskich
katolików. Dla wyznawców obrządku ormiańskokatolickiego istniała
metropolia lwowska, na której czele stał od 1901 r. arcybiskup Józef
Teofil Teodorowicz. W skład metropolii wchodziły trzy dekanaty:
lwowski, stanisławowski i kucki. Podlegało im osiem zaledwie parafii
ormiańskokatolickich.
Oprócz
tego
obrządek
dysponował
dziewiętnastoma własnymi kaplicami.4
W latach dwudziestych, obok wspomnianych wyżej
wschodnich obrządków Kościoła katolickiego na ziemiach polskich
pojawił się jeszcze jeden obrządek, zwany bizantyjsko-słowiańskim.5
2

Andrej, Andrij (Roman Maria Aleksander) Szeptyćkyj. Pochodził ze szlachty
ruskiej, posiadającej od 1871 r. tytuł hrabiowski. Przez matkę był wnukiem
Aleksandra Fredry. Wychowany został w tradycji wyznania rzymskokatolickiego.
W 1888 r., gdy miał 27 lat, skończywszy studia prawnicze na Uniwersytecie
Jagiellońskim, wstąpił do zakonu bazylianów, a w cztery lata później przeszedł na
obrządek greckokatolicki. Jego brat był generałem Wojska Polskiego.
3
S. Stępień, Obrządki wschodnie Kościoła katolickiego, [w:] Kościół Katolicki w
Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, red. L. Adamczyk, W. Zdaniewicz,
Warszawa 1991, s.57-69
4
Tamże, s.75-80
5
Pierwsze próby powołania do życia katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiego, miały miejsce w Cesarstwie Rosyjskim na przełomie XIX i XX
wieku. W tym czasie, za pontyfikatu papieża Leona XIII nastąpiły kroki zmierzające
do porozumienia Kościoła Rzymskokatolickiego z chrześcijańskimi obrządkami
wschodnimi istniejącymi w państwie carów. Kontrolę nad misyjną polityką
Watykanu na wschodzie chciał przejąć metropolita Cerkwi Greckokatolickiej
Andrzej Szeptycki. Uważał on, że chrześcijańskie obrządki wschodnie mogą
przystępować do katolicyzmu tylko na zasadach Unii Brzeskiej i tylko Cerkiew
unicka może prowadzić misję wśród nich, dlatego, że jako jedyna rozumie specyfikę
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Czerpał on ze źródła rosyjskiej prawosławnej tradycji obrzędowej,
wyrosłej na gruncie ideologii synodalno-konsystorskiej.
Nowy katolicki obrządek wschodni, był określany różnymi
terminami, pojawiającymi się w oficjalnych dokumentach biskupów
polskich, bądź jeszcze inaczej w dokumentach papieskich lub w
mowie potocznej. Na określenie tego rytu używano, więc nazwy
neounia, bądź obrządek wschodnio-bizantyjski lub wschodniokatolicki. W dokumentach papieskich natomiast, najczęściej
posługiwano się terminem bizantyjsko-słowiański (bizantino-slavicus)
albo grecko-słowiański (graeco-slavicus),6 z kolei na zjeździe
biskupów łacińskich ze wschodnich diecezji byłego zaboru
rosyjskiego, który odbył się 9 listopada 1926 r. ustalono, nazwę dla
nowego obrządku jako wschodnio-słowiański.7 Na zjeździe tym,
biskupi polscy uchwalili oficjalną nazwę dla nowego rytu: Kościół
Katolicki Obrządku Wschodniosłowiańskiego.8 Nazwa ta, figurowała
na pieczęciach urzędowych parafii neounijnych.9 Nie bardzo
precyzyjnym terminem, definiującym chrześcijański ryt powstały w
Rosji na przełomie XIX i XX w., była nazwa - katolicka Cerkiew

i duszę wschodniego prawosławia. Metropolita Szeptycki osiągnął na tym polu
pewne sukcesy, gdyż uzyskał od papieża pełnomocnictwa do prowadzenia misji
katolizacji na Wschodzie. Dnia 26 czerwca 1907 r. został przez niego mianowany
wikariusz generalny nowego obrządku katolickiego, zwanego bizantyjskosłowiańskim, który sięgał do liturgicznej tradycji synodalno - konsystorskiego
prawosławia rosyjskiego. Wikariuszem generalnym został ks. Aleksy Zierczaninow.
W maju 1917 r. dzięki staraniom metropolity Szeptyckiego powołano do życia na
terenie Rosji egzarchat katolickiego obrządku bizantyjsko - słowiańskiego, na
stanowisko archiprezbitera, powołany został infułat Leonid Fiodorow, członek
zgromadzenia oo. studytów. Egzarchat katolickiego obrządku bizantyjsko słowiańskiego w latach trzydziestych w wyniku zwycięstwa rewolucji bolszewickiej
znalazł się w całkowitym zaniku.
6
Pamiętnik I-ej Konferencji Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej w Pińsku (2324/IV 1930 roku) oprac. ks. dr Kazimierz Kułak, Pińsk 1931, s.91
7
Tamże.
8
P. Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka, czyli Podlaska. W 150 rocznicę erekcji
(1918 – 1968). Przyczynki i materiały do dziejów Diecezji Siedleckiej, czyli
Podlaskiej, Siedlce 1971, s.217
9
Pamiętnik I – ej Konferencji Kapłańskiej..., dz. cyt., s.91
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obrządku wschodniego.10 Czasami, także w Polsce obrządek
nazywano wprost - katolicka cerkiew prawosławna.11 Mówienie o
obrządku bizantyjsko - słowiańskim jako o cerkwi, niesie za sobą
pewne niebezpieczeństwa. Słowa cerkiew bądź kościół dają
skojarzenia istnienia organizacji kościelnej i ram strukturalnych
obrządku. W przypadku jednak rytu bizantyjsko-słowiańskiego nie
mamy do czynienia z organizacją kościelną. Obrządek neounicki,
istniał pozbawiony własnych struktur i nie został ujęty w ramy
organizacyjne. Autor jednak czasem posługuje się terminem cerkiew,
bo choć nie jest to sformułowanie precyzyjne, to jednak w pewien
sposób oddaje i podkreśla charakter wschodniej eklezjologii
chrześcijańskiej, z którą neounia siłą rzeczy była związana.
Aby nie wprowadzać bałaganu pojęciowego i chaosu
terminologicznego, autor zdecydował się, określając nowy wschodni
obrządek katolicki, powołany w latach dwudziestych na ziemiach
polskich nazywać go: bizantyjsko-słowiański, bądź neounia. Terminy
te bowiem, najczęściej pojawiają się w literaturze przedmiotu. Został
w nich także, bardzo dobrze przedstawiony ogólny zarys postaci
omawianego rytu. Należał on bowiem do kręgu wschodniej,
chrześcijańskiej tradycji bizantyjskiej,12 co zostało uzewnętrznione,
10

Katoliczieskaja Cierkiew wostocznowo obriada, A. Majdowski, Kościół katolicki
w Cesarstwie Rosyjskim. Syberia, Daleki Wschód, Azja Środkowa, Warszawa 2001,
s.235
11
Pamiętnik I – ej Konferencji Kapłańskiej..., dz. cyt., s.46, 48
12
Wschodnie chrześcijaństwo, ma wiele odcieni i postaci. Odmienności między
obrządkami wynikają z różnic, odbijających się w lokalnych zwyczajach, cechach
organizacji kościelnej i różnicach językowych występujących w liturgii. Zazwyczaj
wyróżnia się pięć tradycji chrześcijaństwa wschodniego (syryjska zwana też
antiocheńską, aleksandryjska, chaldejska zwana wschodniosyryjską, ormiańska i
bizantyjska czyli konstantynopolitańska), w obrębie których wykształciły się różne
obrządki. W ramach tradycji syryjskiej, istnieją ryty: syro-antiocheński, syromaronicki i syro-malankarski. Tradycja chaldejska, wykształciła wersje: syromalabarską i syro-chaldejską. Na gruncie tradycji aleksandryjskiej, wykształciły się
obrządki: koptyjski i etiopski. Tradycja ormiańska, nie wykształciła w swoim
obrębie żadnych rytów. Rodzina obrządkowa bizantyjska tym czasem, jest
najbardziej różnorodna i bogata pod względem rytów, wykształconych z jej źródła,
są to wersje: rumuńska, bułgarska, serbska, ruska, ruteńska, grecka, melchicka
(arabska), albańska, włoskoalbańska, gruzińska, słowacka, ukraińska, białoruska,
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zaakcentowane i określone już przez samą istotę jego nazwy
(bizantino-slavicus), pojawiającej się najczęściej w dokumentach
papieskich. W tym określeniu zostało scharakteryzowane ideologiczne
przesłanie obrządku, określone przez tradycję, oraz pochodzące z jej
wnętrza obrzędowość i rytuał, których korzenie tkwią głęboko w
kulturze i obyczajowości chrześcijańskiego Wschodu. Występujący w
nazwie obrządku przymiotnik bizantyjski, oznaczał w związku z tym
duchową łączność tego rytu z dziedzictwem filozofii zrodzonej w
Cesarstwie Bizantyjskim. Przede wszystkim przez takie
sformułowanie, chciano wskazać źródło tego obrządku, wypływające
z tradycji kultury bizantyjskiej. Chodziło o wyrażenie i
zamanifestowanie w nazwie rytu, ideologicznej i symbolicznej więzi,
między tradycjami, zawartymi w formie obrządku, a myślą św. Jana
Chryzostoma i św. Bazylego zwanego Wielkim, wybitnych
autorytetów religijnych i filozoficznych chrześcijańskiego Wschodu,
twórców fundamentów jego zasad i doktryny.13
Konieczne jest podkreślenie faktu, że obrządek bizantyjskosłowiański wyrastał z tego samego pnia, co greckokatolicki (unicki).
Jeśli więc chodzi o nazwę neounia, jaką często określa się w
literaturze ten obrządek, jest ona związana z ideologicznym
przesłaniem traktującym ryt bizantyjsko-słowiański, jako formę nowej
unii, zawieranej między Kościołem katolickim a obrządkiem
wschodniego chrześcijaństwa.
Katolicki
obrządek
bizantyjsko-słowiański,
jak
już
wspomniano sięgał do tradycji liturgicznej prawosławia, istniejącego
w Rosji.14 W łonie rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej istniała

węgierska i rosyjska (z niej wyrastają jeszcze dwa obrządki: synodalny i
starowierczy).
13
H. Przeździecki, Listy pasterskie i przemówienia 1928-1938, Siedlce 1938, s.142
14
Prawosławie wypływa ze źródła tradycji bizantyjskiej sięgającej IV wieku, okresu
rządów cesarza Konstantyna I Wielkiego , filozofia religijna o specyfice wschodniej
kwitła w Cesarstwie Bizantyjskim i bujnie rozwijała się do czasu zdobycia
Konstantynopola przez Turków w 1453 r. Po zagładzie Cesarstwa rolę
ideologicznego przywódcy zaczęło powoli przejmować Wielkie Księstwo
Moskiewskie (później Carstwo Rosyjskie, a następnie Cesarstwo Rosyjskie).
Prawosławie w Rosji przeżywało także wewnętrzne reformy i przemiany, związane
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specyficzna ideologia, określana terminem: synodalno - konsystorska.
Powstała ona z czasem, w rezultacie oddziaływania systemu
państwowego na filozofię cerkiewną. Swoje źródło miała w reformach
Cerkwi Prawosławnej przeprowadzonych w Cesarstwie Rosyjskim w
XVIII wieku podczas panowania Piotra I. Dążył on do uzależnienia od
siebie władz cerkiewnych. Kiedy w 1700 r. zmarł patriarcha
moskiewski, nie wybrano jego następcy, przekazując czasowe
kierownictwo Cerkwi miejscowemu dozorcy patriarchalnego tronu.
Aby złamać opór konserwatywnego duchowieństwa, jaki był
spowodowany zaistniałymi zmianami, i ostatecznie podporządkować
Cerkiew państwu, cesarz Piotr I w 1721 r. zniósł ostatecznie
patriarchat, ustanawiając na jego miejsce, podporządkowany sobie
Święty Synod Rządzący, na czele którego stanął oberprokurator,
wywodzący się z wyższego duchowieństwa. Święty Synod Rządzący
Świątobliwej Prawosławnej Cerkwi Wszechrosyjskiej, ustalił teksty
liturgiczne, zwane synodalnymi, które ustanowiły i utwierdziły
oblicze i charakter prawosławia w tym kraju, stając się podstawą jego
ideologii. Cerkiew, została oficjalnie zespolona z państwem, stapiając
się z jego doktryną i ustrojem. Została ona wbudowana w tryby
biurokratyczno - policyjnej machiny państwa. Państwo przejęło
wszelkie uprawnienia i zadania, jakie stawiała przed sobą do tej pory
Cerkiew.15 Głową Cerkwi został cesarz, sprawujący swoją władzę
przez Święty Synod Rządzący.
Ustrój, który zadecydował ostatecznie o doktrynie Cerkwi
Prawosławnej w Rosji, kształtował się z czasem, stymulowany
reformami, dotyczącymi formy instytucji państwowych i ich relacji w
stosunku do kwestii religijnych. W 1824 roku, uformowana została
ostatecznie instytucja o randze ministerialnej, zajmująca się
wyznaniem prawosławnym. Na jej czele stanął oberprokurator
Świętego Synodu Rządzącego, pełniący odtąd funkcję ministra.16
Synod, wydał szereg rozporządzeń, powołane zostały między innymi
niejednokrotnie, tak jak to było w przypadku Cesarstwa Bizantyjskiego, z kwestią
relacji między państwem a Cerkwią, władzą polityczną a religijną.
15
M. Papierzyńska - Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec
prawosławia 1918 - 1939, Warszawa 1989, s.37
16
Tamże, s.37 - 38
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przez niego duchowne konsystorze, których statut wydany został w
1841 roku. Były to, kolegialne organa władzy diecezjalnej, czołową
rolę pełnił w nich sekretarz, będący formalnie naczelnikiem
kancelarii, a faktycznie kierownikiem konsystorza. W sposób
bezpośredni podlegał on oberprokuratorowi Świętego Synodu
Rządzącego. W taki sposób została stworzona typowa dla Rosji
struktura Cerkwi, która została określona mianem synodalno konsystorskiej.17 Podstawową cechą tej struktury było to, że czynnik
społeczny pozbawiony został udziału w zarządzie cerkiewnym.
Wzmocniona została tym czasem pozycja hierarchów cerkiewnych w
relacjach do wiernych, jednocześnie Cerkiew podporządkowana
została państwu.18
W przypadku związku obrządku bizantyjsko-słowiańskiego z
rosyjską prawosławną tradycją synodalną najistotniejsze jest to, że
podstawą dla neounii stała się tradycja liturgiczna, która z kolei
została ujednolicona przez Święty Synod Rządzący. W przypadku
prawosławia w Rosji tradycja synodalno - konsystorska, wyznaczała
ramy strukturalne, jakie zostały nadane Cerkwi w wyniku
funkcjonowania instytucji związanych z tym systemem. Jeśli chodzi o
obrządek bizantyjsko-słowiański, w jego przypadku nie można mówić
o jakichkolwiek strukturach organizacyjnych. Jego związek z
ideologią rosyjskiego prawosławia dotyczył jednie formy liturgicznej,
która została ujednolicona przez Święty Synod Rządzący, i tylko w
tym sensie należy rozumieć związek obrządku bizantyjskosłowiańskiego z tradycją synodalną.
Plecówki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, były tworzone
na terenie Azji i w Europie, ale w formie jaka nas tu interesuje był on
skierowany do wyznawców prawosławia na ziemiach polskich.
Polskie prawosławie tym czasem, od dawna znajdowało się w kręgu
kulturowego oddziaływania rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Pod jej
wpływy dostało się w efekcie postanowień ,,pokoju wieczystego”,
zwanego również ,,traktatem Grzymułtowskiego’’, zawartego w 1686
roku, w którym faktycznie dano Moskwie pozwolenie na objęcie
patronatu nad prawosławiem w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Już
17
18

Tamże, s.38
Tamże.
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wcześniej metropolita kijowski (zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w
Rzeczypospolitej) zerwał swą jurysdykcyjną zależność od patriarchy
konstantynopolitańskiego, przyjmując zwierzchnictwo patriarchy
moskiewskiego.19 Cerkiew na terytorium Polski zespolona z
prawosławiem rosyjskim, przyjęła wraz z nim model ustrojowy
zapoczątkowany przez reformy cara Piotra I. Wytworzona na tym
gruncie forma liturgiczna, filozofia religijna rosyjskiego prawosławia i
wynikająca stąd mentalność, zostały częściowo przejęte przez
prawosławnych mieszkających na terenach polskich. Obrządek
bizantyjsko-słowiański, był owocem, zrodzonym w wyniku nadania
tej tradycji formy dogmatyki katolickiej, po to, by zasadzić go w
takiej postaci na gruncie polskiej, wschodniej specyfiki kresowej, pod
kontrolą hierarchów łacińskich, w imię scalania chrześcijańskich
rytów pod przewodnictwem Rzymu.
Problem wyznaniowy, który zaistniał w wyniku powołania i
ukształtowania się na ziemiach polskich obrządku bizantyjskosłowiańskiego, jest ściśle związany z odzyskaniem przez państwo
niepodległości po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. Kwestie
dotyczące ostatecznego ustalenia wschodniej granicy II
Rzeczpospolitej, ugruntowały się ostatecznie w rezultacie podpisania
18 marca 1921 r. traktatu w Rydze między Rzeczpospolitą Polską a
Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Radziecką i
Ukraińską Republiką Radziecką, a także w wyniku przyłączenia do
Polski tzw. Litwy Środkowej 24 marca 1922 r.
Kresy wschodnie miały podatny grunt i sprzyjający klimat, dla
powstawania tu rozmaitych zawiłości. Kiełkujące w tym miejscu
sprzeczności religijne, społeczne, polityczne i narodowościowe,
przeplatały się w najrozmaitszy sposób i wiążąc wzajemnie tworzyły
niejednokrotnie niemożliwe do rozwikłania supły sprzeczności.20
19

M. Bendza, Inkorporacja metropolii kijowskiej do patriarchatu moskiewskiego,
Rocznik Teologiczny, R. XXVIII, z.2, 1986, s.60
20
Na tych terenach od dawna istniały głęboko zakorzenione problemy wyznaniowe
nawarstwiające się od czasu zawarcia unii w Rzymie w grudniu 1595 r., a potem
ogłoszenia jej na synodzie w Brześciu w 1596 r., przez polskich hierarchów
Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego i władyków (biskupów) Cerkwi
prawosławnej z terenów południowo - wschodnich Rzeczypospolitej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Unia kościelna doprowadziła wtedy do formalnej likwidacji
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W naszych rozważaniach zajmiemy się wschodnimi
województwami Rzeczpospolitej Polskiej: wołyńskim, poleskim,
nowogródzkim, wileńskim, białostockim i lubelskim, czyli tymi, na
których terenie istniał i rozwijał się wschodni, katolicki obrządek
bizantyjsko-słowiański. Parafie i placówki nowego obrządku
powstawały z inicjatywy biskupów łacińskich, w istniejących na tych
terenach diecezjach Kościoła Rzymskokatolickiego: łuckiej, pińskiej
(istniała od 1925 r., wcześniej była tu diecezja mińska), lubelskiej,
podlaskiej i wileńskiej (archidiecezja).
Po roku 1918, gdy ustanawiała się polska państwowość po
okresie zaborów, Cerkiew Prawosławna na terenach nowo
powstającego państwa przeżywała olbrzymi kryzys, który przybierał
Cerkwi Prawosławnej , a faktycznie do powstania na terytorium Rzeczpospolitej
dwóch organizacji kościelnych obrządku wschodniego - Cerkwi Prawosławnej
(ostatecznie nie zlikwidowanej) i Cerkwi Greckokatolickiej (unickiej),
prowadzących ze sobą szeroko zakrojoną rywalizację na różnych płaszczyznach od
religijnej po polityczną. Rywalizacja ta, na tle wyznaniowym trwała przez cały okres
istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Rzeczpospolita Korony Polskiej i
Wielkiego Księstwa Litewskiego). Stała się w pewnym okresie pretekstem dla
mocarstw ościennych, głównie Rosji do mieszania się w wewnętrzne sprawy Polski
i występowania w roli obrońcy prawosławia. W wyniku rozbiorów 1772, 1793, 1795
upadła polska państwowość, a ziemie Rzeczypospolitej zostały podzielone między
Rosję, Austrię i Prusy. Tereny zamieszkiwane przez ludność prawosławną i
greckokatolicką przypadły Rosji i Austrii.
Część Cerkwi Greckokatolickiej, która znalazła się pod zaborem
austriackim, na terytorium Galicji i Lodomerii istniała i rozwijała się z biegiem
czasu, bez jakichkolwiek przeszkód. Jej zwierzchnikiem od 1900 r. był metropolita
Szeptycki.
Tymczasem w zaborze rosyjskim, władze carskie od razu rozpoczęły wojnę
z istniejącym tu obrządkiem unickim, który był postrzegany, jako nośnik ideologii
Kościoła łacińskiego, ściśle związanej z ekspansywną polityką Stolicy Apostolskiej
na tereny prawosławnego Wschodu. Konsekwentnie realizując swoją politykę
wobec obrządku greckokatolickiego, utożsamianego z polskością, władze carskie
zniosły Cerkiew unicką na terenie Rosji w 1839 r., a na obszarze Królestwa
Polskiego definitywnie w 1875 r. Rozpętane zostały przy tym olbrzymie represje,
które dotknęły ludność greckokatolicką na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Ziemi
Chełmskiej. W efekcie prześladowań, unici zostali zmuszeni przyjąć prawosławie.
W 1905 r. został wydany ukaz tolerancyjny, na mocy, którego wierni Cerkwi
Prawosławnej, będący kiedyś unitami mogli przejść na obrządek łaciński. Jednak
ogromna ich część pozostała nadal przy Cerkwi Prawosławnej.
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różne postaci na różnych płaszczyznach życia religijnego i
politycznego. Korzenie jego tkwiły w upadku Cerkwi rosyjskiej,
będącego przyczyną zwycięstwa rewolucji bolszewickiej w starym
państwie carów. Ludność prawosławna na terytorium państwa
polskiego w tym okresie znalazła się w złożonej sytuacji. Na
wschodnich terytoriach odradzającego się państwa, których granica
nie była jeszcze do końca sprecyzowana, następował rozwój tendencji
bolszewizmu, oraz formowanie się organizacji tutejszych mniejszości
narodowych i etnicznych - Białorusinów, Ukraińców, Rosjan i
Rusinów. Ich działacze głosząc hasła, niejednokrotnie antypolskie i
antykatolickie próbowali dotrzeć do tutejszej ludności prawosławnej.
Pojawiło się też wtedy mnóstwo różnego rodzaju sekciarzy,
charyzmatycznych przywódców wyznaniowych. Potęgowało to chaos
religijny na kresach wschodnich, których ludność była zaniedbana pod
względem posługi religijnej.21 Najbardziej szkodliwym w skutkach
był brak prawosławnych księży.22 Wierni Cerkwi Prawosławnej ze
wschodnich ziem polskich w tym okresie, byli pozbawieni stałej
opieki duszpasterskiej. Część duchownych prawosławnych, wyjechała
z tych terenów jeszcze w czasie I wojny światowej, w 1915 roku,
uciekając przed wojskami niemieckimi, które w efekcie zwycięskiej
ofensywy, po przełamaniu frontu pod Gorlicami, parły na wschód w
całości zajmując Królestwo Polskie. Duża część księży
prawosławnych po prostu zmieniła placówki. W związku z zaistniałą
sytuacją, wyznawcy prawosławia z kresów wschodnich nie byli w
stanie spełniać najważniejszych praktyk religijnych, takich jak: chrzty,
śluby, pogrzeby i nabożeństwa.23

21

F. Rzemeniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia),
Lublin 1999, s.54.
22
Księża prawosławni, byli określani wieloma terminami, nazywano ich:
prezbiterami, jerejami, świaszczennikami, popami, hospodynami, batiuszkami,
bohomolcami i ojczenkami. Powszechne jest używanie w stosunku do księdza
prawosławnego nazwy pop, jednak to określenie już w omawianym okresie
przybrało charakter pejoratywny. We współczesnym języku rosyjskim, słowo pop
oznacza klechę.
23
B. Łomacz, Praca duszpasterska duchowieństwa neounickiego (Diecezja
podlaska w latach 1923 - 39), Novum, nr5, maj 1980, s.83
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Polska Cerkiew Prawosławna w pierwszych latach po
odzyskaniu niepodległości, borykała się także z innymi ciężkimi
problemami, należała do nich, między innymi sprawa odzyskania po
wyzwoleniu utraconego majątku kościelnego.24 Inną istotną kwestią,
która absorbowała polskich hierarchów prawosławnych była sprawa
statusu prawnego i kanonicznego Cerkwi, z czym wiązał się też
problem uzyskania autokefalii, czyli niezależności od patriarchatu
moskiewskiego. Prawosławie w Polsce podlegało Wszechrosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej. W Rosji natomiast w 1917 r. wybuchła
rewolucja bolszewicka, która doprowadziła do prześladowań i w
rezultacie do całkowitej praktycznie likwidacji Cerkwi w tym kraju.
Do więzienia trafił patriarcha moskiewski Tichon. W obliczu tej
sytuacji polscy biskupi prawosławni rozpoczęli starania o uzyskanie
niezależności od patriarchatu moskiewskiego i ustanowienie
autokefalii,25 czyli szeroko rozumianej samodzielności kościelnej.
W obliczu osłabienia znaczenia Cerkwi Prawosławnej,
zmagającej się z licznymi problemami w młodym, odradzającym się
dopiero państwie polskim, część ludności tego wyznania ze
wschodnich kresów, pozbawiona księży zaczęła wstępować do
Kościoła Rzymskokatolickiego. Erygowano wtedy 70 nowych parafii
łacińskich.26 Proces ten, nasilił się po 1918 roku.27 Powstawanie
nowych parafii rzymskokatolickich niekoniecznie wiązało się z
pragnieniami ludności, przystępowania do obrządku łacińskiego.
Głównie było to związane z ekspansją Kościoła Rzymskokatolickiego
na tych terenach. Faktem jest jednak, że konwersje miały miejsce.
Możliwe jest, że były one związane z korzeniami unickimi
prawosławnych mieszkańców Podlasia i Polesia. Jednak, prawosławna
ludność rusińska, czując swą odrębność od polskości, utożsamianej z

24

Więcej na ten temat S. Kiryłowicz, Z dziejów prawosławia w II Rzeczypospolitej
Polskiej. Niektóre problemy na tle polityki wyznaniowej państwa 1918 - 1939,
Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 16: 1986, z.1 2 , s.43 - 45
25
Tamże, s.46 - 51
26
Rzemeniuk, dz. cyt., s.53
27
Łomacz, dz. cyt., s.85
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Kościołem łacińskim, wolała księży katolickich obrządku
wschodniego, niż kapłanów rzymskokatolickich.28
Idea, powołania na wschodnich ziemiach polskich obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego narodziła się w diecezji podlaskiej,29
ustanowionej zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Pomysłodawcą ustanowienia nowego katolickiego obrządku
wschodniego w Polsce, był ordynariusz tej diecezji, biskup Henryk
Ignacy Przeździecki.
Diecezja podlaska, we wschodniej swojej części była
zamieszkana przez ludność rusińską. Ludność ta, nie mająca
przynależności narodowej, była kiedyś wyznania greckokatolickiego,
ale w czasie gwałtownych prześladowań i represji, a następnie
ostatecznej likwidacji obrządku unickiego w zaborze rosyjskim
przeszła na prawosławie.
Do ordynariusza diecezji podlaskiej, biskupa Przeździeckiego
zwróciło się po I wojnie światowej wielu prawosławnych z prośbą o
przyjęcie na łono Kościoła łacińskiego.30 Napłynęło wówczas wiele
podań z parafii prawosławnych, gdzie dawno nie było księdza z
prośbami o księży unickich. Na początku lat dwudziestych, tego typu
podania wpłynęły z Dokudowa, Ortela Książęcego, Choroszczynki, a
nawet Kuraszewa, który należał do diecezji pińskiej.31 Problemy
prawosławnej ludności zamieszkującej diecezję podlaską, stanowiły
istotne zagadnienie dla biskupa Przeździeckiego. Trzeba pamiętać, że
na terenie tej diecezji miały kiedyś miejsce szeroko zakrojone represje
władz carskich w celu likwidacji obrządku unickiego. Tu odbyły się
krwawe rzezie ludności greckokatolickiej, dokonane przez żołnierzy
28

Tamże, s.84
Diecezja ta miała wcześniej nazwę Diecezja Janowska czyli Podlaska. Papież
Pius XI bullą cyrkumskrypcyjną (czyli wyznaczającą granice diecezji) Pro recto et
utili z dnia 25 stycznia 1924r. przeniósł stolicę biskupią z Janowa do Siedlec
wynosząc kościół parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w
Siedlcach do godności katedry. W konstytucji apostolskiej Vixdum Poloniae unitas z
dnia 28 października 1925 r., nadającej nowe granice terytorialne diecezjom w
Polsce, diecezja Janowska czyli Podlaska otrzymała nową nazwę - Siedlecka czyli
Podlaska.
30
H. Przeździecki, Listy pasterskie i przemówienia 1928 – 1938, Siedlce 1938, s.142
31
Łomacz, dz. cyt., s.85
29
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rosyjskich w Pratulinie czy Drelowie. Diecezja podlaska była więc
ideologicznie obciążona pamięcią o unitach wcielanych siłą do
prawosławia. Potomkowie dawnych unitów z kresów wschodnich, na
skutek własnego tragicznego położenia, zwracali się obecnie w stronę
katolicyzmu. Nie trudno było w tej sytuacji dostrzec szansę Kościoła
Rzymskokatolickiego, pozyskania na nowo tej ludności, a nawet
katolizacji prawosławnych z terenów wschodnich, nigdy nie
związanych z obrządkiem greckokatolickim. Rodziła się możliwość
ekspansji katolicyzmu na tych terenach.
Były trzy możliwości przyjęcia prawosławnej ludności do
katolicyzmu. Wielu polskich biskupów łacińskich uważało, że ludność
tą należy przyjmować wprost do Kościoła Rzymskokatolickiego.32
Inni twierdzili, że prawosławna ludność, pragnącą jedności z
Kościołem katolickim powinna zostać wcielona do Cerkwi
Greckokatolickiej, istniejącej na południowo - wschodnich terenach
Rzeczpospolitej. Biskup Przeździecki, był przeciwnikiem obu tych
poglądów. Jego zdaniem, konieczne było, zostawienie tej ludności
wyznania, takiego, jakie ona posiadała, czyli prawosławnego,
rosyjskiego ze wszystkimi zasadami, w całej obrzędowości, ideologii i
rytuale, ale z uznaniem papieża, jako głowy całego Kościoła
katolickiego.33 Na tej zasadniczej kwestii miał się oprzeć nowy
obrządek, będący w doktrynie całkowicie prawosławny, którego
katolickość będzie polegała na uznaniu Biskupa Rzymu.
Naturalnym spadkobiercą idei unii obrządków wschodnich z
Kościołem
Rzymskokatolickim,
wydawała
się
Cerkiew
Greckokatolicka, która według niektórych opinii, powinna patronować
inicjatywom Kościoła, dotyczącym katolizacji Wschodu. Jednak
prawosławni, zwracając się do biskupa podlaskiego, nie mieli w
żadnym wypadku na myśli obrządku grecko - katolickiego z Galicji.
Ponieważ, unici z południowo - wschodnich terenów Polski, byli
Rusinom obcy zwłaszcza pod względem wyznaniowym.34 Poza tym,
faktem również jest, że Cerkiew Greckokatolicka z Galicji stała się
już wtedy ostoją nacjonalizmu ukraińskiego. Podkreślała ona i
32

Przeździecki, dz. cyt., s.147
Tamże, s.148
34
Łomacz, dz. cyt., s.85
33
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wyznaczała rodzącą się odrębność narodową Ukraińców. Ciekawe,
posiadające wiele słuszności jest stwierdzenie: [...] zakrystia unicka
stworzyła ruch narodowy ukraiński[...].35Ale stało się to dopiero w
połowie XIX w. wtedy, gdy ostoją ukraińskiej myśli narodowej
przestali być już wyznawcy Cerkwi Prawosławnej w Rosji i
ukraińskie ośrodki na Rusi Zadnieprzańskiej. Dopiero na przełomie
XIX i XX w. rolę ostoi narodowej dla Ukraińców przejęła Cerkiew
Greckokatolicka w Galicji.
Metropolicie Szeptyckiemu ogromnie zależało na ekspansji
misyjnej Cerkwi Greckokatolickiej, która podobnie jak Kościół
Rzymskokatolicki chciała wykorzystać moment kryzysu prawosławia.
Często w polemikach był podkreślany fakt pochodzenia obrządku
greckokatolickiego od Unii Brzeskiej z końca XVI wieku, niektórzy
podawali argumenty za tym, że tylko na jej zasadach prawosławni
mogą przystępować do katolicyzmu. Wielu polityków polskich
sądziło, że objęcie patronatu nad misją katolizacji na terytoriach
wschodnich przez Cerkiew Greckokatolicką, która stała się nośnikiem
narodowych idei ukraińskich, mogłoby zachwiać tutejszą strukturą
narodowościową, oraz być w pewnych okolicznościach zagrożeniem
dla państwowej racji stanu. Oprócz spraw związanych z polityką, były
też inne równie istotne kwestie, dotyczące zwłaszcza zagadnień
wyznaniowych. Cały problem tkwił w istniejących różnicach oprawy
obrządkowej Cerkwi Greckokatolickiej, które były bardzo widoczne
w porównaniu ich z czystością doktryny i rytuałów wyznania
prawosławnego - rosyjskiego. Cerkiew Greckokatolicka, mimo że
pochodziła od prawosławia, z biegiem czasu jednak przejęła wiele
elementów kultu i obrzędowości od Kościoła łacińskiego. W owym
czasie istniało ponad 100 różnic między obrządkiem greckokatolickim
a prawosławnym istniejącym w Rosji.36 Sprzeczności te, dotyczyły
35

Cyt. za: J. Lubecki, Problem unijny i rozwój obrządku wschodnio - słowiańskiego
w Polsce, Sprawy Narodowościowe, rok VII, kwiecień - czerwiec 1933, nr2 - 3,
s.172
36
Ksiądz Zenon Kałeniuk w swoim referacie wygłoszonym na I Konferencji
Kapłańskiej w Sprawie Unii Kościelnej w Pińsku w kwietniu 1930 roku, podał
dokładnie 77 różnic istniejących między obrządkiem greckokatolickim a
prawosławiem, podkreślając jednak, że sprzeczności tych jest znacznie więcej niż
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szeroko rozumianej, oprawy życia religijnego na wielu płaszczyznach,
obejmującego w swym zakresie takie kwestie, jak wygląd cerkwi i
sprzętów cerkiewnych, ubiory duchowieństwa - codzienne i używane
do sprawowania liturgii, oraz sposób celebrowania liturgii.
Biorąc pod uwagę te odmienności, doktryna wyznaniowa
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego nie mogła się oprzeć o
całokształt istniejących wówczas zasad Cerkwi Greckokatolickiej,
które uformowały się zresztą na przestrzeni wieków funkcjonowania
rytu unickiego w ogromnej bliskości z Kościołem łacińskim i w
pewnej zależności od niego. Łacińska tradycja siłą rzeczy
oddziaływała i wpływała w sobie specyficzny sposób na obrządek
greckokatolicki. Należy jednak zaznaczyć, że stosunki między
Kościołem Rzymskokatolickim a Cerkwią Unicką w czasie
wzajemnej koegzystencji miały jednak obok dobrych i złe momenty.
Mimo wszystko, można powiedzieć, że katolicyzm w pewnym sensie
odmienił prawosławne oblicze i ideologię tej części Cerkwi
Prawosławnej, która w XVI wieku zawarła w Brześciu unię z
Kościołem zachodnim. Grekokatolicyzm, którego idea została
wówczas skrystalizowana, systematycznie czerpał ze źródła zasad
łacińskich. Przyswajał je sobie i mieszał z dotychczas wyznawanymi
przez siebie normami prawosławnymi. Formułował z tej połączonej
substancji własną obrzędowość i tradycję, których ostateczny kształt
zadecydował o specyfice i odmienności wyznania unickiego.
Tymczasem między tym obrządkiem a prawosławiem, została od razu
wykopana przepaść wzajemnej niechęci i zawiści, która pogłębiona
została z biegiem czasu przez podsycaną bez przerwy wrodzoną
ambicję obu Cerkwi, uzurpujących sobie prawo do posiadania i
przechowywania w depozycie jedynego wschodniego, prawdziwego
wyznania chrześcijańskiego. Mając wzgląd na te wszystkie
okoliczności, a także na komplikacje narodowo - religijne istniejące
na kresach wschodnich, powzięto decyzję, że prawosławnym
przystępującym do obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, zostaną
zachowane formy zewnętrzne ich wyznania, które wypełnione zostaną
dogmatyką katolicką.
100, Pamiętnik I – ej Konferencji Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej w Pińsku
(23 - 24 / IV 1930 roku ) oprac. ks. dr Kazimierz Kułak, Pińsk 1931, s.101 - 109

135

Michał Wójciuk

Biskup Przeździecki swój projekt stworzenia katolickiego
obrządku wschodniego konsultował na początku z Episkopatem
Polski. Wielu biskupów nie podzielało poglądów ordynariusza
podlaskiego. Wśród członków Episkopatu panowało przekonanie, że
aby umocnić Kościół Rzymskokatolicki na wschodnich kresach,
należy korzystając z kryzysu prawosławia przyjmować jego
wyznawców wprost do obrządku łacińskiego.37 Tak uważali między
innymi biskup, ordynariusz diecezji lubelskiej Marian Fulman i
biskup katowicki, późniejszy prymas August Hlond. Głównie biskupi
diecezji kresowych, doskonale rozumiejący tamtejsze uwarunkowania
narodowe i wyznaniowe gorąco poparli projekt Przeździeckiego, byli
to: Zygmunt Łoziński, Adolf Piotr Szelążek, Jerzy Matulewicz,
Romuald Jałbrzykowski, oraz przebywający na emigracji w Polsce
ordynariusz diecezji mohylewskiej, arcybiskup Edward von der Ropp.
Większość przedstawicieli Episkopatu uważała, że za pomocą nowego
katolickiego obrządku wschodniego, będzie można dokonać ekspansji
katolicyzmu na ziemie rosyjskie, nie ograniczając się przy tym do
lokalnego sukcesu nad prawosławiem w Polsce. Myślano, że Polska
może objąć patronat całej misji katolizacji na ogarniętym rewolucją
bolszewicką Wschodzie. Obrządek bizantyjsko-słowiański był
postrzegany jako pomost katolicyzmu z Polski do Rosji.38 Watykan
jednak pokrzyżował później te plany. Stolica Apostolska nie brała pod
uwagę polskich interesów na Wschodzie. Prowadząc własną politykę
względem Rosji, Watykan obawiał się polskich misjonarzy, którzy
oprócz idei jedności Kościoła, mogli zaszczepiać w dawnym państwie
carów pierwiastki polskie. Dlatego Polacy byli systematycznie
odsuwani przez Stolicę Apostolską od udziału w watykańskiej
polityce wschodniej.
Ordynariusz podlaski, zanim rozpoczął starania o
wprowadzenie nowego obrządku, przeprowadził także gruntowne
37

J. Odziemkowski, Neounia w Polsce 1924 - 1939, Chrześcijanin w Świecie,
nr181, październik 1988, s.57
38
Lubecki, dz. cyt., s.184; W. Dagilis, Problem unii kościelnej w II
Rzeczypospolitej, Chrześcijanin a współczesność, 6 (20), 1986, s.28, 30, 34, 35;
E. J. Pałyga, Polsko - watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II
Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża - Polaka, Warszawa 1988, s.69
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badania sondażowe wśród ludności prawosławnej i katolickiej ze
swojej diecezji. Zasięgał także opinii księży katolickich, którzy
pracowali w parafiach, gdzie obok ludności polskiej mieszkała
ludność ruska.39
Biskup Przeździecki, zebrawszy wymagane dane i opinie
zwrócił się do Stolicy Apostolskiej prosząc o instrukcje dotyczące
powołania w Polsce katolickiego obrządku wschodniego. Po czym
niebawem udał się do Rzymu. Na oficjalnej audiencji u papieża Piusa
XI, która odbyła się 22 października 1923 roku, przedstawiony został
opracowany uprzednio plan utworzenia nowego rytu.40 W planie tym
zawarta została wizja, tego, w jaki sposób ma być prowadzona misja
w obrządku bizantyjsko-słowiańskim na terenach wschodnich diecezji
Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Na ziemiach wchodzących
niegdyś w skład Cesarstwa Rosyjskiego, gdzie ludność wyznania
prawosławnego wyraziła swoje życzenie, bądź gdzie zaistniały ku
temu możliwości, miały być erygowane parafie nowego obrządku.
Obsługiwać je mieli kapłani wyświęceni w tym rycie. Księża ci
pozostawać mieli w jurysdykcyjnej zależności od ordynariusza
diecezji łacińskiej, gdzie dane parafie powstawały. Do pomocy w
pracy misyjnej nowego obrządku biskup podlaski zaproponował
Towarzystwo Jezusowe.41 Plan biskupa został przez Watykan
zaopiniowany pozytywnie.
Dnia 10 grudnia 1923 roku Kongregacja dla Kościoła
Wschodniego wydała biskupowi instrukcję jak prowadzić pracę
misyjną nowego obrządku - Zelum Amplitudinis. Dokument ten, stał
się podstawą dla wprowadzenia katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiego w Polsce. Instrukcja podkreślała fakt wyznawania
przez Kościół Rzymskokatolicki zasady, że każdy obrządek wschodni
ma prawo trzymać się swoich zwyczajów, ceremoniałów oraz
dyscypliny, pod warunkiem jednak, że nie będą w nich zawarte błędy
schizmatyckie. Obrzędy i dyscyplina zawarte w zasadach danego rytu
wschodniego i w jego świętych księgach liturgicznych pozostawały
39

Rzemeniuk, dz. cyt., s.55
Pamiętnik I - ej Konferencji Kapłańskiej..., dz. cyt., s.89
41
H. E. Wyczawski Ruch neounijny w Polsce w latach 1923 - 1939, Studia
Theologica Varsaviensia, 8 (1970), nr1, s.413
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nienaruszone przez Kościół łaciński. Zabronione zostało
komukolwiek i pod jakimkolwiek pretekstem, nawet gdyby to był
patriarcha lub inny biskup, cokolwiek zmieniać i wprowadzać nowe
elementy, mogące w jakiś sposób uszczuplać całkowite i dokładne
zachowanie danego obrządku. Kongregacja zalecała też, aby
wszystkie, nawet najdrobniejsze obrzędy i zasady rytu wschodniego,
wszystkie jego zwyczaje, przekazane przez tradycję były zachowane z
wyjątkową pieczołowitością. Podkreślone zostało także, by zwrócić
należytą uwagę na prawosławnych, pragnących przyłączyć się do
Kościoła katolickiego, gdyż w ich obrządkach szczególnie nie
pożądane były jakiekolwiek zmiany. W instrukcji zostało wyrażone
życzenie, aby każdy przyjmujący normy katolickie pozostał również
wierny tradycji tego obrządku, w którym się urodził.42 Fakt, że
Watykan podkreślał przy każdej okazji potrzebę zachowania
wyznawanego obrządku, przez przystępujących do jedności z
Kościołem, należy wiązać z ideologicznym przesłaniem, którego
orędownikiem była zawsze Stolica Piotrowa. Dotyczyło ono potrzeby,
a nawet konieczności istnienia, w łonie Kościoła jak największego
zróżnicowania tradycji chrześcijańskiej, zjednoczonej pod patronatem
Apostolskiego Kościoła Rzymskiego. Głoszenie w ten sposób
jedności Kościoła pod przewodnictwem papieża, było potrzebne
między innymi w polemice z Cerkwią Prawosławną.
Dnia 21 stycznia 1924 roku Stolica Apostolska wydała
biskupowi podlaskiemu dekret z odpowiednimi pełnomocnictwami,
dotyczącymi powołania na ziemiach polskich nowego katolickiego
obrządku wschodniego.43 Na mocy, uzyskanych pełnomocnictw,
biskup Przeździecki stał się ordynariuszem nowego obrządku
katolickiego bizantyjsko-słowiańskiego. Biorąc za podstawę,
uzyskane od Stolicy Apostolskiej wytyczne, biskup Przeździecki,
sporządził z myślą o pracujących w przyszłości na rzecz neounii,
Instrukcję dla kapłanów obrządku wschodniego,44 a ogłosił ją dnia 19
42

Pamiętnik I - ej Konferencji Kapłańskiej... dz. cyt., s.89 - 90
Przeździecki, dz. cyt., s.143
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S. Stępień, Nowa unia kościelna. Obrządek bizantyńsko - słowiański, [w:] Polska Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, T.2, Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu
kulturowym i etnicznym, pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1994, s.153
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czerwca 1924 r. Te same pełnomocnictwa od Stolicy Apostolskiej, co
biskup podlaski, otrzymali także 4 kwietnia 1924 roku biskupi
ordynariusze archidiecezji wileńskiej i diecezji: mińskiej (potem
pińska), lubelskiej i łuckiej. Na ich terenach zaczęły powstawać
wkrótce parafie nowego obrządku.45
Zanim, została rozpoczęta akcja misyjna w obrządku
bizantyjsko-słowiańskim, biskup Przeździecki, chcąc ocenić na
miejscu sytuację, oraz poznać nastroje ludności, przeprowadził w
dniach od 4 do 26 maja 1924 roku wizytację duszpasterską parafii
Kościoła Rzymskokatolickiego, znajdujących się na terenie powiatu
włodawskiego.46
Aby urzeczywistnić akcję misyjną nowego obrządku na
wschodnich kresach Polski i wprowadzić w życie otrzymane od
Stolicy Apostolskiej pełnomocnictwa, biskup Przeździecki
skontaktował się z generałem Towarzystwa Jezusowego (Societas
Iesu)47 ojcem Włodzimierzem Ledóchowskim.48 Wybór biskupa
podlaskiego, jaki padł na zakon jezuitów, był niezwykle trafny,
zgromadzenie to bowiem szczególnie interesowało się pracą misyjną
na Wschodzie. Zakonowi jezuitów papież powierzył 14 września 1922
roku, kierownictwo Papieskiego Instytutu Studiów Wschodnich
(Pontificio Istituto di Studi Orientali).49 W Instytucie zajmowano się
zgłębianiem, poznawaniem i analizowaniem szeroko rozumianej
45

Przeździecki, dz. cyt., s.143; Problematykę związaną z rozpoczęciem formowania
katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na wschodnich ziemiach polskich,
poruszył Janusz Odziemkowski w artykule: Geneza i początki neounii w Polsce
(1923 - 1924), Odpowiedzialność i Czyn, nr2, 1988
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Rzemeniuk, dz. cyt., s.55
47
Przeździecki, dz. cyt., s.143
48
Wywodził się z polskiej rodziny szlacheckiej, której przysługiwał tytuł
hrabiowski. Był to człowiek wielkiego formatu, o silnej osobowości i wybuchowym
temperamencie. Są opinie określające Ledóchowskiego ostatnim z wielkich
generałów jezuitów. Generałem Towarzystwa Jezusowego był od 1915 r. i
doprowadził zakon do rozkwitu, kładąc nacisk na dyscyplinę, naukę oraz rozwój
misyjny.
49
Unijna Encyklika ,, Rerum Orientalium”, z dnia 8 września 1928 r. oraz
Instrukcja ,,Pro Incenso Studio’’, z dnia 27 maja 1937 r. O opiece duszpasterskiej
nad wiernymi Obrządku Wschodniego w Polsce (poza Galicją), oprac. ks. prof. M.
Niechaj, Lublin 1938, s.39
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wielopostaciowej kultury Wschodu, także jej aspektów religijnych.
Prezesem Instytutu został francuski jezuita o. Michael d’Herbigny,
człowiek odgrywający przez pewien czas dużą rolę we wschodniej
polityce Stolicy Apostolskiej, postać niezwykle ciekawa i tajemnicza,
o której będzie jeszcze mowa, w szerszym kontekście wschodniej
polityki papieskiej i roli w niej obrządku bizantyjsko-słowioańskiego.
Ledóchowski gorąco poparł projekt Przeździeckiego. W
związku z czym, w zakonie powstała specjalna Misja Wschodnia
Towarzystwa Jezusowego. Zakon wykształcił w swych ramach tak
zwaną gałąź wschodnią , której księża byli zapoznawani z obrządkami
wschodniego chrześcijaństwa i kształceni w kierunku, by móc
sprawować rytuały wschodnie, służąc ludności prawosławnej.50 W
klasztorze Towarzystwa Jezusowego w Krakowie przygotowywać się
zaczęli dwaj zakonnicy, pierwsi którzy mieli zacząć pracę w nowym
obrządku. Byli to rodowity Francuz wyświęcony na kapłana obrządku
wschodniego Charles Bourgeois i kleryk, Michał Malinowski. Ojciec
Bourgeois, został niebawem przełożonym ,,misji unijnej”.51 Diecezja
podlaska w całości, została uznana za jedną parafię neounicką, a o.
Bourgeois, dostał pełnomocnictwa proboszcza i musiał co miesiąc
przekazywać sprawozdania do kurii diecezjalnej.52
Niebawem w diecezji podlaskiej rozpoczęła się akcja misyjna.
W lipcu 1924 r. biskup Przeździecki skierował do miejscowości Hola
w powiecie włodawskim trzech misjonarzy nowego obrządku, byli to:
dawny mnich prawosławny ks. Sawa, drugim o. Charles Bourgeois, a
trzecim kleryk Towarzystwa Jezusowego Michał Malinowski. Dnia 17
sierpnia 1924 r. dołączył do nich czwarty misjonarz ks. Mikołaj Hałas,
który kiedyś był duchownym prawosławnym, kapelanem armii
carskiej, a potem wojsk Petlury. W dniu 24 sierpnia zostało
ochrzczone pierwsze dziecko w katolickim obrządku bizantyjskosłowiańskim, było to dziecko Bondaruka, rolnika ze wsi
Krzywowierzba. Parafia w Holi była pierwszą parafią obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego na terenie diecezji podlaskiej.53
50
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Akcja misyjna na rzecz nowego obrządku w diecezji
podlaskiej przybierała z czasem coraz szerszy wymiar. W 1925 r.
powstały tu jeszcze trzy parafie: w Bublu Starym, Kijowcu i
Połoskach. W diecezji łuckiej powstała wówczas jedna parafia Jeziory, także w diecezji pińskiej - Kuraszewo, a w diecezji wileńskiej
Albertyn.
Władysław hrabia Pusłowski w miejscowości Albertyn
przekazał jezuitom na cele misyjne budynek z zabudowaniami
gospodarczymi, a także las z gruntami ornymi. Gdzie 5 września 1924
roku, powstał dom zakonny i nowicjat Towarzystwa Jezusowego
obrządku wschodniego, założony przez prowincjała jezuitów o.
Stanisława Sopucha. Pierwszymi zakonnikami, którzy przybyli do
Albertyna byli: Michał Malinowski, Charles Bourgeois i nawrócony z
prawosławia Sergiusz Spytecki. Przełożonym domu został o.
Bourgeois, zastąpiony później przez o. Włodzimierza Piątkiewicza,
który został przełożonym, a następnie superiorem Misji Jezuitów. Po
jego śmierci w 1933 r. superiorem placówki został ks. Antoni Ząbek.
W dniu 25 lipca 1925 r., ordynariusz archidiecezji wileńskiej abp
Jerzy Matulewicz, wydał dekret o erygowaniu w Albertynie parafii
bizantyjsko-słowiańskiej. W 1926 r. generał jezuitów o. Ledóchowski
zezwolił na utworzenie w Albertynie nowicjatu zakonnego.
Nowicjusze jezuiccy, uczący się w Albertynie po dwóch latach
składali proste śluby zakonne. Kandydaci na kapłanów kontynuowali
swoją dalszą naukę w kolegiach jezuickich w Pińsku, Lublinie,
Krakowie lub Rzymie. W latach 1926 – 1932 przyjęto do nowicjatu
63 osoby, ale 18 z nich po pewnym czasie zrezygnowało.54
Drugim ośrodkiem jezuickim, który stawiał sobie cel
przygotowania duchownych do pracy misyjnej między wyznawcami
prawosławia było Dubno. Dnia 22 października 1928 r. biskup łucki
Adolf Piotr Szelążek założył w Dubnie seminarium wschodnie, które
54

S. Gajek MIC, Historyczne znaczenie Misji Jezuitów w Albertynie, [w:] Polska Ukraina 1000 lat sąsiedzctwa, T.5, Miejsce i rola Kościoła Greckokatolickiego w
Kościele Powszechnym, pod red. S. Stępnia, Przemyśl 2000, s.129 - 131;
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razem z seminarium wyższym w Łucku i seminarium niższym we
Włodzimierzu, stanowiło część składową rzymskokatolickiego
seminarium duchownego diecezji łuckiej. W 1931 r. papież Pius XI,
zatwierdził projekt utworzenia w Dubnie Papieskiego Seminarium
Wschodniego (Pontificium Seminarium Orientale) i powierzył
prowadzenie seminarium zakonnikom z Albertyna. Rektorem
seminarium był ks. Antoni Dąbrowski, jezuita, doktor teologii,
filozofii i prawa. Liczba wychowanków seminarium w 1937 r.
wynosiła razem 29.55
Podobnie jak jezuici, działający na Wileńszczyźnie i Wołyniu,
prace na rzecz obrządku bizantyjsko-słowiańskiego podejmowały się
też inne zakony, zarówno męskie, jak i żeńskie spośród zakonów
łacińskich, gałęzie wschodnie, tak samo jak jezuici wykształcili:
kapucyni, oblaci i marianie. Wśród neounitów, prace prowadzili także
zakonnicy greckokatoliccy: bazylianie, studyci i redemptoryści.
Kapucyni, prowadzili swoją działalność na Polesiu, gdzie w
1925 r. otworzyli własny dom zakonny w Lubieszowie. Oblaci, którzy
osiedlili się w Kodniu, prowadzili misje na Podlasiu. Biskup lubelski
Marian Fulman sprowadził na Lubelszczyznę bazylianów, którzy
osiedlili się na Ziemi Chełmskiej w 1936 roku. Jeszcze w 1925 r.
biskup łucki Szelążek, sprowadził redemptorystów, którzy rozpoczęli
ciężką pracę unijną na Wołyniu. Studyci, prowadzili prace na Podlasiu
i Polesiu.56
Zakony męskie w pracy misyjnej wśród wyznawców nowego
obrządku, wsparły także powstające zakony żeńskie. Prowadziły one,
na wschodnich terenach Polski placówki oświatowe i charytatywne, z
których korzystali także wyznawcy prawosławia.57 Były trzy zakony
żeńskie
katolickiego
obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego.
Wstępowały do nich w przeważającej liczbie dziewczęta obrządku
łacińskiego. Były to zakony: Córki Najczystszego Serca Najświętszej
55
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Marii Panny, mające swoja siedzibę w Lubieszowie (funkcjonowały
na terenie diecezji: gnieźnieńsko-poznańskiej, podlaskiej i pińskiej),
Misjonarki Najświętszego Serca Jezusowego, które założyły swój
ośrodek w Wilnie (działały tylko na terenie diecezji wileńskiej) i
Misjonarki Córki Maryi (Dzieci Marii), które swoją placówkę miały w
Zarzeczu (funkcjonowały na terenie diecezji pińskiej).58
Istotny problem, który zrodził się już na samym początku
pracy misyjnej w nowym katolickim obrządku wschodnim, dotyczył
tego, jakiego języka używać, pracując z prawosławnymi, których
chciano przyciągnąć do katolicyzmu. Pierwsi misjonarze nowego
obrządku powszechnie używali w swej pracy języka rosyjskiego, co
odzwierciedlało, kompletną nieznajomość powszechności używania
tego języka przez polskich prawosławnych, wśród których Rosjan
było najmniej, bo około 40 tys.59 zrodziło to falę protestu i wzburzenia
ze strony ludności polskiej, a akcję unijną naraziło na zarzuty
rusyfikacji wschodnich kresów polskich.60 Na temat języka, w którym
miano głosić katechizację nowego obrządku prowadzono burzliwe
dyskusje. Używanie bowiem każdego języka, jakim posługiwali się
wyznawcy prawosławia w Polsce, wiązało się z krytyką misjonarzy,
oskarżanych o występowanie przeciw polskiej racji stanu.
Posługiwanie się językami ukraińskim czy białoruskim, rodziło
niebezpieczeństwo, używania nowego obrządku przez narodowe
ugrupowania tych mniejszości do własnej gry politycznej.61 Sprawy
języka, mającego być używanym w akcji misyjnej poruszono na II
Konferencji Kapłańskiej w Pińsku, która odbyła się w dniach od 1 do
3 września 1931 roku. Postanowiono wtedy, że w pracy na rzecz
katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, trzeba posługiwać
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się językiem, jakim mówi ludność, wśród której się pracuje.62 Sprawy
języka misjonarzy neounijnych, usiłował rozwiązać dokument
rzymskiej Kongregacji dla Kościoła Wschodniego - instrukcja Pro
Incenso Studio z 27 maja 1937 roku. Nakazuje się w niej
misjonarzom,
unikania
wszystkiego,
co
powodowałoby
nieporozumienia narodowościowe lub polityczne. Językiem
używanym w pracy na rzecz katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiego, miał być ten, którym posługuje się ludność na danym
obszarze.63 Ale mimo to, kapłani neouniccy wciąż wykazywali dużą
dowolność w stosowaniu języków, podczas sprawowania liturgii w
obrządku bizantyjsko-słowiańskim.
Pierwszymi kapłanami nowego obrządku kształtującego się na
wschodnich rubieżach Polski, byli w przeważającej liczbie dawni
duchowni prawosławni. Było to spowodowane tym, że nie było
kapłanów wykształconych w obrządku bizantyjsko-słowiańskim, a
jeśli jacyś byli przygotowani do pracy misyjnej, to i tak ich liczba,
zważywszy na zapotrzebowanie nie wystarczała.64 Tymczasem w
latach 1924 - 1928
napływ duchownych prawosławnych na
wschodnie tereny polskie gwałtownie wzrósł. Wielu z nich z myślą
znalezienia w Polsce lepszych warunków do życia i pracy, razem z
własnymi rodzinami przechodzili przez granice legalnie bądź nie
legalnie. Do 1930 r. liczba kapłanów prawosławnych w Polsce
wzrosła do ponad 1800, była to liczba bardzo wysoka, zważywszy na
to, że Cerkiew potrzebowała tu około 1400 księży.65 Duża liczba
duchowieństwa prawosławnego, nie znalazłszy zajęcia, musiała coś z
sobą począć. Niektórzy z nich przystępowali do nowego obrządku,
spodziewając się korzyści materialnych i zysku, będąc w
rzeczywistości pozbawionymi głębszych zalet duchowych, a tym
bardziej nie mając żadnych kwalifikacji i predyspozycji do
prowadzenia
działalności
misyjnej.66
Wśród
motywów
62

Pamiętnik II Konferencji Kapłańskiej w sprawie Unji Kościelnej w Pińsku (1,2 i 3/
IX 1931), Pińsk 1932, s.139
63
Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.6
64
Przeździecki, dz. cyt., s.153
65
Rzemeniuk, dz. cyt., s.80 - 82
66
Przeździecki, dz. cyt., s.151
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przystępowania do obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, oprócz
polepszenia tragicznej sytuacji materialnej, należy wymienić również
obawę przed wydaleniem z Polski. Wielu z księży prawosławnych
przybyłych z Rosji, w tym okresie nie posiadało jeszcze obywatelstwa
polskiego.67 Duża ilość księży prawosławnych przystępowała do
neounii, z powodu wejścia w konflikt z władzą cerkiewną. Konflikty
te były przeróżne i rozgrywały się na rozmaitych płaszczyznach,
dotyczyły
np.
niemoralnego
prowadzenia
się
kapłanów
prawosławnych, bądź różnych ich nadużyć. Przy przyjmowaniu
księży prawosławnych do pracy w obrządku bizantyjsko-słowiańskim,
potrzebna była więc duża ostrożność, zalecała ją Kongregacja dla
Kościoła Wschodniego, czego wyraz dała w wydanej przez siebie
instrukcji Laudabili Sane z 26 sierpnia 1929 r., a potem w instrukcji
Pro Incenso Studio z 27 maja 1937 roku. W tym ostatnim dokumencie
nakazywała, by przyjmowani do nowego obrządku księża
prawosławni odbyli trwający 4 miesiące kurs na tzw. Kursie
dokształcenia i przeszkolenia kleru ze Schizmy nawróconego w
Łucku.68
W miarę rozwoju obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, nie
sposób było uniknąć zatargów jego wiernych z wyznawcami
prawosławia, które ze zrozumiałych powodów, już w chwili
odradzania się Cerkwi, widziało w neounii swego rywala. Ostre były
zatargi neounitów z prawosławnymi na tle do własności cerkwi i dóbr
cerkiewnych, budynków parafialnych, cmentarzy bądź dzwonnic
cerkiewnych. Miały one miejsce w takich miejscowościach, jak:
Żabcze, Kostomłoty, Cechów, Dubeczno, Humaniszcze, Jeziory,
Gubcze, Zabłocie, Starokornin i Kuraszew.69
Podstawową cechą katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiwego, było przede wszystkim, pozostawienie całej
obrzędowości prawosławnej dla ludzi, kultywujących ją do tej pory,
którzy obecnie przystępowali do neounii. Główna zmiana dotyczyła
67

M. Kalina, Neounia w województwie białostockim w latach 1924 - 1939,
Białostockie Teki Historyczne, 1995, t.1, s.47
68
Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.63
69
M. Papierzyńska - Turek, Między tradycją a rzeczywistością..., dz. cyt., s.417 421
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uznania zwierzchności papieża. Do ektenii,70 zostało wprowadzone
imię papieża i łacińskich biskupów diecezjalnych. Pozwolono
wyznawcom nowego obrządku nie uznawać w wyznaniu wiary
filioque.71
Liturgia,
była
sprawowana
w
języku
starocerkiewnosłowiańskim. Główną rolę, podobnie jak w rosyjskim
prawosławiu odgrywała liturgia św. Jana Chryzostoma.72
Kalendarzem liturgicznym, był tak samo jak w prawosławiu rosyjskim
kalendarz juliański. Takich samych jak w prawosławiu używano ksiąg
liturgicznych. Szaty duchowieństwa neounickiego, zarówno
powszednie, jak i nakładane do sprawowania liturgii, były takie same,
jak te używane w prawosławiu. Chciano by były one jedynie podobne
do prawosławnych jednak nie takie same, żeby nie wprowadzać w
70

Ektenia, jest to zbiór krótkich wezwań, próśb, wołań modlitewnych,
wygłaszanych przez kapłana lub diakona za różne wspólnoty i osoby. Jest to,
odpowiednik modlitwy wiernych w Kościele Rzymskokatolickim.
71
Filioque, jest to łacińska formuła znajdująca się w Credo, czyli w symbolu
nicejsko - konstantynopolitańskim (rzymskokatolickim wyznaniu wiary) mówiące o
tym, że Duch Święty pochodzi również od Syna. Dosłowne znaczenie [...] i Syna [...]. był to jeden z głównych punktów spornych między Kościołem
Rzymskokatolickim a Cerkwią Prawosławną, która wierzy, że Duch Święty
pochodzi tylko od Ojca.
72
W prawosławiu, w czasie sprawowania kultu, w różnym okresie kalendarza
kościelnego odprawiane są cztery liturgie, są to: odprawiana najczęściej Liturgia św.
Jana Chryzostoma (celebrowana w większość dni roku liturgicznego), Liturgia św.
Bazylego Wielkiego celebrowana tylko 10 razy w ciągu roku (odprawiana jest w
niedziele Wielkiego Postu, oprócz Niedzieli Palmowej, w Wielki Czwartek i w
Wielką Sobotę, w dzień św. Bazylego Wielkiego, w wigilię świąt Bożego
Narodzenia i Epifanii, pod warunkiem, że nie przypada ono w sobotę lub niedzielę,
odprawia się tą Liturgię również w same święta, jeśli przypadają one na niedzielę
lub poniedziałek). Liturgie św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego,
składają się z trzech części: Proskomidii, Liturgii katechumenów i Liturgii
wiernych. Przypisywana papieżowi św. Grzegorzowi jest tzw. Liturgia Uprzednio
Poświęconych Darów (jest ona związana z dniami ścisłego postu, odprawiana jest,
w środy i w piątki Wielkiego Postu, w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu, a
także w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę. Podczas tej Liturgii
nie jest dokonywana konsekracja Eucharystii, korzysta się natomiast podczas jej
celebracji z darów wcześniej poświęconych w czasie sprawowania Liturgii św. Jana
Chryzostoma lub św. Bazylego Wielkiego), istnieje jeszcze Liturgia św. Jakuba,
którą sprawuje się rzadko w Kościele jerozolimskim i na wyspie Ksantos. W Cerkwi
Prawosławnej w Rosji jest ona odprawiana raz w roku, w dzień św. Jakuba.
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błąd wiernych.73 Mimo wszystko, księża neouniccy wyglądali tak
samo jak kapłani prawosławni, co wprowadzało w błąd wiernych,
którzy nie uświadomieni dostatecznie, nie wiedzieli paradoksalnie czy
uczestniczą w obrzędach prawosławnych, czy neounickich. Uczulano
zwłaszcza, by księża unikali w ubiorze wszystkiego, co
powodowałoby zarzut latynizacji, po to, by ludność odróżniała ich od
kapłanów rzymskokatolickich. Na procesji i spowiedzi, zabronione
było księżom neounickim wkładanie stuły lub komży, typowych dla
obrządku łacińskiego.74
Siłą rzeczy jednak, musiały w katolickim obrządku
bizantyjsko-słowiańskim wystąpić elementy nieznane dla rosyjskiego
prawosławia synodalno - konsystorskiego. W cerkwiach neounickich,
pojawiły się na przykład tablice z rozkładem nabożeństw. W ich
przedsionkach tymczasem umieszczano naczynia ze święconą wodą.
W cerkwiach występowały również krucyfiksy, czyli krzyże z
wyrzeźbionym ciałem umęczonego Chrystusa, w momencie gdy w
prawosławiu Zbawiciel na krzyżu jest zawsze malowany.75 Księża
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego uzyskali prawo binowania mszy
świętych.76 Binacje, mogli oni odprawiać, nawet w tej samej świątyni i
przy tym samym ołtarzu.77 W czasie odprawiania mszy świętej w
obrządku neounickim, pojawiły się elementy typowe dla Kościoła
Rzymskokatolickiego, takie jak klękanie w czasie czytania Ewangelii,
czy mówienia Credo.78 Pojawił się również, nieznany dla prawosławia
synodalnego zwyczaj odprawiania mszy cichych.79 W obrządku
bizantyjsko-słowiańskim, dbano szczególnie o częste odprawianie
73

Przeździecki, dz. cyt., s.536
Tamże, s.537
75
Pamiętnik I - ej Konferencji Kapłańskiej..., dz. cyt., s.102
76
Binowanie mszy świętych, zwane również binacją, jest to możliwość odprawiania
przez jednego księdza, dwóch mszy w ciągu tego samego dnia. Ksiądz
rzymskokatolicki, może obecnie za specjalnym pozwoleniem, w ciągu dnia
odprawić nawet do czterech mszy świętych.
77
Łomacz, dz. cyt., s.97
78
Tamże, s.96
79
Msze ciche, są to msze odprawiane bez udziału wiernych. zawsze jednak w czasie
ich celebracji musi być obecna przynajmniej jedna osoba, najczęściej stanu
duchownego, są to msze czytane, w odróżnieniu od śpiewanych. W prawosławiu
liturgia jest zawsze śpiewana.
74
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mszy świętych.80 Starano się odprawiać je codziennie, w kolejno
następujące po sobie dni, bądź częściej w środy, piątki, i soboty. Jeśli
chodzi o zachowanie wiernych w czasie mszy świętej, świece były
zapalane przez osoby do tego wyznaczone, a nie przez wszystkich
wiernych, tak jak to jest w prawosławiu. Nie zapalano ich w czasie
nabożeństw.81
W
katolickim
obrządku
bizantyjsko-słowiańskim
wprowadzono kult Najświętszego Serca Jezusowego, oraz dogmat
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.82 Jeśli chodzi o
kalendarz liturgiczny, to jak była już o tym mowa, święta były
obchodzone zgodnie z kalendarzem juliańskim. W śród obchodzonych
świąt, pomijano te, które były świętami typowo rosyjskimi.83 Do
kalendarza neounickiego wprowadzonych zostało za to kilka nowych
świąt, były to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
popularnie zwane Bożym Ciałem,84 Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny,85 oraz św. Jozafata Kuncewicza.86 Do
katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, wprowadzono
również kult Najświętszego Sakramentu.87 W związku z ożywieniem
80

Przeździecki, dz. cyt., s.462
Łomacz, dz. cyt., s.97
82
Tamże, s.96
83
Tamże, s.97
84
Obchodzone we czwartek po pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego.
Uroczystość została wprowadzona w 1246 r. w belgijskiej diecezji Liege,
a w 1264 r. papież Urban IV rozszerzył ją na cały Kościół.
85
Obchodzone przez Kościół katolicki na początku roku liturgicznego 8 grudnia.
86
Św. Jozafat Kuncewicz, jest czczony przez Kościół 12 listopada. Zgodnie z
tradycją kościelną jest ojcem i opiekunem ubóstwa. Urodził się w 1580 r., był
członkiem zakonu bazylianów, w 1618 r. został unickim arcybiskupem Połocka.
Wrażliwy na niedolę warstw najuboższych, własnymi środkami wspierał nędzarzy, a
gdy nie miał pieniędzy, zastawił insygnia biskupie. Był również gorliwym
działaczem unickim. W 1623 r. w Witebsku zginą poćwiartowany siekierą, a jego
ciało wrzucono do Dźwiny. Beatyfikowany został przez papieża Urbana VIII.
Kanonizacji Jozafata dokonał Pius IX w 1867 r., była to pierwsza kanonizacja
świętego wyznającego obrządek wschodni. Kult jego został rozszerzony na cały
Kościół przez Leona XIII w 1882 r.
87
Najświętszy Sakrament, zwany także Sanctissimum, jest to Hostia (Chleb
Eucharystyczny), wystawiany do publicznej adoracji w monstrancji albo niesiony w
procesji teoforycznej, na przykład w Boże Ciało.
81
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kultu Najświętszego Sakramentu, pojawiły się wielkie kontrowersje,
ponieważ synodalne prawosławie nie zna związanych z tym
obrzędów.88 Ostatecznie nie wprowadzono monstrancji, która jest w
prawosławiu nie znana, ale przyjęły się procesje w Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wprowadzony został również
zwyczaj nawiedzania Najświętszego Sakramentu.89 Święto Bożego
Ciała, zwane było, podobnie jak u grekokatolików przed kasatą Unii,
Zieleńcem bądź Zieleńcami.90 W niektórych parafiach neounickich
przyjął się zwyczaj śpiewania suplikacji.91
Ciekawie wygląda sprawa z obchodzeniem tak zwanych
Pierwszych Komunii. Dzieci w obrządku neounickim, zgodnie z
tradycją prawosławną przyjmowały Sakrament Eucharystii po
otrzymaniu już Sakramentu Bierzmowania w czasie chrztu. Tym
czasem, w obrządku bizantyjsko-słowiańskim położony został
dodatkowo nacisk na obchodzenie co roku uroczystej Komunii
Świętej, w której powinni brać udział rodzice dzieci, ich rodzeństwo
oraz krewni.92
Chrzest miał być udzielany tylko w świątyniach, a nie w
domach prywatnych, jak to się często zdarzało u wyznawców
prawosławia.93
Faktem jest, że wierni katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiego byli zainteresowani pewnymi obrzędami zarówno
rzymskokatolickimi, jak i greckokatolickimi, które wprowadzane były
w ich parafiach.94 W poszczególnych parafiach istniały lokalne
różnice w sprawowaniu kultu. Jedne z nich dbały o ścisłe zachowanie
zasad prawosławia synodalnego, w innych natomiast obrzędy unickie

88

Łomacz, dz. cyt., s.97
Tamże, s.98; Pamiętnik I - ej Konferencji Kapłańskiej..., dz. cyt., s.103
90
Łomacz, dz. cyt., s.98
91
Suplikacje, są to pieśni błagalne, które śpiewają wierni, zwykle podczas
błagalnego nabożeństwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w czasie
klęsk żywiołowych i nieszczęść. Do najbardziej znanych pieśni suplikacyjnych
należą : Święty Borze, Święty Mocny oraz Przed Oczy Twoje, Panie.
92
Przeździecki, dz. cyt., s.536
93
Łomacz, dz. cyt., s.98
94
Tamże, s.99
89
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przeplatały się z łacińskimi.95 Podejmowane działania zmierzające do
ujednolicenia kultu niewiele dawały.
W myśl zasady katolicki ryt bizantyjsko-słowiański, w swojej
formie obrządkowej miał odpowiadać synodalnemu prawosławiu
rosyjskiemu. Tradycja ta, miała być jedynie w niewielu punktach
dostosowana do dogmatyki katolickiej. Jak się jednak okazało w
miarę rozwoju tego rytu na wschodnich ziemiach polskich,
niemożliwością było, zachowanie do końca czystości obrzędów
prawosławnych, w takiej formie, w jakiej istniał on w Rosji. Siłą
rzeczy, musiały zaistnieć lokalne zmiany, u których źródła, leżała już
sama katolickość obrządku, do niej dołączyły zwyczaje ściśle
związane ze specyfiką kultury polskich kresów wschodnich.
Kształtujący się na wschodnich ziemiach Polski, nowy
katolicki obrządek wschodni nie był ujęty na razie w żadne ramy
organizacyjne, jego parafie powstawały niejako samorzutnie, będąc
zgodnie z instrukcja Kongregacji dla Kościoła Wschodniego z 10
grudnia 1923 r., danej biskupowi Przeździeckiemu, podległymi
ordynariuszom diecezji łacińskich.
Dnia 3 lipca 1930 r. Stolica Apostolska, nominowała w końcu
biskupa dla katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Został
nim przełożony generalny zakonu marianów, Litwin, ks. Petras (Piotr)
Buczys.96 Jego konsekracji na biskupa neounijnego dokonał 6 lipca
1930 r. w bazylice Pod Wezwaniem św. Klemensa w Rzymie, biskup
obrządku grecko-bułgarskiego Cyryl Kurtew (biskup Kurtew był od
31 lipca 1926 r. administratorem unitów w Bułgarii).
Ksiądz Petras Buczys, będąc jedynym biskupem obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego, otrzymał szerokie kompetencje, dotyczące
jurysdykcji personalnej, a nie terytorialnej, nad wiernymi swego
obrządku. W związku z czym, miał prawo ingerować w sprawy
obrządku nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, gdzie miał
być on organizowany. Jednak z powodu sprzeciwu władz polskich
wobec nominacji biskupa Buczysa, jego kompetencje zostały
ograniczone jedynie do opieki duchowej i jurysdykcyjnej nad rosyjską
emigracją, związaną z katolickim obrządkiem bizantyjsko95
96

Tamże, s.96
Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.17
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słowiańskim.97 Protest władz polskich, był związany z obawą
ingerencji czynników zewnętrznych, mogących zaszkodzić polskiej
racji stanu. W związku z tym, kwestia wyświęcenia biskupa
katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce,
pozostawała wciąż nie rozwiązana. Aby wytworzyć czynnik
jednoczący całą akcję unijną w Polsce, stwarzając ramy organizacyjne
nowego obrządku, apelował na Konferencji Kapłańskiej w Pińsku w
kwietniu 1939 r. jezuita ks. Jan Urban, stwierdzając, że konieczne jest
powołanie przynajmniej, biskupa wschodniego obrządku, który by
występował w roli wikariusza generalnego biskupów ordynariuszy
diecezji łacińskich.98
Biskupi polskich kresów wschodnich, zainteresowani dalszym
rozwojem obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na terenie swoich
diecezji, dwukrotnie: 26 kwietnia i 2 lipca 1930 r. zwracali się z
prośbą do Stolicy Apostolskiej o konsekrowanie biskupa dla wiernych
neounickich w Polsce.99 Biorąc pod uwagę te supliki, oraz rozwój
nowego obrządku na polskich kresach wschodnich, papież, mianował
20 stycznia 1931 roku wizytatora apostolskiego dla wiernych
katolickiego
obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego
w
rzymskokatolickich diecezjach: łuckiej, pińskiej, podlaskiej,
wileńskiej (archidiecezja) i lubelskiej.100 Został nim ks. Mikołaj
(Mykoła) Czarnecki,101 należący do zakonu redemptorystów obrządku
97

Rzemeniuk, dz. cyt., s.60; Petras Buczys, pełnił swoje obowiązki duszpasterza
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na zachodzie Europy do 1951 r.
98
Pamiętnik I - ej Konferencji Kapłańskiej..., dz. cyt., s.120
99
Przeździecki, dz. cyt., s.159
100
Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.18
101
Biskup Mikołaj Czarnecki ( Mykoła, Nikołaj Czarnećkyj), jest bardzo
interesującą postacią, urodził się 14 grudnia 1884 r. w Semakiwcach (powiat
gorodzieński). Dnia 2 września 1909 roku, skończywszy seminarium duchowne
został wyświęcony na księdza. Później, obronił w Rzymie doktorat z dogmatyki. Był
następnie, profesorem w seminarium duchownym w Stanisławowie. W 1919 r.
wstąpił do nowicjatu zakonu redemptorystów w Zboiskach, koło Lwowa. Dnia 9
października 1939 r., a zatem w okresie kiedy akcja neounijna poniosła już fiasko,
metropolita Szeptycki, wyznaczył go na greckokatolickiego Apostolskiego Egzarchę
Wołynia, Podlasia i Polesia. Biskup Czarnecki, został 11 kwietnia 1945 r.
aresztowany przez NKWD i zesłany na 6 lat katorgi na Dalekim Wschodzie. Zmarł
2 kwietnia 1959 r. we Lwowie.
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wschodniego. Został on dodatkowo konsekrowany w Rzymie 2 lutego
1931 r. na tytularnego biskupa102 Lebedie (Lebedo). Czarnecki, który
był narodowości ukraińskiej, pracował wcześniej w greckokatolickiej
diecezji stanisławowskiej, pod zwierzchnictwem metropolity Andrzeja
Szeptyckiego. Jego wybór, w związku z tym wzbudził obawy polskich
władz
państwowych
i
niektórych
hierarchów
Kościoła
Rzymskokatolickiego, którzy podejrzewali, że ruch neounijny, może
dostać się bod wpływy greckokatolickich nacjonalistów
ukraińskich.103 Episkopat łaciński, obawiał się dodatkowo utraty
kontroli nad obrządkiem bizantyjsko-słowiańskim. Gwałtowny protest
Warszawy, spowodował, że biskup neounijny, nie uzyskał jurysdykcji
nad wiernymi swego obrządku.104 Obawy, dotyczące osoby ks.
Czarneckiego okazały się jednak bezpodstawne, gdyż biskup działał
jak się okazało z myślą o zachowaniu w nienaruszonej formie
synodalnych obrzędów rosyjskich, wśród ludności przystępującej do
katolicyzmu z prawosławia. O biskupie krążyła opinia, że jest on,
Ukraińcem z urodzenia, a Rosjaninem z przekonań.105 Był on
przeciwnikiem podporządkowania katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiego pod względem organizacyjnym metropolicie
Szeptyckiemu i Cerkwi Greckokatolickiej. Szeptycki dążył jednak
cały czas do uzyskania kontroli nad neounią.106 Biskup Czarnecki stał
102

Tytularni biskupi, bądź arcybiskupi, są mianowani na nieistniejącą obecnie, ale
historyczną diecezję, która kiedyś znalazła się w rękach niewiernych (in partibus
infidelium). Biskupi bądź arcybiskupi tytularni, zatrudniani są głównie w Kurii
Rzymskiej i w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, sprawując funkcje nuncjuszy.
Czasem zatrudnia się ich w duszpasterstwie wojskowym.
103
Więcej o reperkusjach na polskiej scenie politycznej w związku z mianowaniem
wizytatora apostolskiego dla obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pisze Stanisław
Stępień; Stępień, Nowa unia…, dz. cyt., s.161
104
Odziemkowski, Neounia…, dz. cyt., s.64
105
Cyt. za: Lubecki, dz. cyt., s.180
106
Więcej na ten temat Rzemeniuk, dz. cyt., s.92 - 98; Obszernie o zaangażowaniu
Cerkwi Greckokatolickiej w ruch neounijny, pisze także Stanisław Stępień; Trudno
jednak jest się z nim zgodzić, w dostrzeganiu jedynie dobrej strony w obejmowaniu
patronatu nad neounią Cerkwi Greckokatolickiej, mimo że korzystny aspekt
zaangażowania czynnika greckokatolickiego w formowanie neounii, również nie
ulega wątpliwości. Stępień, Nowa unia…, dz. cyt., s.168 - 176; Trzeba podkreślić, że
obrządek bizantyjsko-słowiański, w swych założeniach miał być jednak nową unią,
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się w rzeczywistości, nieoficjalnym zwierzchnikiem rozproszonych na
wschodnich rubieżach II Rzeczpospolitej parafii i domów zakonnych
oraz duchowieństwa i wiernych katolickiego obrządku bizantyjskosłowiańskiego. Dokonywał wizytacji parafii obrządku bizantyjskosłowiańskiego, wyświęcał również diakonów i kapłanów. Miał on
swoją siedzibę w Kowlu, gdzie z kilkoma zakonnikami założył
klasztor, skąd obsługiwano kilka parafii neounickich.107
Można określić tę formę organizacyjną, jaką przybrał katolicki
obrządek bizantyjsko-słowiański na ziemiach Rzeczpospolitej
Polskiej, jako administracja apostolska. Ta forma organizacji
kościelnej, zwana jest także w literaturze, administraturą apostolską
(administratio apostolica). Administratura apostolska, w świetle
prawa kanonicznego, jest rodzajem kościoła partykularnego (Ecclesia
particularis). Z kościołów partykularnych, którymi są także diecezje,
składa się Kościół katolicki i w nich też istnieje. Administratura
apostolska, jest swego rodzaju terenem misyjnym, strukturą
organizacyjną zrównaną z diecezją (diocesis). Ale katolicki obrządek
bizantyjsko-słowiański, stanowił szczególnego rodzaju administrację
apostolską.108
biorąc pod uwagę fakt, że inicjatywa jego powołania na ziemiach polskich, wyszła
ze strony hierarchii rzymskokatolickiej. Nie mniej, wkład metropolity Szeptyckiego
w akcję misyjną na Wschodzie był ogromny. Stępień, Nowa unia…, dz. cyt., s.141 146; Por. Rzemeniuk, dz. cyt., s.24 - 28
107
Wyczawski, dz. cyt., s.415
108
Łomacz, dz. cyt., s.86; Niektórzy badacze tej tematyki, uważają, że utworzenie
odrębnej administracji kościelnej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, o której
ukonstytuowaniu się miałyby świadczyć powstałe ośrodki w Albertynie i Wilnie,
zostało dokonane wbrew prawu, z naruszeniem konkordatu, zawartego przez rząd
Rzeczpospolitej Polskiej ze Stolicą Apostolską, E. J. Pałyga, Polsko - watykańskie
stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża Polaka, Warszawa 1988, s.70; S. Stępień, Nowa unia kościelna. Obrządek
bizantyjsko - słowiański, [w:] Polska - Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, T.2, Studia z
dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, pod red. S. Stępnia,
Przemyśl 1994, s.161 - 162; Konkordat między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a
Stolicą Apostolską, podpisany został 10 lutego 1925 r. przez specjalnego
pełnomocnika rządu RP Stanisława Grabskiego i ambasadora RP przy Stolicy
Apostolskiej Władysława Skrzyńskiego, oraz Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
Pietro kardynała Gasparriego. Dnia 23 kwietnia 1925 r. dokument, zatwierdzony
został ustawą, ratyfikowany był przez wymianę dokumentów 2 czerwca, a wszedł w
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To, że neounia przedstawiała, swoją organizacją nietypową
administraturę apostolską, było związane z tym, że mimo iż obrządek,
miał swojego biskupa, wizytatora apostolskiego, ale, i to jest kwestią
zasadniczą, pozbawiony on był jednak jurysdykcji nad własnymi
wiernymi. Rzeczywistą i całkowitą jurysdykcję nad katolikami tego
obrządku posiadali bowiem łacińscy biskupi, ordynariusze diecezji
wschodnich. W latach 1924 - 1939 ordynariuszami diecezji, w których
istniała neounia byli: archidiecezji wileńskiej - abp Jerzy Matulewicz
(do 1925 r.), po nim abp Romuald Jałbrzykowski; diecezji podlaskiej bp Henryk Ignacy Przeździecki; diecezji mińskiej (od 1925 r. pińskiej)
- bp Zygmunt Łoziński (zm. w 1932 r.), po nim bp Henryk Bukraba;
diecezji łuckiej - bp Adolf Piotr Szelążek; diecezji lubelskiej - bp
Marian Fulman. Wymienieni wyżej ordynariusze diecezji Kościoła
Rzymskokatolickiego, którym podlegali wierni bizantyjskosłowiańscy, nie mogli bez zgody i porozumienia z papieżem nic
zmieniać w nowym obrządku i w karności jego wyznawców.
Zabronione im też było wprowadzanie nowych elementów do rytu

życie 3 sierpnia 1925 r. W IX Artykule konkordatu, są wymienione obrządki
Kościoła katolickiego razem ze strukturą terytorialną, nie jest tam jednak
wzmiankowany obrządek bizantyjsko-słowiański, w dalszej części Artykułu po
wymienieniu katolickich rytów funkcjonujących w Polsce, stwierdza się:
,,[…] Stolica Apostolska nie przedsięweźmie żadnej zmiany w powyższej hierarchii
lub w rozgraniczeniu prowincji i diecezji, jak tylko w zgodzie z Rządem Polskim, z
wyjątkiem drobnych sprostowań granic, wymaganych dla dobra
dusz […]”, cyt. za: 1925 luty 10, Rzym - Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a
Stolicą Apostolską, z załącznikiem, [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki
zagranicznej 1918 - 1939, tom I 1918 - 1932, red. T. Jędruszczek, M. NowakKiełbikowa, Warszawa 1989, s.308; Przed zarzutem nielegalnego istnienia, bronił
obrządku bizantyjsko-słowiańskiego biskup podlaski Henryk I. Przeździecki,
twierdząc iż w jego diecezji istniały przed zawarciem konkordatu trzy parafie
neounickie, proboszczowie natomiast tych parafii otrzymywali dotacje, zanim
zostało zawarte porozumienie między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Stolicą
Apostolską. Dotacje te zostały zatwierdzone w dokumencie konkordatowym w
Załączniku A, dotyczącym uposażenia przyznanego Kościołowi katolickiemu przez
Rzeczpospolitą Polską i były w dalszym ciągu, po ratyfikowaniu i wejściu w życie
konkordatu, wypłacane proboszczom neounickim, Przeździecki, dz. cyt., s.158;
1925 luty Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską…, dz. cyt.,
s.313 - 314
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neounickiego.109 Placówki parafialne bizantyjsko-słowiańskie,
podporządkowane były dekanatom łacińskim, czyli inaczej
wikariatom okręgowym.
Wyraźnie została zaakcentowana
konieczność udziału kapłanów bizantyjsko-słowiańskich w
kongregacjach dekanalnych, razem z duchowieństwem łacińskim.110
Najniższe ogniwo w strukturze organizacyjnej katolickiego obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego stanowiły parafie. Księża sprawowali
funkcje ich administratorów. Parafie te, często nie były zbyt duże jeśli
chodzi o ilość wiernych, ale zdarzało się, że ich obszar pod względem
personalnym, obejmował kilka parafii rzymskokatolickich, w nich
mieszkali bowiem również neounici.111 Aby pomagać ordynariuszowi
łacińskiemu, przy każdej kurii rzymskokatolickiej diecezji, zostali
ustanowieni wikariusze generalni, bądź specjalni urzędnicy, mający
zająć się problemami obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na terenie
danej kościelnej jednostki administracyjnej.112
Pod względem realnego funkcjonowania, Cerkiew katolicka
obrządku bizanyjsko-słowiańskiego, pochodzącego od rosyjskiego
prawosławia synodalno - konsystorskiego, powołana do życia we
wschodnich diecezjach Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce,
została całkowicie pozbawiona samodzielności, przez formalne
podporządkowanie jej rytowi łacińskiemu.
W sprawach podstawowych, najważniejszych, dotyczących
organizacji kościelnej, oraz kwestii oprawy liturgicznej, katolicki
obrządek bizantyjsko-słowiański podlegał oczywiście konkretnym
dykasteriom czyli urzędom Kurii Rzymskiej (Curia Romana).
Idea
unii
kościelnej
rzymskiego
katolicyzmu
z
chrześcijańskimi obrządkami wschodnimi, odgrywała w polityce
Stolicy Apostolskiej zawsze bardzo istotną rolę. Praktycznie od czasu
tak zwanej schizmy wschodniej w 1054 roku, kiedy nastąpił ostateczny
i jak można powiedzieć formalny rozbrat między obrządkiem
wschodnim a zachodnim, papiestwo szukało sposobów, aby
spowodować powrót Cerkwi Prawosławnej pod prymat Kościoła
109

Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.57
Przeździecki, dz. cyt., s.500 i 550
111
Łomacz, dz. cyt., s.91
112
Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.57
110
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Rzymskiego. Jeszcze w czasie trwania I wojny światowej,
zainteresowanie prawosławnym Wschodem wzrosło. Dnia 1 maja
1917 roku, papież Benedykt XV, wydał motu proprio113Dei
providentis, na mocy tego dokumentu, została powołana do życia
Kongregacja dla Kościoła Wschodniego (Sancta Congregatio pro
Ecclesia Orientali).114 W kompetencjach tej instytucji, znalazły się
sprawy wszystkich chrześcijańskich obrządków wschodnich we
wszystkich krajach. Nie podlegali jej jednak katolicy obrządku
łacińskiego, znajdujący się w Rosji. Papież Benedykt XV, powołując
do życia to dykasterium, jakim była Kongregacja dla Kościoła
Wschodniego, zastrzegł prefekturę tej instytucji, dla siebie i kolejnych
biskupów Rzymu. Faktycznie jednak pracami Kongregacji kierowali
jej Sekretarze; w interesującym nas czasie, byli to: kardynał Niccolo
Marini (1917 - 1922), kardynał Giovanni Tacci (1922 - 1927),
kardynał Luigi Sincero (w latach 1926 - 1927 Prosekretarz, a w 1927 1936 Sekretarz) i kardynał Eugenio Tisserant (1936 - 1959).
Zainteresowanie Kościoła Rzymskokatolickiego Rosją i całym
chrześcijańskim Wschodem, wzrosło jeszcze bardziej, po wybuchu
rewolucji bolszewickiej i upadku Cerkwi Prawosławnej. W 1922 roku
papieżem, został wybrany kardynał Achille Ambrogio Ratti, który
przybrał imię Piusa XI. W latach 1918 - 1919, był on wizytatorem
apostolskim w Polsce, a następnie, nuncjuszem apostolskim w latach
1919 - 1921.115 W czasie pełnienia tych funkcji odwiedzał także
Podlasie, gdzie powstała inicjatywa powołania obrządku bizantyjskosłowiańskiego. Pius XI doskonale więc, orientował się w problemach
wyznaniowych w Polsce, był jednocześnie żywo zainteresowany
katolizacją prawosławnego Wschodu. Prowadził w tym względzie
113

Motu proprio, jest to pismo apostolskie, wydane z własnej inicjatywy Biskupa
Rzymu. Oficjalna nazwa tego dokumentu brzmi: Litterae Apostolicae Motu Proprio
Datae.
114
Obecnie - Sancta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, czyli Kongregacja
Kościołów Wschodnich.
115
W sierpniu 1920 roku, gdy armia bolszewicka prowadziła operację mającą na
celu zajęcie Warszawy, wówczas tytularny arcybiskup Lepanto Achille Ratti był
jednym z nielicznych przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, którzy pozostali
wtedy w stolicy Polski. Oprócz niego nie ewakuowali się przedstawiciele
dyplomatyczni Danii, Włoch i USA.
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bardzo aktywną działalność. Biorąc pod uwagę, jego starania o
pozyskanie dla katolicyzmu obrządków wschodnich chrześcijaństwa,
znakomicie pasuje do niego określenie papież misyjny.116
Katolicki obrządek bizantyjsko-słowiański obowiązywały
więc, dokumenty, które wydawane były przez papieża, oraz pisma,
wychodzące od dykasterium Kurii Rzymskiej, jakim była,
Kongregacja dla Kościoła Wschodniego (kongregacje, są organami
Kurii, wykonującymi jurysdykcję). Dokumenty papieża w sprawie
obrządków wschodnich to: encyklika117Rerum Orientalium z 8
września 1928 r.118 i encyklika Mortalium Animos z 6 stycznia1928
roku.119 Do Cerkwi obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, odnoszono
także dokumenty, dotyczące całego Kościoła katolickiego, były to:
encyklika Ecclesiam Dei z 12 listopada 1923 r.,120konstytucja
apostolska121Quam Curam de orientalibus z 15 sierpnia 1929 r.122 i
motu proprio Quod Maxime z 30 września 1928 r.123 Papież wydał 21
grudnia 1934 r. motu proprio Quam sollicita amini, dotyczące
wydania ksiąg liturgicznych bizantyjsko-słowiańskich. Kongregacja
dla Kościoła Wschodniego w sprawie obrządku bizantyjskosłowiańskiego w Polsce wydała, instrukcje: Zelum Amplitudinis z 10
grudnia 1923 r. i Laudabili Sane z 20 sierpnia 1929 r.124 Dnia 26
sierpnia 1929 podlegająca Kongregacji dla Kościoła Wschodniego
116

Lubecki, dz. cyt., s.172
Encyklika, to urzędowe pismo papieskie, a dokładniej pismo apostolskie,
skierowane do całego Kościoła katolickiego, wydawane w sprawach o wielkiej
doniosłości. Jej celem, jest utrzymanie jedności wiary i wskazanie właściwego
kierunku rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Nazwa encykliki, pochodzi od
pierwszych stron tekstu łacińskiego.
118
Encyklika o studiach wschodnich.
119
Encyklika o prawdziwej jedności wśród chrześcijan.
120
Encyklika o św. Jozafacie z okazji 300 - lecia męczeństwa za wiarę.
121
Konstytucja apostolska, jest to najważniejszy dokument papieski, dotyczący
wiary, obyczajów i zarządzania Kościołem.
122
Konstytucja apostolska o seminarium rosyjskim w Rzymie, które oddane zostało
pod opiekę św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Kolegium Rosyjskie św. Teresy od
Dzieciątka Jezus).
123
Motu proprio o połączeniu Instytutu Wschodniego i Biblijnego z Uniwersytetem
Gregoriańskim.
124
Instrukcja unijna dla Polski.
117
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Komisja ,,Pro Russia”, wydała instrukcję o przyjmowaniu do Kościoła
katolickiego z prawosławia. Instrukcją wydaną przez Kongregację
była także Pro Incenso Studio z 27 maja 1937 r.,125 oraz instrukcja z 1
lutego 1933 r., dotycząca binacji mszy świętej w obrządkach
wschodnich, Bis in die Kongregacja, wydała także, kilka
szczegółowych rozporządzeń, takich jak: pozwolenie wiernym
neounickim na noszenie metalowych szkaplerzy, wydane 25 marca
1935 r. na wniosek biskupa Czarneckiego, zatwierdzenie statutu i
regulaminu Papieskiego Seminarium Wschodniego w Dubnie
(Pontificium Seminarium Orientale), a także zatwierdzenia księży do
pracy w katolickim obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Stolica
Apostolska nadała 29 kwietnia 1930 r. odpusty wiernym neounickim
za odmawianie różańca.126
Jak wspomniano, katolicki obrządek bizantyjsko-słowiański,
podlegał, Kongregacji dla Kościoła Wschodniego, ale bezpośrednio,
pod względem administracyjnym, podporządkowany był Papieskiej
Komisji ,,Pro Russia”(Commissio pro Russia, Pontificia Commissione
per la Russia), która została ustanowiona 6 kwietnia 1924 r., jako
sekcja Kongregacji dla Kościoła Wschodniego. Zatwierdzono ją 20
czerwca 1924 r.127 Na jej czele, stali formalnie kardynałowie,
Sekretarze nadzorujący działalność Kongregacji dla Kościoła
Wschodniego, ale faktycznie pracami Komisji kierował jezuita, ojciec
Michael d’Herbigny,128 posiadający tytuł elatore. W swojej pracy,
szczególnie związany był on z kardynałem Luigi Sincero. Ojciec
Michael d’Herbigny, formalnie pełnił funkcję i urząd Relatora
Papieskiej Komisji ,,Pro Russia”, a odpowiadał przed dostojnikami,
kierującymi pracami Kongregacji. Został wyświęcony na tytularnego
biskupa Ilion (dziś Hisarlik). Jednocześnie, jak już o tym
wspomniano, był prezesem Papieskiego Instytutu Wschodniego
(Pontificio Istituto di Studi Orientali), oraz consultorem (doradcą)
Kongregacji dla Kościoła Wschodniego. Charyzmatyczny, o żywym
125

Instrukcja o pracy unijnej w Polsce.
Łomacz, dz. cyt., s.90; Unijna Encyklika, dz. cyt., s.5 - 24
127
Unijna Encyklika..., dz. cyt., s.9 i 10
128
. Michael d’Herbigny, urodził się w 1880 r. w Lille, zmarł 24 grudnia 1957 r. w
Aix-en-Provence.
126
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temperamencie i wielkiej energii, o. Michael d’Herbigny, był
ogromnie zainteresowany kulturą prawosławnego Wschodu, odbył
trzy podróże do bolszewickiej Rosji, gdzie w atmosferze owianej mgłą
tajemniczości,
reaktywował
hierarchię
rzymskokatolicką.129
Dysponował
olbrzymią
wiedzą
dotyczącą
wschodniego
chrześcijaństwa.
Z racji sprawowanych funkcji, pełnionych w urzędach Kurii
Rzymskiej, zajmujących się sprawami wyznaniowymi w Rosji, a
także pozycji, jaką uzyskał w służbie dyplomatycznej Stolicy
Apostolskiej, zdobył siłą rzeczy, duże znajomości we Francji,
Włoszech i Niemczech, wśród emigracji rosyjskiej z dawnego
państwa carów, zatem w kręgach, raczej nie przychylnych Polsce.130
Wśród emigracji o. d’Herbigny, oprócz wielu przyjaciół, miał również
wrogów, krytykujących jego program nawracania Rosji kosztem
prawosławia.131 Mimo, że środowisko rosyjskiej porewolucyjnej
129

H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu 1917 1991, Warszawa 1993, s.76 - 80; W. Hryniewicz OMI, Czy Rosję należy nawracać?
Ekumeniczna lekcja przeszłości, a dialog z prawosławiem, Zeszyty Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, R.XXXVII, Nr1 – 2 (145 – 146), 1994,
autor tego artykułu poddał ostrej krytyce metody prowadzenia akcji misyjnej w
Rosji w latach dwudziestych, Hryniewicz, dz. cyt., s.17. Zdaniem Wacława
Hryniewicza, wykorzystywanie słabości Cerkwi Prawosławnej po wybuchu
rewolucji bolszewickiej przez Kościół Rzymskokatolicki w celu prowadzenia
ewangelizacji Rosji, zaogniło nie tylko stosunki między Stolicą Apostolską a
Cerkwią, ale spowodowało również wzrost nastrojów antykatolickich we władzach
rewolucyjnych, Hryniewicz, dz. cyt., s.9; Majdowski, Kościół katolicki w
Cesarstwie Rosyjskim. Syberia, Daleki Wschód, Azja Środkowa, Warszawa 2001; J.
Wróbel, Polityka ZSRR wobec Kościoła katolickiego w latach 1917 - 1939, [w:]
Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, red. E. Walewander, Lublin 1991, s.87, 94;
R. Dzwonkowski, Odrodzenie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w ZSRR,
[w:] Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, red. E. Walewander, Lublin 1991, s.214
- 215; Z. Szuba, Katolicy obrządku łacińskiego i Polacy w ZSRR - stan obecny, [w:]
Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, red. E. Walewander, Lublin 1991, s.281 282
130
Stehle, dz. cyt., s.75
131
Hryniewicz, dz. cyt., s.8; Hryniewicz, podkreśla, że biskup d’Herbigny, hołdował
kontrreformacyjnemu sposobowi myślenia, Hryniewicz, dz. cyt., s.7; W swoim
artykule Wacław Hryniewicz, przytacza opinię innego badacza o Michaelu
d’Herbigny, a mianowicie Wima Rooda, autora pracy Rom und Moskau. Der heilige
Stuhl und Russland bzw. die Sowjetunion von der Oktoberrevolution 1917 bis zum
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emigracji, było jako całość niejednolite jeśli chodzi o poglądy, to i tak
wszystkie emigracyjne kręgi miały nastawienie antypolskie.
Emigranci marzyli o wskrzeszeniu carskiej Rosji. Biskup d’Herbigny i
jego współpracownicy, za cel nadrzędny swoich koncepcji, jeżeli
można pozwolić sobie na uproszczenie danej kwestii w ten sposób,
stawiali również odrodzenie caratu, opartego jednak o rzymski
katolicyzm.
Do kompetencji Komisji ,,Pro Russia” należały, sprawy
Kościoła łacińskiego na terytorium Rosji bolszewickiej. W jej gestii,
leżały także sprawy wszystkich katolików obrządków wschodnich,
zamieszkałych w Rosji. Komisja miała za zadanie, opiekować się
emigracją rosyjską i ułatwiać jej przejście na katolicyzm. Komisja,
miała również kierować pracą misyjną w krajach sąsiadujących z
Rosją, ale tylko wtedy, gdy akcja misyjna prowadzona była w
obrządku bizantyjsko-słowiańskim. W ten sposób do kompetencji
Komisji ,,Pro Russia” włączona została też akcja neounijna na terenie
Polski.132 Faktem jest, że Komisja ,,Pro Russia”, będąc pod silnym
wpływem białej rosyjskiej emigracji, miała charakter antypolski. Jej
przedstawiciele, nie rozumieli wcale polskich realiów politycznych i
narodowościowych, w których kształtował się katolicki obrządek
bizantyjsko-słowiański. W swoich działaniach Komisja ,,Pro Russia”,
w ogóle nie brała pod uwagę europejskich, państwowych konstrukcji
politycznych, zaistniałych w ramach systemu wykształconego po I
wojnie światowej.133 Lekceważyła go zwłaszcza, biorąc pod uwagę
wschodnią część kontynentu, wciąż uznając jedność ogółu wszystkich
ziem należących kiedyś do mocarstwa rosyjskiego. W oczach o.
d’Herbigny i jego współpracowników, powiązanych z rosyjską
emigracją, która znalazła się na obczyźnie z powodu wybuchu
rewolucji
proletariackiej,
obrządek
bizantyjsko-słowiański,
1.Dezember 1989., Altenberge 1993, który określił biskupa wzorowym
konkwiskadorem, Hryniwicz, dz. cyt., s.7; W swoich opiniach, dotyczących
o. d’Herbigny, Wacław Hryniewicz, bierze pod uwagę również stanowisko L.
Tretjakewitscha, autora Bishop Michel d’Herbigny S. J. and Russia. A Pre Ecumenical Approach to Christian Unity, Wurzburg 1990, Hryniewicz,
dz. cyt., s.7, 8
132
Lubecki, dz. cyt., s.173; por. Przeździecki, dz. cyt., s.160
133
Papierzyńska - Turek, Akcja neounijna..., dz. cyt., s.109
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znakomicie nadawał się na swego rodzaju narzędzie, wschodniej
ekspansji katolicyzmu, z racji tego, iż był budowany na gruncie
rosyjskiej prawosławnej tradycji synodalno - konsystorskiej.
Pozbawiona na pierwszy rzut oka, zachodnich elementów łacińskich
oprawa doktryny neounickiej, była możliwa do przyjęcia dla
prawosławnej ludności rosyjskiej, która i tak niechętnie patrzyła na
ekspansywne, wschodnie aspiracje Kościoła Rzymskokatolickiego i
Cerkwi Greckokatolickiej, również znacznie różniącej się od
prawosławia, a będącej dodatkowo powiązanej z narodowościowymi
ambicjami Ukraińców z południowo - wschodniej części Polski.
Dnia 6 kwietnia 1930 r. papież, na mocy motu proprio Inde ab
initio, usamodzielnił Komisję ,,Pro Russia”. O. Michael d’Herbigny,
został formalnie Prezesem (Presidente) Komisji i jednocześnie
bliskim doradcą papieża do spraw rosyjskich. Rozwinął też wówczas
ożywioną działalność wśród emigracji rosyjskiej, na rzecz
przygotowania gruntu pod misję katolizacji Rosji.134 Jeśli, weźmie się
pod uwagę jego stanowisko dotyczące Cerkwi Prawosławnej w Rosji,
odbijały się w nim poglądy, których charakter określony był przez
uniatyzm i prozelityzm, dotyczące bezkompromisowego nawrócenia
dawnego państwa carów na prawdziwą wiarę chrześcijańską, której
ostoją w jego opinii był zawsze Kościół Rzymski. W swych
działaniach, nie brał pod uwagę eklezjalnej postaci Cerkwi
Prawosławnej.135 Ignorował również ciągle całkowicie realia i
powikłania narodowościowe, religijne, społeczne i polityczne
chrześcijańskiego Wschodu. W 1933 r. d’Herbigny, został, pod
naciskiem generała jezuitów, o. Ledóchowskiego, pozbawiony
kierownictwa Komisji, którą przez pewien czas kierował kardynał
Domenico Tardini.136 Reorganizacja Komisji z czasem postępowała.
Na mocy motu proprio Quam sollicita amini z dnia 21 grudnia 1934 r.
papież podporządkował Komisję ,,Pro Russia” Kongregacji dla Spraw
Nadzwyczajnych
(Congregatio
pro
Negotiis
ecclesiasticis
extraordinariis) oraz Sekretariatowi Stanu (Secretaria Status).
Odebrane jej zostały jednak wszelkie pełnomocnictwa dotyczące
134

Stehle,dz. cyt., s.123
Hryniewicz, dz. cyt., s.7
136
Stehle, dz. cyt., s.141
135
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obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce. Do jej kompetencji od
tej pory należały tylko sprawy wyznawców obrządku łacińskiego w
Rosji i wśród emigracji rosyjskiej. Sprawy obrządku bizantyjskosłowiańskiego w Polsce, oraz w innych krajach, gdzie był formowany,
zostały ponownie podporządkowane sekcji, podlegającej Kongregacji
dla Kościoła Wschodniego. Kongregacją, kierował wówczas kardynał
Eugenio Tisserant.
W ciągu trwania całej akcji neounijnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1924 - 1939, w świetle najnowszych
badań powstało 58 parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego.137
Zaraz przed wybuchem wojny polsko - niemieckiej w 1939 r. na
terytorium Polski były 44 parafie neounickie. W 1930 r. było ich 33, a
w 1935 - 42.138 W 1939 r. funkcjonowały 24 parafie, które istniały od
czasów powołania obrządku w 1924 r., można je więc, zaliczyć do
trwałych osiągnięć akcji neounijnej. Powodów, zastopowania akcji
neounijnej, co wiązało się ze zmniejszeniem ilości parafii, w
późniejszym okresie, było wiele. Ludność, wyznająca obrządek
bizantyjsko-słowiański, była zmuszona niejednokrotnie powracać do
prawosławia, co wiązało się z konkretnymi działaniami Cerkwi
Prawosławnej, wymierzonymi przeciwko neounii. Przyczynami
upadku wielu parafii neounickich, były z kolei akcje przesiedleńcze
władz radzieckich oraz polskich (akcja Wisła), a także wyjazdy
ludności za granicę w poszukiwaniu pracy na zachód Europy i do
USA. W 1947 roku, istniały 4 parafie katolickiego obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego,139 były to: Dokudów, Bubel, Połoski i
Kostomłoty.140

137

Rzemeniuk, dz. cyt.,s.104
Tamże, s.107
139
Stępień, Obrządki wschodnie…,dz. cyt., s.74
140
Jest to obecnie jedyna istniejąca w Polsce parafia katolickiego obrządku
bizantyjsko - słowiańskiego. Liczy ona około 300 wiernych i położona jest 22
kilometry na północ od przejścia granicznego polsko - białoruskiego w
Sławatyczach. Proboszczem parafii neounickiej w Kostomłotach jest archimandryta,
o. Roman Piętka, członek zakonu oo. marianów. Obrządek bizantyjsko-słowiański
podlega obecnie bezpośrednio Prymasowi Polski, który jest ordynariuszem rytów
katolickich istniejących w Polsce, nie posiadających własnej hierarchii.
138
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W ciągu całego okresu istnienia w Polsce przed wojennej
katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, przez parafie
neounijne przewinęło się 98 kapłanów.141 Wśród kleru bizantyjskosłowiańskiego najwięcej było prawosławnych - 42%, w tej liczbie
około 30%, stanowili dawni księża, a pozostali prawosławni, to ci,
którzy przeszli na neounię, otrzymawszy wcześniej odpowiednie
przygotowanie. Rzymskich katolików,142 oraz byłych wyznawców
tego obrządku, wśród księży neounickich było 29, czyli 31%.
Duchowni greckokatoliccy w ogólnej liczbie księży bizantyjskosłowiańskich, stanowili 26%, w większości byli to ojcowie studyci.
Grekokatolicy, na ogół nie zmieniali swego wyznania przystępując do
neounii, uważali bowiem, że oba te obrządki są takie same.143 Liczba
wiernych Cerkwi katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na
ziemiach polskich w okresie międzywojennym zmieniała się. W 1930
roku obrządek miał ok. 14 500 wiernych, w 1934 r. ok. 16 000, a w
1938 r. - ok. 16 700.144
Placówki katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, w
latach 1924 - 1939, były tworzone oprócz Polski i Rosji również na
kontynencie azjatyckim. W latach trzydziestych istniała neounicka
parafia w Harbinie, który znajduje się w Mandżurii. Obrządek
bizantyjsko-słowiański, miał swoje placówki również w państwach
europejskich, takich jak: Estonia, Belgia, czy Francja. W Estonii,
obrządek bizantyjsko-słowiański funkcjonował w miastach Narwie i
Esnie. Administrator Apostolski dla obrządku bizantyjskosłowiańskiego dla Estonii, był ustanowiony w grudniu 1937 r., został
141

Rzemeniuk, dz. cyt., s.120; Por. dane zamieszczone przez S. Stępnia, który
powołuje się na informację ze stycznia 1938 r., dotyczącą liczby administratorów
parafialnych. Według tej przesłanki na 51 administratorów parafii neounickich, 22
było Ukraińcami, 13 Polakami, 7 Rosjanami, 5 Białorusinami i 1 Czech, dla 3 nie
udało się ustalić narodowości, ale istnieje przypuszczenie, że byli to Belgowie,
Stępień, Nowa unia…, dz. cyt., s.166
142
Niektórzy księża rzymskokatoliccy byli birytualistami, czyli sprawującymi oba
obrządki, neounicki i łaciński.
143
Rzemeniuk, dz. cyt., s.121
144
Tamże, s.139; Por. też J. Mariański, Katolicy w strukturze wyznaniowej Polski,
[w:] Kościół Katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, red. L.
Adamczyk, W. Zdaniewicz Warszawa 1991, s.40
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nim jezuita o. Profittlich. Placówki obrządku bizantyjskosłowiańskiego, zakładano również na zachodzie Europy. W Lille we
Francji w grudniu 1923 r. pod kierunkiem dominikanów, powstało
Małe Seminarium, obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, nazywano je
także Seminarium Św. Bazylego. Seminarium to przekształciło się z
czasem w ośrodek badawczy, który odegrał istotną rolę w
popularyzowaniu kultury wschodniego chrześcijaństwa. Ośrodek ten
funkcjonował pod nazwą Istina (Prawda), i niebawem przeniósł swoją
działalność do Paryża. Z kolei w lipcu 1928 r. w Amay-sur-Meuse w
Belgii, dzięki staraniom
benedyktyna o. Lamberta Beauduin,
działającego z upoważnienia Kongregacji dla Kościoła Wschodniego,
powstał przeorat oo. benedyktynów, uznający ryt bizantyjskosłowiański. Przeorat ten, w 1939 r. przeniesiony został do
Chevetogne.
Liturgia typowa dla obrządku neounickiego, była znana także
w samym sercu Kościoła katolickiego. Na mocy konstytucji
apostolskiej Quam Curam de orientalibus z 15 sierpnia 1929 r.,
zostało ustanowione w Rzymie Kolegium Rosyjskie św. Teresy od
Dzieciątka Jezus (Collegium Russicum Sanctae Teresiae ab Infante
Iesu), mające przygotowywać księży katolickich do pracy misyjnej w
Rosji. Dnia 28 października 1932 r., na mocy motu proprio Nostra
animarum, cerkiew pod wezwaniem św. Antoniego w Rzymie,
znajdująca się niedaleko Russicum, została przekazana, dla
odprawiania kultu wschodniego. Były w niej odprawiane nabożeństwa
w obrządku bizantyjsko-słowiańskim.
Priorytetem polityki Watykanu, dotyczącej katolizacji
obrządków chrześcijaństwa wschodniego, była prawosławna Rosja,
przeżywająca wówczas olbrzymi kryzys, związany z ustanowieniem
tu socjalistycznego państwa. Polska, była jedynie marginesem tej
polityki. Ale paradoksalnie, to właśnie w Polsce, ruch neounijny
przybrał największy kształt i rozwój w porównaniu z innymi
europejskimi ośrodkami obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Polska,
w koncepcjach Watykanu, nigdy nie miała być pomostem, po którym
nowy obrządek byłby eksportowany do prawosławnej Rosji.
Papiestwo, ignorowało, szczególnie od połowy lat dwudziestych
polskich księży, misjonarzy, którzy mogli być wysyłani na Wschód.
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Biorąc pod uwagę, całą wschodnią politykę Watykanu, polskie ziemie
były polem doświadczalnym dla nowego obrządku katolickiego.
Mimo, że obrządek bizantyjsko-słowiański, opierał się na starych
zasadach prawosławia synodalnego, był on w pełni wytworem
orginalnym, osadzonym głęboko w kulturowych realiach wschodniej
Polski, z domieszką specyfiki katolickiej.
Cerkiew katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego,
została powołana na ziemiach polskich, w okresie, kiedy hierarchowie
łacińscy, mogli spodziewać się wyjątkowo obfitych owoców po misji
katolizacji na Wschodzie. Szansa odnowienia Unii Kościelnej, jaką
dawał kryzys Cerkwi Prawosławnej, została podjęta w momencie,
kiedy
interesy
polityków
i
przywódców
Kościoła
Rzymskokatolickiego, zbiegły się razem w imię budowania polskiej
rzeczywistości na kresach. Dążenia te, usiłowano na siłę wpleść w
realizację założeń polityki Stolicy Apostolskiej, zmierzającej do
zjednoczenia Kościoła Powszechnego, wobec stanu, jaki pozostawił
po sobie w dziedzinie religijnej upadek Carskiej Rosji, stojącej na
straży pewnej rzeczywistości. Idei powołania obrządku bizantyjskosłowiańskiego, nie rozumiała jednak znaczna część Episkopatu Polski,
której problemy kresów były odległe. Owoc neounii, został
zasadzony, na wydawałoby się dobrej glebie, ale w momencie, gdy
pojawiły się problemy z pielęgnacją, organizowaniem go,
pozostawiony został samemu sobie. Nie opuścili go tylko biskupi,
którym idea powołania obrządku była szczególnie droga, oraz
zakonnicy łacińscy i greckokatoliccy, uczestniczący od samego
początku w jego budowaniu. Niezrozumiany i osamotniony nowy
wschodni obrządek chrześcijański, próbowali wykorzystać do
własnych celów narodowcy ukraińscy jak i białoruscy. Niektórzy
narodowi działacze białoruscy, chcieli uczynić Cerkiew bizantyjskosłowiańską narodowym kościołem białoruskim. W misji neounijnej
widzieli oni możliwość zespolenia całego swojego narodu.145
145

Kalina, dz. cyt., s.37; por. R. G. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie,
Bydgoszcz 1998, s.188 - 189; O znaczeniu Misji Jezuitów w Albertynie dla
białoruskiego ruchu ruchu narodowego i udziale w formowaniu białoruskiej
świadomości narodowej, pisał o. Sergiusz Gajek, dz. cyt., s.133; Obszernie temat
oddziaływania na neounię czynników narodowych ukraińskich i białoruskich
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Szkodliwa dla działalności misyjnej była rywalizacja Kościoła
łacińskiego i Cerkwi Greckokatolickiej o wpływ na obrządek
neounicki. Jedną z jej odcieni, to uwypuklana przez unitów i
łacinników ideologiczna więź z obrządkiem, której uwznioślenie,
będące priorytetem ich interesów, napędzało potrzebę walki, na
płaszczyźnie szeroko rozumianej doktryny kościelnej. Stawką w tej
rozgrywce, było przejęcie w akcji katolizowania Rosji rolę
przewodnią, kierowniczą. Szeroko rozumiany interes katolicyzmu był
wspólny, identyczny dla rzymskich katolików, jak i dla
grekokatolików, jednak siłą rzeczy w łonie Kościoła nastąpić musiały
pewne formy rywalizacji, typowe dla subiektywnego odbierania wizji,
własnej roli przez unitów bądź łacinników w misji wschodniej
Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła.
Pretekstem, do ścierania się dążeń łacinników i unitów o
wpływ na obrządek bizantyjsko-słowiański, było między innymi to, że
ramy organizacyjne tego ostatniego, nie były do końca sprecyzowane.
Ich płynność pozwalała na penetrowanie Cerkwi katolickiej obrządku
bizantyjsko-słowiańskiego przez czynniki rzymskokatolickie i
greckokatolickie. Istnienie obrządku nie zostało do końca
sformalizowane, nie został on wymieniony w konkordacie jaki rząd
Rzeczpospolitej Polskiej zawarł ze Stolicą Apostolską.146 Kwestie
dotyczące uformowania się ostatecznie obrządku bizantyjskosłowiańskiego, do końca jego istnienia, nie zostały zakończone.
W sprawie rytu, uciekano od rozwiązań ostatecznych, szukając
półśrodków, na rozstrzyganie problemów, których istota była zbyt
głęboka by odkładać je na czas nieokreślony. Tak naprawdę mało kto
miał koncepcję, co do kształtu organizacyjnego obrządku. Nie
zrozumiano do końca jego istoty, za czym podążała także utrata
przedstawił Maciej Mróz w swojej pracy: Katolicyzm na pograniczu. Kościół
katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918 - 1925,
Toruń 2003, s.257 - 262
146
1925 luty 10, Rzym - Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą
Apostolską, z załącznikiem, [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej
1918 - 1939, tom I 1918 - 1932, red. T. Jędruszczek, M. Nowak-Kiełbikowa,
Warszawa 1989, s.305 - 315; Więcej na temat relacji między obrządkiem
bizantyjsko - słowiańskim a władzami państwowymi M. Papierzyńska-Turek,
Między tradycją a rzeczywistością..., dz. cyt., s.425 - 440
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inicjatywy, powoływania kolejnych parafii neounickich, pod
patronatem Kościoła łacińskiego, przejmowana przez Cerkiew unicką.
Poza tym, ludność neounicka, przejmowała naleciałości
łacińskie, co brało się z bliskości obcowania jej z wyznawcami
rzymskiego katolicyzmu, oraz niejednokrotnie z atrakcyjności
niektórych łacińskich obyczajów. Nie sprzyjającym, dla szerokiego
rozwoju neounii, był niewątpliwie fakt, pojawienia się jej na terenach,
stanowiących od dawna domenę rzymskiego katolicyzmu, gdzie
dostojnicy łacińscy, będący w konflikcie z grekokatolikami,
zazdrośnie strzegli zakresu swoich wpływów.
Wszystko to stanowiło przyczynę, że nowy obrządek stał się w
pewnym okresie niewygodny i niepotrzebny, zarówno dla
najwyższych władz politycznych, patrzących na niego nie ufnie, z
powodu zwiększonej aktywności narodowców ukraińskich i
białoruskich na kresach, jak i kościelnych, nie mających pomysłu co
do dalszego jego funkcjonowania i rozwoju. Obrządkowi
neounickiemu brakowało energicznych i charyzmatycznych
kapłanów, oraz szerszej agitacji. Z powodu, braku wystarczającej
liczby księży, obrządkowi nie można było dać daleko posuniętej
samodzielności. Zresztą praca duchownych neounickich, była i tak
niezsynchronizowana. Trzeba podkreślić, że grupa duchowieństwa
bizantyjsko-słowiańskiego, była wewnętrznie niejednolita. Oprócz
tego, że było to duchowieństwo zakonne, jak i świeckie,
reprezentowało niejednokrotnie, odmienną doktrynę liturgiczną.
Neounii, służyli więc, księża wyświęceni w obrządku bizantyjskosłowiańskim, a także rzymskokatolicy, grekokatolicy, birytualiści i
prawosławni. Należy zwrócić uwagę, że wszyscy oni, różnili się
wzajemnie poglądami, określoną mentalnością i typowym dla siebie
spojrzeniem na zagadnienia liturgii, oraz sposób rozumienia ideologii
i kultury chrześcijaństwa wschodniego. Na punkt widzenia
duchownego, oddziaływał krąg wyznaniowy i obyczajowy, z którego
sam pochodził.
Istotne, dla zastopowania akcji neounijnej, było również to, że
po otrząśnięciu się z kryzysu Cerkiew Prawosławna, wystąpiła ze
skuteczną kontrakcją przeciw nowemu rytu. Z tych wszystkich
problemów, wyrastała przyczyna, tego że obrządek bizantyjsko-
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słowiański, powołany w dwudziestoleciu międzywojennym na
wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej Polskiej, nie spełnił zbyt
wygórowanych oczekiwań, jakie w nim pokładano i zadań, jakie
chciano dzięki niemu zrealizować.
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Akta cechów rzemieślniczych i konfraterni kupieckiej
miasta Lublina w XIX wieku.
Próba odtworzenia systemu kancelaryjnego∗
Początki
cechów
rzemieślniczych
jako
organizacji
zrzeszających drobnych wytwórców rzemieślniczych sięgają późnego
cesarstwa rzymskiego. Cechy, korporacje czy też gildie
rzemieślników wykształciły się w pełni w średniowiecznej zachodniej
Europie, stanowiąc jeden z najważniejszych elementów struktury
ekonomicznej i społecznej.
Celem
niniejszego
referatu
jest
przedstawienie
funkcjonowania kancelarii korporacji rzemieślniczych w warunkach
narzuconej kontroli urzędowej jaka zaistniała w zaborze rosyjskim w
latach 1816 - 1914. Nie można tego celu osiągnąć bez porównania
istniejącego w tym czasie stanu rzeczy z wcześniejszą tradycją
kancelaryjną początku XIX w., a sięgającą okresu staropolskiego.
Dlatego jako punkt wyjścia przyjąłem datę graniczną zakresu moich
badań w roku 1800 z uwzględnieniem materiałów nieco
wcześniejszych, gdyż w tym okresie w aktach cechowych wyraźnie
widać jeszcze pełnię systemu staropolskiego. Natomiast za datę
kończącą okres mojej analizy uważam opuszczenie Lublina przez
Rosjan w lipcu 1915 roku.
Cechy rzemieślnicze jako bardzo ważny element naszej historii
i kultury cieszą się od wielu lat dużym zainteresowaniem historyków.
Badania te, zwłaszcza dawniejsze, koncentrowały się jednak głównie
na okresie średniowiecza i latach istnienia Pierwszej
Rzeczypospolitej.1 Większość dotyczyła wybranego miasta lub
∗

Referat, wygłoszony na V Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archwistyki, który
odbył się w Toruniu w dniach 24 - 25 IV 2003 r.
1
Dla przykładu: Jan Trembecki. Rzemiosło i cechy w dawnej i współczesnej Polsce.
Kraków 1948. Eugeniusz Dąbrowski.. Dzieje rzemiosła w krótkim zarysie
Solidarność organizacyjna czeladniczych związków zawodowych i cechów
rzemieślniczych w Polsce. Łódź 1947
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regionu jak np. bardzo cenne prace Stanisława Herbsta2 i Janusza
Tandeckiego.3 Także cechy lubelskie były wiele razy przedmiotem
prac naukowych, wśród których należy wymienić starsze prace H.
Łopacinskiego4, J. Riabinina5 i J. Kamińskiego,6 z których zwłaszcza
ostatni szczególnie zasłużył się dla badania cechów miasta Lublina
(mimo, że jego działalność ma też pewien fatalny wpływ na dalsze
badania), choćby przez liczbę opracowanych przezeń monografii
poszczególnych cechów. Prace jego dotyczą jednak okresu
staropolskiego i w niektórych jedynie przypadkach sięgają swoją
tematyką do początku XIX w. W szeregu innych prac mimo, że nie są
one poświęcone bezpośrednio tematyce cechowej, znajdujemy
informacje o korporacjach rzemieślniczych w Lublinie przed XIX w.7
Dotyczą one również powiązań bractw z innymi instytucjami
miejskimi i mają często pewną wartość dla badania kancelarii owych
bractw. Wśród tych opracowań wspomnieć trzeba wykaz danych
2

Stanisław Herbst. Toruńskie cechy rzemieślnicze. Zarys przeszłości. Toruń 1933
Janusz Tandecki. Cechy Rzem w Toruniu i Chełmnie. Toróń 1983, oraz Kancelarie
Torunskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim. Warszawa 1987
4
Hieronim Łopaciński . Z dziejów cechu murarskiego i kamieniarskiego w Lublinie.
Sprawozdanie komisji do badań historii sztuki w Polsce. A także: Z przeszłości
cechów lubelskich - Zapiski Hieronima Łopacińskiego o cechu felczerskim. Obie
prace wydał Jan Kamiński. Przemyśl 1924
5
Jan Riabinin. Mularze, malarze i rzeźbiarze lubelscy w XVII w. Biuletyn Naukowy
Zakładu Architektury Politechniki Lubelskiej. R:1932
6
J. Kamiński. Z historii cechów lubelskich. Ziemia Lubelska nr 95. s.4, nr 98. s.4 ,
nr 100. s.4. (pod pseudonimem dr Jan Huk). Z przeszłości cechów lubelskich.
Przemyśl 1924 (drugie wydanie w Przeglądzie Lubelsko - Kresowym nr 5. s.11 14). Z dziejów konfraterni kupieckiej w Lublinie. Lublin 1925. Z przeszłości cechu
bednarzy, stolarzy, stelmachów, kołodziejów, sitników i powroźników w Lublinie.
Lublin 1927. Działalność wychowawcza dawnych cechów lubelskich. Lublin 1929
(drugie wydanie Lublin 1939). Z przeszłości rzemiosła piekarskiego w Lublinie.
Lublin 1927. Z przeszłości cechu krawieckiego w Lublinie. Lublin 1933.
Sądownictwo cechów lubelskich. Głos Sądownictwa. R: 1934. Miecznicy lubelscy.
Lublin 1935
7
A. Wadowski. Kościoły lubelskie. Kraków 1907, Zofia Froelichowa. Z dziejów
organizacji władz miasta Lublina do końca XVII w. Pamietnik Lubelski. R: 1929, J.
Riabinin. Rada miejska lubelska w XVIII w. Lublin 1931 (drugie wydanie Lublin
1933). Lauda miejskie lubelskie w XVIIw. Lublin 1934. Lublin w księgach
wójtowsko - ławniczych XVII – XVIII w. Lublin 1928. Władysław Adamczyk. Ceny
w Lublinie od XVI do końca XVIII w. Lwów 1935
3
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bibliograficznych i archiwalnych autorstwa Adamczyka.8 Mimo, że
wymienione wyżej opracowania dotyczą w większej mierze lat
wcześniejszych niż okres nas interesujący, stanowią, w połączeniu z
pracami historyków powojennych (o których niżej) dobrą podstawę do
zrozumienia funkcjonowania i kształtu organizacji rzemieślników w
Lublinie. Mamy też do dyspozycji nieco publikacji na temat XIXwiecznej historii cechów. Warto tu wspomnieć o artykułach W.
Zielińskiego9 i S. Dąbrowskiego.10 Zwłaszcza jeden z artykułów
Zielińskiego,11 podobnie jak publikacje prasowe12 z XIX w., dostarcza
nam cennych informacji dotyczących cechów lubelskich w
interesującym nas okresie. Również album Kotomskiego i Rauera13 z
1918 roku powinien zwrócić uwagę badacza. Z kręgu
międzywojennych rzemieślników wywodzi się równie cenna
Monografia rzemiosła polskiego: województwa lubelskiego i
wołyńskiego oraz Krakowa i województwa krakowskiego.14
Powojenne badania nad cechami lubelskimi otwiera praca
Józefa Mazurkiewicza z 1948 roku.15 Wśród licznych dzieł okresu
powojennego traktujących głównie o okresie średniowiecznym i

8

Władysław Adamczyk. Wykaz danych bibliograficznych i archiwalnych
odnoszących się do historii cechów w Lublinie i na Lubelszczyźnie. b.m.w.
9
Władysław Zieliński. Cech stolarski w Lublinie, jego przywileje i zwyczaje.
Kalendarz Lubelski. 1888 s.1-6. oraz Cechy w Lublinie. Biblioteka Warszawska R:
1886. T. 3. s.356 - 364
10
Stanisław Dąbrowski. Cech hafciarzy lubelskich z XVII w. Pamiętnik Lubelski
1931 - 1934. T.3
11
Zieliński. Cechy...
12
Pogląd na stan przemysłu i handlu w guberni lubelskiej. Kurier Lubelski. 1866 nr
87. s.411. Przemysł w Guberni Lubelskiej. Gazeta Lubelska. R: 1885 nr 171. s.1 - 2.
i nr 172 s.1 - 2.A. Flos. Kilka słów o cechu szewców w Lublinie. Gazeta Lubelska. R:
1891. nr 79 s.1. A. Prawdzic. Sztuka, przemysł i handel w Lublinie. Gazeta
Lubelska. R: 1891. nr 272. s. 4 - 5. Handel i przemysł w guberni lubelskiej w r.
1893.nr. 203 s.1 - 2
13
Andrzej Kotomski, Antoni Rauer. Wielki album zgromadzeń rzemieślniczych w
Królestwie Polskim 1816 - 1916 i historia rzemiosła w Polsce. Warszawa 1918
14
Monografia rzemiosła polskiego: województwa lubelskiego i wołyńskiego oraz
Krakowa i województwa krakowskiego. Lwów - Kraków 1939
15
Józef Mazurkiewicz. Początki ustroju cechowego w Lublinie. Lublin 1948
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staropolskim16 znajdują się też artykuły z zakresu archiwistyki,17 nie
dotyczące jednak tematu niniejszego referatu oraz prace omawiające
dzieje rzemiosła lubelskiego w wieku XIX w. Wymienić tu należy
artykuły A. Kierka,18 R. Bendera19 i B. Mikulca.20 Ponadto w
Archiwum Panstwowym w Lublinie znajduje się inwentarz do zespołu
Cechy Lublina i Lubelszczyzny autorstwa Marii Stankowej.21
Przedstawiony wyżej stan badań zawiera bardzo obszerną
wiedzę na temat lubelskich cechów, jednocześnie w bardzo
niewielkim stopniu dotyczącą urządzeń kancelaryjnych w
szczególności w wieku XIX. Dlatego uważam powstanie niniejszego
referatu za właściwe przynajmniej z dwóch powodów:
1) Ze względu na zainteresowanie, jakim cieszą się wśród
badaczy cechy rzemieślnicze, potrzebnym wydaje się
przybliżenie akt i systemu kancelarii cechów
rzemieślniczych, gdyż akta te są podstawowym źródłem do
16

Jan Ziółek. Cech rzeźników lubelskich. Rocznik Lubelski. T. 14: 1971. s.83 - 95.
Bożena Nowak. Udział rzemiosła w życiu społeczno – politycznym Lublina w XV w.
Annnales UMCS Sectio F.; 1985 Vol. 40. s.65 - 92. Tejże. Rzemiosło Lublina od
XIV do połowy XVI wieku. Lublin 1991 (stosunkowo najnowsze i najrzetelniejsze
studium początków ustroju cechowego w Lublinie i jego funkcjonowania w
średniowieczu). Stanisław Duda. Rozwój rzemiosła w Lublinie w okresie
międzywojennym. Annales UMCS sectio H.; 1991 Vol. 25. s.45 - 54. Irena Boruch Rolska. Cech złotników lubelskich w XVIII w. „Lubelskie Wiadomości
Numizmatyczne”. R. 5 ( 1996 ) s.47 - 51. Czy wreszcie nieco mniej naukowe ale
niosące nieco ciekawych informacji: Maria Stankowa. Katalog wystawy: „Z dziejów
rzemiosła Lubelszczyzny” oraz Bronisław Lindret. O rzemieślnikach lubelskich w
dawnych wiekach. „Kamena” R: 1971 nr 10. s.11
17
Małgorzata Karwatowska. Formuła protokołów elekcji rzemieślników lubelskich
(1590 – 1650 ). Annales UMCS Sectio FF.: 1986 Vol. 4. s.29 - 38. oraz Maria
Trojanowska. Lubelskie przywileje cechowe XVI – XVII w. Analiza dyplomatyczna.
Archeion R: 1986 T. 80. s.183 - 203
18
Aleksander Kierek. Stosunki ekonomiczne miasta Lublina w latach 1815 - 1870.
Annales UMCS sectio G: Ius;1961 Vol. 8. s.321 - 348
19
Ryszard Bender. Rzemiosło w Lubelskiem w XIX w. Roczniki Humanistyczne T.
21; 1973, z.2. s.259 - 312
20
Bronisław Mikulec. Przemysł metalowy na Lubelszczyźnie w latach 1864 - 1914.
Rocznik Dziejów Społeczno Gospodarczych. R: 1988. T. 49. s.97 - 120
21
Maria Stankowa. Wstęp do inwentarza zespołów nr 65, 66,67,68 i 70: Cechy
Lublina i Lubelszczyzny. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), maszynopis
1952, z późniejszymi poprawkami ręcznymi.
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ich dziejów. Jak dotąd nikt nie zajmował się aktami XIX
wiecznymi lubelskich korporacji.
2) ze względów prawnych należy podejrzewać, że okres
przyjęty przeze mnie w temacie pracy powinien się
odróżniać w sferze aktowej w sposób znaczący od okresu
wcześniejszego, a być może również od okresu
późniejszego.
Przesłankę
dla
takiego
przypuszczenia
stanowi
Rozporządzenie Namiestnika Królestwa Polskiego z 31 grudnia 1916
roku w sprawie organizacji cechów rzemieślniczych. Jest ono
podstawowym
źródłem
prawnym
dotyczącym
organizacji
rzemieślników w Królestwie Polskim. Obowiązywał w prawie
niezmienionej formie przez niemal wiek, mimo licznych zmian
prawno - ustrojowych i administracyjnych a także pomimo
zawieruchy powstaniowej i kryzysu, jaki przeżywał naród polski w
tamtym okresie.
Dysponujemy także bogatym zbiorem archiwaliów cechowych
XIX wiecznego Lublina, będącym w posiadaniu Archiwum
Państwowego w Lublinie. Znajdują się one we wspomnianej wyżej
grupie zespołów nr 65. Podaję tutaj liczbę jednostek obejmujących
swą treścią interesujący nas okres: cech cyrulików - 44 jednostki, cech
bednarzy, kołodziejów, stelmachów i powroźników - 4 jednostki, cech
kowali - 2 jednostki, cech garncarzy - 5 jednostek, cech krawców - 7
jednostek, cech malarzy, lakierników i pozłotników - 5 jednostek,
konfraternia kupiecka - 10 jednostek, cech murarzy - 4 jednostki, cech
rzeźników - 2 jednostki, cech ślusarzy - 1 jednostka, cech
miechowników i rękawiczników - 7 jednostek, cech siodlarzy,
rymarzy, paśników i kaletników - 4 jednostki, cech stolarzy - 10
jednostek i cech szewców - 6 jednostek.
Od początku swego istnienia cechy rzemieślnicze gromadziły
spisane przywileje i prawa przyznane im przez władców i władze
miejskie. Ze względu na liczne sprawy o charakterze urzędowym
załatwiane przez cechy, jak też te, w których cechy brały udział, np.
spory cechów z Żydami lub innymi osobami trudniącymi się
rzemiosłem bez odpowiednich uprawnień. Zaistniała potrzeba
wytwarzania i przechowywania różnorakiej dokumentacji. Z czasem,
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prócz przechowywanych w skrzynkach cechowych lub w skarbcu
miasta przywilejów, pojawiły się księgi, w których zapisywano
protokoły zebrań, przyjęcie nowych uczniów, poświadczano
wyzwolenie się uczniów na czeladników i wreszcie wstąpienie tych
ostatnich do grona mistrzów. Prócz ksiąg funkcjonowały w cechach
też dokumenty luźne takie, jak świadectwa czeladnicze i dyplomy
majstrów. Pismo nadawało działalności cechu rangę urzędową, niemal
uświęconą. W wielu cechach dbano o to, aby nawet najdrobniejsze
przepisy i zwyczaje, jak też decyzje panów braci były zapisane. W
pełni wykształcony system akt cechowych obserwować można już w
końcu XVI stulecia.22 Każdy cech działał niezależnie, jednak
podobieństwa w obyczaju, także kancelaryjnym były znaczne.
Większość cechów wyłaniała spośród braci, lub zatrudniała pisarza
cechowego, który otrzymywał z tej racji wynagrodzenie pieniężne.22
W XVIII w., podobnie jak w całej Rzeczypospolitej, tak i w cech
nastąpiło pewne rozprzężenie. Kamiński oskarża rzemieślników o
zbyt częste uczty i alkoholizm. Dopiero poddanie rachunków cechów
pod kontrolę władz municypalnych dokonane przez komisje Boni
Ordini poprawiło sytuację.23 Mamy tu po raz pierwszy do czynienia z
nadzorem urzędnika państwowego nad poczynaniami dobrowolnej i
samorządnej dotąd organizacji, jaką były cechy rzemieślnicze. Być
może to właśnie jest przyczyną pewnego zamieszania w aktach okresu
od pierwszego zaboru do powstania Królestwa Polskiego po
Kongresie Wiedeńskim. Ten sam Kamiński wskazuje jednak na inną
przyczynę niewydolności urzędowej korporacji rzemieślniczych. Otóż
konserwatywnie i patriotycznie nastawione cechy odmówiły według
niego przysięgi składanej przez starszych po elekcji na wierność
nowemu władcy, w tym przypadku cesarzowi Austrii. Spowodowało
to na szereg lat wstrzymanie się od wyboru nowych starszych i
doprowadziło do, można by rzec, obstrukcji urzędu. Dopiero dzięki
powierzeniu nadzoru nad cechami specjalnym komisarzom udało się
zmusić je do normalnego funkcjonowania.24 Od kontroli państwowej
22

J. Tandecki. Kancelarie... s.73
J. Tandecki. Kancelarie... s.86 - 88
23
Kamiński. Działalność wychowawcza... s.16
24
Kamiński. Tamże. s.14
22
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odpoczęły bractwa w okresie Księstwa Warszawskiego, kiedy to
istniały jedynie jako prywatne stowarzyszenia, bez sankcji prawnej.
Dopiero wspomniane już przeze mnie rozporządzenie namiestnika
wcisnęło je znów w struktury miejskiej i państwowej organizacji.25
Korporacje lubelskie, mimo narastającego nowego materiału
aktowego, skrzętnie przechowywały swoje dawne archiwalia,
traktując je jako cenne zabytki własnej tradycji. Wzmożone
zainteresowanie przeszłością własnego narodu w ostatnich
dziesięcioleciach XIX i początku XX wieku zaowocowało pierwszymi
publikacjami i organizacją wystawy poświęconej m.in. rzemiosłu
lubelskiemu w 1901 roku. Mimo powstania państwowej służby
archiwalnej w Polsce niepodległej cechy nadal same przechowywały
własne akta poza tymi, które były zdeponowane w magistracie miasta,
bądź w bibliotece im. H. Łopacińskiego.26 Chętnie jednak
wypożyczano je historykom pragnącym przedstawić dzieje bractw.
Niestety dla wielu zabytków okazało się to zgubne. Akta XIXwieczne były przez wielu uważane za niehistoryczne, zdarzało się ich
niszczenie, bądź wyrzucanie na makulaturę. Także akta starsze,
przechowywane bywały w bardzo złych warunkach co odbiło się
niekorzystnie na ich dzisiejszym stanie i kompletności. Dopiero
okupacja niemiecka przyniosła zmianę tego stanu rzeczy. Niemcy,
prowadząc akcję zbierania archiwaliów, odbierały cechom ich akta. W
ten sposób trafiła do APL większa część istniejącej tam dziś grupy
zespołów. Nie wszystkie akta trafiły jednak do rąk archiwistów.
Prawdopodobnie duża ilość akt zaginęła w mieszkaniu Jana
Kamińskiego w czasie rewizji dokonanej przez Niemców w jego
mieszkaniu zaraz po wkroczeniu do Lublina. Zniszczeniu ulec mogły
całe kompletne zespoły. Taki los spotkał prawdopodobnie wszystkie
akta cechu piekarzy, oprócz przypadkiem uratowanej księgi z l. 1558 1695.27
Niektóre cechy ukryły swoje archiwa przed Niemcami. Często
przechowywane w złych warunkach i zdekompletowane trafiły do
APL dopiero po wojnie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych.
25

Stankowa. Wstęp do inwentarza... s.7
Tamże. s.8 - 9
27
Tamże. przyp. 30
26
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Dotyczy to też najpiękniejszych akt cechowych lubelskich należących
do Konfraterni kupieckiej. Akta te ukryte były w domu właściciela
hurtowni spożywczo - kolonialnej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej
12. W czasie walk o wyzwolenie Lublina w lipcu 1944 roku
kamienica ta spłonęła, a wraz z nią nadpaleniu uległy akta konfraterni,
które po wojnie trafiły w ręce p. Antoniego Czapskiego, a w 1947
roku dyrektora Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług i dopiero w
1952 roku dotarły do APL, gdzie poddane zostały konserwacji.28
Podobnie akta kowali do APL trafiły dopiero w latach pięćdziesiątych,
a niektóre księgi rzeźników na początku lat dziewięćdziesiątych.29
W dalszej części referatu omówię znajdujące się w APL
archiwalia cechów z XIX wieku, z wyszczególnieniem tworzonych
przez nie serii, następnie spróbuję ustalić ich kompletność, aby w
końcu z zawartego w nich materiału wyłuskać cechy kancelarii
cechowej w tym okresie. W pierwszej części w miarę możliwości
postaram się oddzielić akta o charakterze staropolskim od akt z okresu
po 1816 roku, w których tworzeniu udział mieli komisarze delegowani
z urzędu miasta Lublina. Niektóre jednostki wychodzą poza ramy
chronologiczne stworzone przez tą datę. Księgi pochodzące z okresu
staropolskiego mogły być kontynuowane w latach obowiązywania
rozporządzenia o cechach, a jednostki mające swój początek w tych
właśnie latach często obejmują okres pierwszej wojny światowej i
Polski międzywojennej.
a) Akta cechów lubelskich w XIX wieku.
Najwięcej w APL znajduje się akt cechu cyrulików. 44
jednostki można podzielić na dwa okresy. W pierwszym z nich,
okresie do 1816 roku (choć dwie jednostki wykraczają poza tą datę)
wyróżniamy następujące serie i księgi:

28

Tamże. przyp. 31
(old). Księga cechowa trafiła do archiwum za pieniądze rzemieślników. „Kurier
Lubelski” R: 1992. nr 24. s.4. także dokument cechu murarzy i tynkarzy z 27 I 1605
r. trafił do APL w tym samym czasie. Stanisław Gaszyński. Cenne nabytki w
Archiwum Państwowym. „Gazeta w Lublinie” R: 1992. nr 35. s.5
29
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-

Rejestr zapisu chłopców. Jest to jedna księga z lat 1750 1822.30
- 2 księgi percepty i expensy prowadzone jednocześnie:
Expensa contubernii chirurgorum lublinensium z różnych
dochodów eiusdem contuberni regestr percepty contubernii
chirurgorum lublinensium,31 z lat 1753 - 1805. Oraz
Rejestr expensowy panów towarzyszów z 1761 roku a
doprowadzony do 1804.32 Jak się wydaje oba rejestry
służyły jako dowody rachunkowe wobec urzędu
prezydenta miasta Lublina.
- Rejestr sesji suchedniowych, protokoły sesji. Dwie księgi z
lat 1761 - 180233 i 1800 - 181034 jedna jest kontynuacją
drugiej, mamy więc tu do czynienia z serią.
- Rejestr słuchania przywilejów panów towarzyszów
wędrownych.35 Z lat 1761 - 1804 zawiera niektóre
protokoły sesji nadzwyczajnych cechu.
- Akta kontuberalne, albo panów braci kontubernium
cyrulicznego.36 1777 - 1820.
W drugim okresie mamy już wyraźnie zarysowane serie ksiąg i akt.
Wszystkie wywodzą się z założonej w 1819 roku księgi protokołów
sesji cechu cyrulicznego,37 równolegle do której w latach 1835 - 1838
prowadzona była książka kontuberni felczerów.38 W 1844 roku
założona została nowa książka protokołów, zawierająca też dowody

30

APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 6
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 7
32
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 10
33
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 8. Rejestr sesji suchedniowej. Oddanie
suchedni.
34
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 12. Protokoły sesji suchedniowych w
cechu cyrulicznym lubelskim. Ustawy cechu Cyrulicznego w Cesarstwie
Austriackim.
35
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 9
36
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 11
37
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 13. Protokoły sesji w cechu cyrulicznym
lubelskim.
38
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 14. Książka kontuberni felczerów miasta
(Lublina).
31
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rachunkowe i przepisywaną korespondencję.39 Jednocześnie powstał
kwitariusz na składki płacone do cechu.40 W 1875 wprowadzono
zwyczaj składowania korespondencji i sprawozdań (także
finansowych) w osobnych teczkach.41 Do zespołu cechu cyrulików
należy pięć takich teczek od roku 1875 do okresu międzywojennego.
Następnym posunięciem była całkowita rezygnacja z książki i
zastąpienie jej systemem akt spraw, nastąpiło to w roku 1883 i
powstały wtedy dwie serie akt. Różne dowody felczerskie,42 od 1893
prowadzone głównie w języku rosyjskim,43 oraz Wykaz dochodów i
rozchodów44 (w języku rosyjskim od 1896). Akta gromadzone były w
osobnych teczkach dla każdego roku. Nieliczne tylko teczki zawierają
materiał z dwu lub więcej lat.45
Znacznie mniej zachowało się z akt połączonych cechów
bednarzy, kołodziei, stelmachów i powroźników. Zgodnie z opisem, w
inwentarzu dysponujemy czterema jednostkami dotyczącymi XIX
wieku. Jednak wpisy z interesującego nas okresu znajdujemy jedynie
w dwóch z nich. Chronologia dwóch ksiąg została zapewne przez
autorkę inwentarza mylnie określona, gdyż zawierają one wpisy
jedynie z XVII i kilka z XVIII w. Nie znajdujemy tam wpisów do
roku 1882, jak podaje inwentarz.46 Obie księgi formatu dudki są w

39

APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 17. Protokoły posiedzeń zgromadzenia
felczerskiego w Lublinie. Dowody rachunkowe w latach 1844 - 1848
Korespondencja urzedowa
40
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 15. Kwitariusz na pobór opłat na rzeczy
Zgromadzenia Felczerów Okręgu Lublin. Oraz: Cech cyrulików w Lublinie, sygn.
16. Kwitariusz Zgromadzenia Felczerskiego lubelskiego na rok 1862 i następne
41
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 18, 19, 20, 21, 48. Od 1882 teczki te
zawierają również przychody i rozchody cechu
42
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 22, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40,
43, 44, 45, 46
43
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 43. Raznyje bumagi felszersnago
obszczestwa w gorodzie Lublinie 1893 po 1895 godu.
44
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 23, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 41, 42, 47,
49, dwie ostatnie zatytułowane w jęz. rosyjskim: Otczot dochodam i rozchodam
kasy i Prichodno - razchodnaja kniga dla uprawlenija obszczestwa felczerów
45
APL, Cech cyrulików w Lublinie, sygn. 43, 32, 36, 42, 47, 49
46
Chodzi tu o jednostki oznaczone sygn. 10 i 12
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złym stanie, prowadzone były niestarannie, a wpisy w nich są
pomieszane i wprowadzane chaotycznie.
Kolejna dudka, Zapiski o przyjęciu uczniów wyzwoleniu na
czeladników, składki kwartalne,47 pochodząca jeszcze z 1656 roku
istotnie zawiera kilka wpisów XIX-wiecznych i zapewne służyła jako
brudnopis, z którego przepisywano protokół do właściwej księgi
protokołów lub zapisów. Na korzyść tej hipotezy świadczy brak
podpisów pod XIX-wiecznymi wpisami. Jedyną zachowaną księgą
zawierającą podpisy starszych cechu i komisarza municypalnego, a
zatem posiadająca wartość urzędową są Protokóły posiedzeń urzędu
Starszych Zgromadzeń stelmachów.48 Jest to starannie prowadzona
książka zawierająca materiał z lat 1872 - 1936. Nie wyróżnia się ona
niczym na tle pozostałych tego typu ksiąg lubelskich cechów w tym
okresie.
Wśród akt cechu kowali znajdujemy dwie jednostki z wieku
XIX, ale tylko jedna z nich będzie przedmiotem naszego
zainteresowania, gdyż została wytworzona w cechu lubelskim. Jest to
Kontrolla przychodu i rozchodu składek dobrowolnych w skrzynce
majstrów zgromadzenia kowalskiego.49 Książka z lat 1844 do 1894
zawiera uroczystą preambułę i protokół z 1844 roku oraz wpisy
rachunkowe w sporządzonych ręcznie tabelkach od 1836 r. a więc
wpisane wstecz po założeniu książki, od roku 1876 prowadzona w
języku rosyjskim.50 Drugą z XIX-wiecznych jednostek należących do
zespołu cechu kowali jest tzw. Kundershaft (świadectwo czeladnicze),
wydany dla Andrzeja Bączkowskiego przez cech kowali
warszawskich 28 VI 1826 roku.51 Jego obecność dowodzi, że i w tym
cechu przechowywano dokumenty należących do bractwa
czeladników i majstrów.
W zespole cechu garncarskiego znajdujemy sześć jednostek,
które wg inwentarza dotyczą XIX wieku. Podobnie jak w przypadku
cechu bednarzy, kołodziei, stelmachów i powroźników w jednym
47

APL, Cech bednarzy, kołodziei, stelmachów i powroźników w Lublinie, sygn. 13
APL, Cech bednarzy, kołodziei, stelmachów i powroźników w Lublinie, sygn. 14
49
APL, Cech kowali w Lublinie, sygn. 14
50
Część rachunków prowadzona niestarannie bez tabelek.
51
APL, Cech kowali w Lublinie, sygn. 13. Inwentarz podaje niewłaściwą datę 26 VI
48
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przypadku zaszła tu pomyłka. Chodzi o księgę opatrzoną sygnaturą 4,
która zawiera wyłącznie wpisy z wieków XVII i XVIII. Jednak w
dwóch innych księgach powstałych w wieku XVII znajdują się zapisy
z XIX w. Pierwsza, datowana wg inwentarza na lata 1694 do 1824 i
opatrzona tytułem Księga przychodów i rozchodów, protokoły
elekcji52 zawiera tylko jeden wpis i to właśnie z roku 1824. Jest to
prawdopodobnie brudnopis protokołu elekcji. Pozostała część książki
formatu dudki jest nie zapisana. Druga ze wspomnianych XVII
wiecznych ksiąg to również dudka niemal w całości zapisana, ale w
sposób bardzo chaotyczny.53 Na początku znajdują się protokoły sesji
i przyjęcia uczniów z XVII w., potem XVIII wieczna percepta i
expensa, a następnie znów protokoły zarówno XVII, jak i XVIIIwieczne. Następnie znów percepta i expensa za rok 1799 i następne,
zapis protokołu z 1875 roku, a dalej jeszcze, być może brudnopisowe
wpisy z lat 1817 i 1820 (protokoły te są jednak podpisane, co może
sugerować, że były tu wpisywane na czysto). Możemy mieć tu do
czynienia z dwoma przypadkami: albo są to starsze księgi używane
przez pisarza cechowego jako brudnopisy, albo też w cechu tym
panował wyjątkowy bałagan w księgach i aktach.
Sytuacja zmienia się całkowicie w okresie późniejszym z
którego posiadamy dwie książki przychodu i rozchodu. Pierwsza,
pochodząca z lat 1848 - 1849, składa się ze zszytych i oprawionych
kart druków urzędowych przeznaczonych do rozliczeń kasy miejskiej
(utensylia Magistratu i kassy miasta).54 Należy przypuszczać, że taki
sposób prowadzenia rachunków cechu był inicjatywą komisarza
delegowanego z magistratu do Urzędu Starszych Cechu. Druga
książka to założona w 1893 roku i prowadzona w języku rosyjskim
Prichodorazchodnaja kniga goroszeczno-piecznago remesla w gor.
Lublinie.55 W rosyjskim tekście znajdują się wstawki polskie, a od
1911 roku książka jest prowadzona całkowicie po polsku. Rachunki
były w niej prowadzone do roku 1941, kiedy to trafiła do rąk
niemieckich archiwistów. Wreszcie, teczka z korespondencją
52

APL, Cech garncarzy w Lublinie, sygn. 7
APL, Cech garncarzy w Lublinie, sygn. 5
54
APL, Cech garncarzy w Lublinie, sygn. 8
55
APL, Cech garncarzy w Lublinie, sygn. 10
53
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prowadzoną w sprawach rachunkowych z magistratem lubelskim i
Rządem gubernialnym, z lat 1844 – 1869.56
W przypadku cechu krawieckiego mamy do czynienia z XIXwiecznymi aktami jedynie z okresu po powstaniu listopadowym. Nie
zachowały się żadne wcześniejsze akta tego cechu. Prawie wszystkie
XIX-wieczne księgi tego cechu zaprowadzone były w okresie
urzędowania starszego cechu Józefa Zembaczyńskiego i podstarszego
Józefa Nifnera. Pierwszą z tych ksiąg jest księga protokołów z 1833
roku.57 Bardzo starannie prowadzona, posiedzenia cechu są
numerowane, często również podawane jest miejsce odbycia sesji. W
księdze brakuje stron z wpisami z lat 1868 - 1881,58 kiedy to wpisy
prowadzono już w języku rosyjskim aż po rok 1914. Księga ta służyła
cechowi do zapisywania protokołów aż po rok 1938. Kolejne cztery
księgi zostały założone w 1834 roku i są to: księga zapisu nowych
majstrów w cechu,59 księga zapisu czeladzi,60 księga zapisu uczniów61
oraz księga przychodów i rozchodów.62 Pierwsze trzy kończą się na
roku 1917 a ostatnia zawiera rachunki cechu do roku 1930. W latach
1873 - 1883 wszystkie przeszły na język rosyjski. Wszystkie są
oprawione w identyczny sposób i prowadzone były bardzo starannie.
Do XIX-wiecznych akt cechu krawców należy też teczka Różne
56

APL, 65. Cech garncarzy w Lublinie 9. Pokwitowanie ze złożonych rachunków
cechowych 1844 – 1848, wydane przez Rząd Lub. Gub. korespondencja z
materiałami miasta Lublina w sprawach rachunkowych
57
APL, 65. Cech krawców w Lublinie 5. Księga posiedzeń zgromadzenia cechu
Krawców
58
Tamże. s.135 - 136. Przy opracowaniu akt w APL ponumerowano strony kolejno,
bez zwracania uwagi na ubytek
59
APL, 65. Cech krawców w Lublinie 1. Księga do zapisywania przyjętych i
wypłaconych wstępnych na majstrów cechu krawieckiego za starszeństwa Józefa
Zembaczyńskiego, pierwszego i Józefa Nifnera drugiego podstarszego
60
APL, 65. Cech krawców w Lublinie 2. Księga czeladzi cechu krawieckiego za
starszeństwa Józefa Zembaczyńskiego, pierwszego i Józefa Nifnera drugiego
podstarszego
61
APL, 65. Cech krawców w Lublinie 3. Księga zapisanych uczniów zgromadzenia
cechu krawieckiego za starszeństwa Józefa Zembaczyńskiego, pierwszego i Józefa
Nifnera drugiego podstarszego
62
APL, 65. Cech krawców w Lublinie 4. Księga przychodów i rozchodów Cechu
Krawieckiego za starszeństwa Józefa Zembaczyńskiego, pierwszego i Józefa
Nifnera drugiego podstarszego
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dowody tyczące się cechu krawieckiego w Lublinie - rachunki,
świadectwa szkolne, korespondencja.63 Znajdują się tam spięte lub
luźno ułożone akta różnego rodzaju: świadectwa szkolne,
pokwitowania, odbiory, zapomogi dla rodzin biednych lub zmarłych
majstrów i czeladników, podania do urzędu starszych cechu i
korespondencja z Rządem Gubernialnym Lubelskim i Magistratem
miasta Lublina.
Podobnie jak w cechu krawców z wprowadzeniem nowych akt
przez obejmującego urząd starszego, mamy do czynienia w lubelskim
cechu malarzy, lakierników i pozłotników. Tyle, że następuje to w
ponad sześćdziesiąt lat później, bo w roku 1897. Okres ten wystarczył,
aby w nowych aktach wprowadzonych za kadencji starszego Edwarda
Chmielewskiego znalazła się tylko jedna książka - książka
protokołów64 oraz szereg teczek z różną dokumentacją. Zgromadzone
zostały w trzech teczkach: prośby i różne podania,65 pokwitowania i
rachunki kasowe66 i korespondencja.67 Istnieje także teczka
korespondencji obejmująca lata 1894 - 1936.68 Jak można
przypuszczać, korespondencja była gromadzona w obu teczkach
jednocześnie, zgodnie z napływem chronologicznym, ale w ten
sposób, że dokumentacja dotycząca jednej sprawy znajdowała się w
tej samej teczce. Podobnie jak w cechu krawców nie zachowały się
starsze akta. Być może po wprowadzeniu nowej registratury
pozbywano się starych akt.
W Archiwum państwowym w Lublinie znajdują się
pozostałości akt konfraterni kupieckiej. Jest to najgorzej zachowany
63

APL Cech krawców w Lublinie, sygn. 6
APL, Cech malarzy, lakierników i pozłotników w Lublinie, sygn. 1. Uchwały
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zespół. Akta te uległy częściowemu spaleniu. Maria Stenkowa pisała
o nich w 1952 roku: „Akta są na ogół spalone, okładki z tłoczonej
skóry są zupełnie zniszczone, posklejane razem, karty często do
połowy spalone. Na zwęglonym papierze błyska złoto którym
ozdabiano inicjały. Zwęglony papier sypie się kawałkami i smoli
ręce.”69 Akta te zostały poddane konserwacji i obecnie są już
udostępniane. Mimo uzupełnienia ubytków w kartach papierem
japońskim przedstawiają one bardzo smutny obraz. Straty często
uniemożliwiają odczytanie całych stron, a zawarte na nich informacje
są ostatecznie stracone. Większość akt dotyczących XIX wieku
pochodzi jeszcze z wieku XVIII. Cztery księgi z 1774 roku związane
są z odnowieniem konfraterni 27 sierpnia tego roku. Są to: księga
protokołów obejmująca okres do 1816 roku,70 księga percepty i
expensy71 do 1810 i album konfraterni prowadzony do 1860 roku.72Z
ostatnich lat XVIII wieku pochodzą też fragmenty protokołów sesji
konfraterni.73 Ponadto dysponujemy księgami z początku XIX wieku
zawierającymi spis kupców74 i firm kupieckich75 w Lublinie. Z okresu
późniejszego pozostały trzy księgi założone w latach 1817-1818.
Księga protokołów, zawierająca także spisy kupców prowadzona była
w latach 1817 - 1873,76 Stosunkowo dobrze zachowana i, podobnie
jak inne akta tego bractwa, bardzo dobrze prowadzona, dostarcza
najwięcej informacji o kancelarii tego cechu. Książka czeladzi
kupieckiej z 181877 i książka dochodów i rozchodów prowadzona od
1818 do 1905 roku.78 Ponadto różne dokumenty i fragmenty nie
69
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zachowanych ksiąg zebrane w teczce Dissoluta z okresu zaboru
rosyjskiego.79 Wszystkie dokumenty i księgi sprawiają poważne
trudności w odczytaniu i analizie ze względu na ich stan, dlatego
odtwarzanie tej kancelarii jest wyjątkowo trudne. Stan ich byłby
zapewne znacznie gorszy, gdyby nie fakt, że tak zamożna korporacja
nie żałowała na swe akta pieniędzy. Księgi prowadzone były na
grubym papierze czerpanym z filigranami i bardzo efektownie
oprawiane.
W zasobie APL znajdują się tylko dwie księgi cechu
rzeźników. Pierwsza pochodzi z początku omawianego okresu, jest to
regestr percepty i expensy z lat 1785 - 1824.80 Druga zaś założona w
1903 może być zaliczona do kancelarii XIX-wiecznej. Jest to Księga
protokołów.81 Rejestr przychodu i rozchodu w XVIII wieku
prowadzony był w ten sposób, że percepta była wpisywana od przodu
a expensa od tyłu książki, ale jeszcze przed rokiem 1800
wprowadzono system wpisywania przychodu i rozchodu na
sąsiednich stronach. Prowadzona była dość rzetelnie, wpisów
dokonywano co kwartał. Druga ze wspomnianych ksiąg jest
największą księgą z pośród wszystkich archiwaliów cechów
lubelskich z XIX wieku. Ma ona wymiary ok. 60 na 100 cm i waży
około 15 kilogramów. Na początku znajduje się ozdobna preambuła
w językach rosyjskim i polskim, a dalej protokoły sesji w języku
rosyjskim. Po roku 1915 już w języku polskim, aż do 1939 roku.
Z cechu murarskiego pozostały jedynie trzy XIX-wieczne
księgi, wszystkie z ostatniego 30-lecia tego wieku. Najstarsza
pochodzi z roku 1872 i służyła do zapisywania nowych majstrów
murarskich przed 1891 rokiem. Z lat późniejszych (do 1938 roku)
znajdujemy w niej spisy majstrów, czeladników i uczniów oraz
inwentarz z roku 1931.82 W roku 1891 powstała nowa księga do
zapisu majstrów zawierająca protokoły ich przyjęcia i protokoły
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egzaminacyjne (także czeladnicze).83 Spisy przyjętych uczniów i
wyzwolonych na czeladników znajdują się wraz z protokołami
posiedzeń w osobnej księdze z 1890 roku.84
Książka dochodów i wydatków Cechu ślusarzy w Lublinie z
lat 1875-193685 jest jedyną pozostałością dziewiętnastowiecznej
kancelarii tego cechu.
Znacznie więcej jest zachowanych materiałów cechu
miechowników i rękawiczników. Z okresu staropolskiego pochodzą
dwie księgi protokołów z lat 1752-182086 i 1770-1817,87 z lat
dwudziestych i trzydziestych mamy książkę posiedzeń cechu (18201834),88 księgę zapisu czeladników (1820-1835)89 i książkę
rachunkową (1819-1821).90 O nietypowej dla kancelarii cechów
próbie reformy registratury świadczą następne dwie jednostki
założone w 1840 r. Chodzi tu o próbę wprowadzenia dziennika
podawczego i książki rewersowej. Próba ta nie zdała niestety
egzaminu. Dziennik podawczy91 funkcjonował jedynie do 1842 r.
Wprowadzona w tym samym czasie księga protokołów była używana
aż do 1931 r., jednocześnie wprowadzono Książkę rewersową z
odbioru ekspedycji i prowadzonych korespondencji z różnymi
władzami w interesach czeladniczych, funkcjonującą w cechu do
1847 r. Książkę tę w APL wybrakowano i obecnie nią nie
dysponujemy.92
Z akt cechu siodlarzy, rymarzy, paśników i kaletników
pozostały jedynie księgi protokołów prowadzone dość chaotycznie, a
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wpisy w nich zazębiają się chronologicznie tak, że trudno jest ustalić
dokładną kolejność wpisów. Pierwsza obejmuje lata 1817 - 182293,
druga założona zapewne w dwa lata później zawiera wpisy do 189094,
a trzecia z 1840 kończy się wpisami z okresu międzywojennego
(ostatni z 1927).95
Z kolei w cechu stolarskim zachowało się znacznie więcej akt.
Są to dwie księgi protokołów: jedna ogólnego zgromadzenia cechu z
lat 1820 do 1862, a druga samego tylko Urzędu Starszych wraz z
rejestrem uczniów (1835 - 1887).96 Ponadto rejestr majstrów
stolarskich od 1813 roku sporządzony w 189097 oraz cała seria ksiąg
rachunkowych i kwitariusz do poborów Urzędu Starszych
Zgromadzenia stolarzy w Lublinie za lata 1848 - 1876.98 Pierwszą z
ksiąg rachunkowych jest księga z roku 1785, doprowadzona do
1835.99 Prawdopodobnie w tymże roku założono nową książkę, ale
przepisano do niej perceptę i expensę od roku 1817.100 Doprowadzono
ją do 1877 i jednocześnie założono nową do której wpisywano
dochody i wydatki cechu po rok 1907, ale jak się wydaje, bez kontroli
urzędnika miejskiego.101 W związku z narzuceniem języka
rosyjskiego w kancelarii cechów zaprowadzono w 1878 nową książkę
w języku rosyjskim prowadzoną do 1917 roku.102 Oprócz
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wymienionych akt posiadamy dwa wydane przez cech stolarki
dyplomy czeladnicze z 1876103 i 1906104 roku.
Wywodzące się z XVIII wieku akta cechu szewców to księga
dochodu cechu szewskiego z lat 1764 - 1800105 i Protokoły sesji
cechu safianniczego 1787 - 1825.106 Z drugiej połowy XIX wieku
mamy cztery księgi służące zapisywaniu majstrów i uczniów , jedna z
nich zawiera także wykazy składek płaconych przez członków
cechu.107 Obok dwóch ksiąg zapisu uczniów108 i majstrów109 w
języku polskim, od 1910 roku prowadzona jest „Kniga do zapisi
uczenikow postupajuszczich w obuczenie Sapożnomu remieslu".110
b) kompletność akt
Już na pierwszy rzut oka widać, że akta cechów lubelskich z
okresu XIX wieku są niekompletne. W przypadku wielu cechów
mamy do czynienia z zaledwie kilkoma, a nawet tylko jedną
jednostką archiwalną. Warto też zadać sobie pytanie, czy
dysponujemy choć szczątkami zespołów wszystkich cechów, czy też
z niektórych z nich do naszych czasów nie pozostało nic. Łatwo to
ustalić, konfrontując listę zespołów akt cechów lubelskich i ich
zawartość XIX-wieczną z listą cechów działających w Lublinie w
1886, którą podaje Zieliński. Otóż wymienia on następujące cechy:
stolarzy, bednarzy, cieśli, garncarzy = zdunów , kowali, kołodziejów,
krawców, murarzy, złotników, malarzy, piekarzy, rękawiczników,
103
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rzeźników, rymarzy, siodlarzy, szewców, ślusarzy, konwisarzy i
szklarzy.111 Od razu zauważamy, że pominięto w tym wyliczeniu
cechy felczerski i kupiecki, zapewne z tego powodu, że trudno
utożsamiać owe cechy z rzemiosłem. Wiemy jednak o istnieniu
zarówno jednego, jak i drugiego cechu choćby z tego, że mamy ich
akta. Całkiem innym problemem są wymienione przez Zielińskiego
cechy, których akt nie posiadamy. W kilku przypadkach mamy tu do
czynienia z cechami łączonymi, które posiadały jeden Urząd
Starszych i jedną kancelarię. Tak jest w przypadku połączonych
cechów bednarzy, kołodziei, stelmachów i powroźników, malarzy,
lakierników i pozłotników, siodlarzy, rymarzy, paśników i kaletników
oraz miechowników i rękawiczników. Jak widzimy, wśród akt
znajdujących się w APL, brak XIX-wiecznych archiwaliów cechów
piekarzy, kowisarzy, złotników i cieśli. Możemy podejrzewać, że akta
piekarzy uległy zniszczeniu w 1939 roku, o czym pisałem we wstępie.
Co do akt pozostałych cechów ich los jest nieznany.
Trudno ustalić, czy w przypadku któregokolwiek cechu
dysponujemy pełnym zespołem, czy jedynie jego częścią. Pewnych
wskazówek mogą nam dostarczyć inwentarze majątku cechów
znajdujące się w niektórych księgach.
W Książce percepty i expensy w cechu stolarskim pod datą 1
stycznia 1847 znajdujemy „Inwentarz przedmiotów Cechu
Stolarskiego". Wymienione w nim są między innymi: Księga
cechowa poświadczeń dawnych z 1. 1768 - 1835, Księga posiedzeń i
protokołów od r. 1820 do dnia dzisiejszego (l I 1847), Księga
percepty i expensy pieniędzy cechowych, Książka do zapisywania
majstrów z 1840 roku, Książka do zapisywania uczniów z roku 1845.
Ponadto znajdują się w spisie dawne księgi cechowe, pliki akt
luźnych i korespondencji, książeczki czeladnicze i dwie pieczęcie
cechowe.112 Spośród wymienionych akt w zespole nr 65 w APL
znalazły się: książka protokołów z 1820 roku,113 księga percepty i
expensy z 1785 r.114 oraz bieżąca książka percepty i expensy (w niej
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znajduje się inwentarz).115 Brakuje natomiast 3 z wymienionych w
inwentarzu ksiąg oraz akt luźnych. Jak można sądzić, zaginęły one w
okresie późniejszym. Zwraca również uwagę fakt pominięcia we
wzmiankowanym inwentarzu księgi protokołów Urzędu Starszych z
lat 1835 - 1887,116 która znajduje się dziś w APL. Kilka innych
inwentarzy wykazuje równie daleko idące różnice pomiędzy ilością i
tytułami zachowanych do dziś akt, a wykazanymi w inwentarzu.
Można więc zadać pytanie, czy na podstawie posiadanej bazy
źródłowej możemy powiedzieć cokolwiek o systemie kancelaryjnym
XIX-wiecznych cechów lubelskich?
c) Próba odtworzenia systemu kancelaryjnego
Księgi cechowe, podobnie jak wystawiane przez cech
dokumenty już w okresie staropolskim były przedmiotem pracy
pisarza cechowego. Najczęściej był nim jeden z członków bractwa,
umiejący czytać, wybrany na to stanowisko na okres urzędowania
starszyzny. Ponieważ jednak wielu rzemieślników, nie wyłączając
majstrów w wiekach XVIII i XIX nie posiadało umiejętności biegłego
czytania i pisania, przeto istnieje możliwość, że na stanowisku pisarza
znajdował się człowiek spoza cechu. Wskazywać na to może fakt
wypłacania przez wiele cechów lubelskich pensji swoim pisarzom lub
też ludziom specjalnie wynajętym do sporządzenia konkretnego
pisma. Oczywiście także pisarz pochodzący z grona braci cechowej
mógłby otrzymywać wynagrodzenie za swą pracę, podobnie jak
pozostali członkowie władz cechowych - starsi i ochmistrzowie, choć
w mniejszych bractwach zdarzało się, że wynagrodzenie otrzymywał
tylko pisarz. Tak na przykład było w cechu stolarzy, gdzie w końcu
XVIII wieku pisarz otrzymywał pensję roczną w wysokości 12
złotych, jak wynika z zapisów expensy wspomnianego cechu z lat
1789, 1790 i 1792. Jeszcze w XIX wieku cech ten posiadał własnego
pisarza, który w 1. 1811 - 1817 pobierał wynagrodzenie roczne 36
złotych.117 Są to wysokie zarobki pisarzy cechowych. W cechu
garncarzy pisarz otrzymywał znacznie skromniejsze uposażenie. W
115
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księdze Decreta cechu panów Garncarzów, w której znajduje się
również percepta i expensa znajdujemy informacje o uposażeniu
pisarza: W 1802 roku „Od pisania 2-ch not l zł.",118 w rozliczeniu
rocznym expensy za 1803 rok „Pisarzowi cechowemu l zł. 30 gr.",119 a
w 1805 już tylko 1,20 złotego.120 Tak wielka różnica zmusza do
zastanowienia. Być może cech stolarzy zatrudniał pisarza
zawodowego, np. pracownika magistratu, a garncarze wynagradzali
pracę jednego ze swych braci. Na zatrudnianie funkcjonariusza
municypalnego wskazuje też regestr percepty i expensy cechu
rzeźników. W roku 1806 wypłacono „Panu Komisarzowi za rok 20
złp." Zapewne cech ten wypłacał honorarium za prowadzenie ksiąg
komisarzowi wyznaczonemu do kontroli tego cechu przez władze
austriackie. Jednak już w roku 1807 posiada własnego pisarza,
któremu wypłaca 10 zł rocznie. Od 1811 pisarz cechowy znika z
rozliczenia wydatków cechu.121 Niektóre cechy wypłacały honorarium
komisarzom delegowanym z magistratu do Urzędu Starszych po 1816
roku. Tak było np. w konfraterni kupieckiej,122 być może dlatego, że
bractwo, jako bardzo zamożne, stać było na to. Niestety ze względu na
zniszczenie księgi przychodów i rozchodów nie można ustalić
wysokości tego honorarium. W procesie aktotwórczym brali udział
również starsi cechu. Podpisywali oni protokoły oraz niektóre
zestawienia dochodu i rozchodu. Jak się wydaje, przed 1816 rokiem
niektórzy starsi sami prowadzili księgi. Pod protokołami posiedzeń
cechu, a niejednokrotnie też pod rozliczeniem rocznym stanu kasy
cechowej, podpisywali się też pozostali majstrowie, także ci
niepiśmienni, którzy zamiast podpisu stawiali znak krzyża. W takim
przypadku najczęściej sporządzający protokół wpisywał nazwisko
członka cechu, obok którego ten stawiał trzy krzyżyki. Podobnie
działo się niekiedy w cechach do których należeli Żydzi używający
alfabetu hebrajskiego. Stawiali oni podpis obok uprzednio wpisanego
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nazwiska. Nie było to jednak regułą i czasem znajdujemy takie
podpisy bez przygotowanego miejsca.123
Wpisy dokonywane były zgodnie ze zwyczajem staropolskim
w czasie obrad cechu, raz na kwartał przy otwartej ladzie cechowej.
W okresie między zebraniami prowadzono notatki na brudno, aby
następnie wpisać je w czasie obrad w obecności wszystkich
przybyłych na spotkanie członków (jak wynika z akt nie
przestrzegano już w XIX wieku ścisłego obowiązku obecności). Po
wprowadzeniu w życie rozporządzenia o cechach z 1816 r. duża część
akt i dokumentacji była prowadzona na bieżąco przez Urząd
Starszych Cechu. Dotyczy to głównie korespondencji i wydawania
zaświadczeń. Cechy nadal spotykały się na sesjach na których
zapadały wspólne decyzje (w niektórych cechach powoływano
specjalne komisje zajmujące się konkretną sprawą, które później
referowały swoje ustalenia ogółowi członków).124 Protokoły mogły
być jednak zapisywane na brudno i później wpisywane do księgi
przez komisarza miejskiego. Niektóre protokoły wpisywane były,
zgodnie ze starą tradycją, na bieżąco podczas zebrań. Często pisane
pośpiesznym i mało czytelnym pismem zaopatrzone są z reguły w
liczne podpisy. Korespondencja i zaświadczenia wydawane przez
urząd załatwiane były na bieżąco, a w protokołach zaznaczano
jedynie na marginesie wzmiankę o ich wydaniu. Miejscem
prowadzenia działalności aktotwórczej cechu była siedziba magistratu
lubelskiego, kamienica cechu, lub mieszkanie prywatne jednego ze
starszych, bądź majstrów.
Oprócz wymienionych wyżej akt własnych cechu, które
można podzielić na: księgi protokołów sesji, księgi, bądź akta
rachunkowe, księgi zapisu uczniów, czeladników i majstrów oraz
rozmaite zaświadczenia i rachunki wydawane przez Urząd Starszych,
w kancelarii gromadzona była też dokumentacja wytworzona poza
cechem. Oprócz dawnych przywilejów, statutów i ksiąg mających
znaczenie historyczne była to przede wszystkim korespondencja z
magistratem, Rządem Gubernialnym Lubelskim, sądami i osobami
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Podpisy żydowskie znajdujemy w cechu krawieckim i murarskim.
Np. w cechu krawców: APL, Cech krawców w Lublinie, sygn. 5. s.3
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prywatnymi. W inwentarzach majątku cechów znajdujemy też
przepisy prawne i książki dotyczące cechów.
Urząd Starszych miał zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia o cechach wydawać dyplomy czeladnicze, które w
formie bardzo ozdobnej były drukowane na zamówienie dla każdego
cechu osobno,125 oraz książeczki czeladnicze, zapewne dostarczane
władzom cechowym przez magistrat.
Dokumenty cechowe oprócz podpisów uwierzytelniano także
przez przyłożenie pieczęci Urzędu Starszych Cechu. Wszystkie
niemal inwentarze majątku korporacji rzemieślniczych zawierają
wzmianki o tych pieczęciach. Jeden z komisarzy, prowadzący akta
cechu krawców w roku 1909 używał pieczątki rosyjskiej „Kommisar
ot magistrata".126 Ponadto niektóre księgi cechowe oraz teczki z
aktami przychodu i rozchodu opatrzono pieczęciami lakowymi
Magistratu Miasta Lublina z godłem Cesarstwa Rosyjskiego. Uwagę
zwraca także próba wprowadzenia dziennika podawczego pism
wchodzących i wychodzących jaka miała miejsce w cechu
miechowników i rękawiczników w 1840 roku. Projekt ten wyszedł
zapewne od przydzielonego w tym czasie do tego cechu komisarza
municypalnego. Świadczy to o decydującym wpływie komisarzy na
kształt akt cechowych.
Jak zatem widzimy kancelaria cechowa była miejscem gdzie
dawna tradycja kancelaryjna okresu staropolskiego była bardzo
mocno zakorzeniona. Nowinki kancelaryjne przyjmowane były z
niechęcią i sporym opóźnieniem. Pamiętajmy jednak, że w Królestwie
Polskim i Cesarstwie Rosyjskim trudno było o wzór do naśladowania.
Rzemieślnicy byli środowiskiem konserwatywnym i z nieufnością
odnosili się do narzucanych im przez nową rzeczywistość warunków.
Nie dotyczy to tylko sfery kancelarii. Spadek znaczenia
rękodzielnictwa w drugiej połowie XIX wieku związany był także z
125

W omawianych aktach znajdują się dwa takie świadectwa wydane w Lublinie,
oba przez cech stolarski. APL Cech stolarzy w Lublinie, sygn. 14 i 15. Oraz jedno
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niemożnością pogodzenia dawnych, tradycyjnych metod produkcji z
wymaganiami stawianymi przez rozwijający się kapitalizm. Może
właśnie dlatego niektóre rzemiosła niemal zaginęły ustępując miejsca
produkcji wielkoprzemysłowej. Warto zwrócić uwagę na to, że
korporacje przedstawicieli tych zawodów, które stosunkowo mniej
traciły na znaczeniu gospodarczym (np. felczerzy, rzeźnicy, wytwórcy
różnego rodzaju galanterii skórzanej) lepiej funkcjonowały także w
sferze kancelaryjnej. Stopniowy zanik znaczenia cechu uwidacznia się
m.in. w mniejszej ilości serii akt, mniej starannym ich prowadzeniu,
oraz braku nowoczesnych form kancelaryjnych, takich jak drukowane
formularze w księgowości czy zastąpienie ksiąg wpisu teczkami lub
poszytami.
Artykuł niniejszy nie wyczerpuje ostatecznie problematyki
kancelarii cechów rzemieślniczych w XIX wieku. Warto bliżej
przyjrzeć się sylwetkom pisarzy cechowych oraz komisarzy
municypalnych prowadzących akta. Warto też dokonać analizy
poziomu wykształcenia tych ludzi oraz porównać sposób ich pracy w
kancelarii cechów i miasta. Interesującym zagadnieniem jest zasięg
ich wiedzy na temat systemów kancelaryjnych oraz wzajemny
stosunek braci cechowych i komisarzy. Czy urzędnicy miejscy
napotykali na trudności przy próbach unowocześniania kancelarii i
czy często takie próby podejmowali?
Na zakończenie warto dodać, że po opuszczeniu Lublina
przez administrację rosyjską akta cechowe prowadzone były w
dalszym ciągu w sposób identyczny do dotychczasowego. Widoczny
jest postęp w poprawności i staranności pisma oraz całkowity powrót
języka polskiego od 1915 roku. Mimo, że z akt znikają podpisy
komisarzy municypalnych, wykształcony system kancelaryjny trwa
nadal.
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Polski James Dean i komuniści.
Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe
pisarza za granicę 1958 - 1969
Wstęp
Marek Hłasko (1934 - 1969) do roku 1958 uważany był w
Polsce za wielki talent pisarski. Młody człowiek - zaledwie 24 - letni zdążył już sobie zasłużyć w Polsce Ludowej na miano pisarza
socjalizmu. Wydał do tego roku sporo, utwory jego pojawiały się na
łamach wielu gazet m.in. w Twórczości, Kulisach, Świecie, Sztandarze
Młodych, Nowej Kulturze oraz w Po prostu. Z dnia na dzień stawał się
idolem młodych ludzi. Gdy przefarbował sobie włosy podawała to
Trybuna Ludu.1 Przyznano mu stypendium z Fundacji Forda2 jak
również Nagrodę Wydawców za rok 1957. Jednak gdy w 1958 roku
wyjechał do Paryża na stypendium i wydał tam opowiadanie
Cmentarze szybko spadł z piedestału na jaki został wniesiony.
Opowiadanie to nie mogło doczekać się na wydanie w Polsce,
przyczyniło się m.in. do tego, że Hłasko już nigdy nie zobaczył swej
ojczyzny. Niepoprawność polityczna, którą zauważono u młodego
pisarza sprawiła, że „wielki złośnik, przaśny Łokietek” jak określiła
Gomułkę Agnieszka Osiecka, zabronił Hłasce powrotu do Polski.3
Praca zawiera się w ramach lat 1958 - 1969, dotyczy więc
okresu kiedy Hłasko przebywał za granicą - stosunkiem do Hłaski po
śmierci pisarza (na przykładzie prasy) zajęła się J. Pyszny.4 Celem jest
ukazanie działań władz PRL, organizacji i środowisk w odniesieniu do
1

B. Stanislawczyk, Miłosne gry Marka Hłaski, Warszawa 1998, s.80
Informację taką podaje J. Żuławski, Przydługa teraźniejszość, Warszawa 1992,
s.42. Sprawa fundatora stypendium nie jest do końca wyjaśniona, w literaturze
pojawiają się różne wersje dotyczące tego kto ufundował stypendium.
3
A. Osiecka, Galeria potworów. Śmiech pusty, „Polityka”, 1988, nr 47, s.9
4
J. Pyszny, Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL,
Wrocław 1992
2
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pisarza po jego wyjeździe do Francji i wydaniu tam swoich
opowiadań.
Tuż przed wielkim potępieniem
Jastrzębski stwierdził, że Hłasko zdobył olbrzymi rozgłos
dzięki sytuacji popaździernikowej i reakcji przeciwko stalinizmowi.5
Stąd wzięło się „zachłystywanie” Hłaską i wzrastała jego popularność.
W ciągu trzech lat aż trzy razy wznowiono tomik opowiadań Hłaski
Pierwszy krok w chmurach. Nakręcono trzy filmy oparte o jego
utwory: Baza ludzi umarłych, Pętla, Ósmy dzień tygodnia. Hłasko był
członkiem Związku Literatów Polskich, pracował w redakcji Po
Prostu. Otrzymał nawet własne mieszkanie.
W samej publicystyce lat 1956 - 1958 możemy idąc za
Jastrzębskim wyróżnić dwa okresy patrzenia na pisarza: pierwszy,
pełen entuzjastycznej afirmacji jego twórczością oraz drugi, w którym
wzmagała się fala krytyki negatywnej wobec niego.6 Należy jednak
zauważyć, że jeśli ktoś krytykuje w tym okresie Hłaskę, to tylko za
jego pisarstwo, za klimat jego utworów, nie odbierając mu prawa do
talentu. Rudnicki przyjmuje z kolei rok 1957 jako początek ataków
politycznych na pisarza, w którym to „sprawa Hłaski traci jakikolwiek
związek z literaturą”.7 Mistrzem w krytyce młodych twórców tego
okresu był A. Sandauer, który określił literaturę Hłaski jako „szmirę
na gorzko” i „imitację czarnej literatury”.8
W 1957 roku młody pisarz przeniósł się do pisma Europa,
które miał współredagować. Jednak władze nie dopuściły do wydania
nawet pierwszego numeru.9 Rok ten nie skazał jeszcze Hłaski na
zapomnienie. Być może postanowiono dać mu szansę poprawy,
bowiem 11 I 1958 przyznano mu Literacką Nagrodę Wydawców za
Pierwszy krok w chmurach. Pojawiają się głosy zapytania, dlaczego
5

J. Jastrzębski, Recepcja Marka Hłaski w krytyce literackiej i publicystyce lat 1956
- 1958, „Odra”, 1980, nr 12, s.27 – 28; por. też M. Głowiński, Nowomowa po
polsku, Warszawa 1991, s.49
6
Ibidem, s.27
7
B. Rudnicki, Marek Hłasko, Warszawa 1983, s.71
8
A. Sandauer, O pewnej nagrodzie, „ Polityka”, 1958, nr 6, s.4
9
Listy Marka Hłaski, oprac. T. Stankiewicz - Podhorecka, Warszawa 1994, s.18
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przyznano mu tę nagrodę, jeśli zaczynano w tym momencie odbierać
opowiadania Hłaski pod kątem politycznym? Ciekawym jest, że za
Hłaską głosowało dwóch ministrów. Dąbrowska wspomina o
entuzjastycznych przemówieniach Bieńkowskiego i Żółkiewskiego w
czasie uroczystości na cześć Hłaski i obawach Iwaszkiewicza przed
komplikacjami politycznymi przyznania nagrody.10 Według pisarki
już wówczas obawiano się reakcji Moskwy, jednak niczego
konkretnego o tym nie napisała, można się domyślać, iż chodzi o
reakcję ambasady ZSRR w Warszawie.
Hłasko dzięki stypendium, które mu przyznano, miał
sfinansować swój pobyt w Paryżu. Ale pieniądze mu cofnięto. Do
wystąpienia z prośbą o stypendium namawiali go i Żuławski i
Słonimski. Nie jest do końca wiadome, kto miał sfinansować
stypendium - czy ZLP czy Ministerstwo. Zyta Kwiecińska wychodzi z
założenia, że raczej było to Ministerstwo Kultury.11 Żuławski z kolei
podaje, że miał je Hłasko otrzymać z fundacji Forda dzięki jego
poparciu. Podaje także informację, że ktoś ostrzegł na czas młodego
pisarza i ten zdecydował się na wyjazd.12 Tym kimś miał być
Andrzejewski.13 Pieniędzy pisarzowi nie wysłano, ale w ramach
pocieszenia Hłasko otrzymał wezwanie do wypełnienia obowiązku
służby wojskowej, co miało na celu odebranie paszportu. Paszport
wydano Hłasce wcześniej z ważnością na trzy miesiące.
Hłasko postanowił wykorzystać fakt posiadania paszportu i
wystarał się o wizę do Francji, którą jeszcze w całym zamieszaniu mu
przyznano. Takim oto sposobem 21 II 1958 wyleciał do Paryża.14
Przed samym wyjazdem Hłasko zawarł umowę z Państwowym
Zespołem Autorów Filmowych na ekranizacje kolejnych swych
opowiadań. Liczył, że jeszcze wróci do kraju.
W prasie po wyjeździe pisarza za granicę pojawiły się zarówno
głosy za, jak i przeciw jego pisarstwu. H. Bereza w Świecie wypisuje
wręcz peany na jego cześć. Wskazuje na autentyczność pisarza, która
10

M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1955 - 1959, t. 3, Warszawa 1997, s.272
Z. Kwiecińska, Opowiem wam o Marku, Wrocław 1991, s.77
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14
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jest jego największą zaletą. Natomiast Cmentarze (drukowane w
Kulisach we fragmentach) zwie „okrutnym i prawdziwym
zwierciadłem naszego życia”.15 Kończy artykuł słowami „Trzymaj się
Marek!”.16 Nie brak też ostrych słów jak w przytaczanym wyżej
artykule Sandauera czy B. Drozdowskiego, który określił literaturę
Hłaski mianem „bebechowej”, jaką można uprawiać przez jeden
sezon.17 Z kolei artykuł W. Sokorskiego jest pewnego rodzaju
ostrzeżeniem dla Hłaski, aby nie tworzył poza plecami odbiorcy,
bowiem nie na tym oparta jest polityka kulturalna. Poza tym Sokorski
stwierdził, że słuchowisko radiowe Matysiakowie jest doskonałym
antidotum na koszmar życia Hłaski.18
Sam Hłasko w swoim ostatnim wywiadzie radiowym, jaki
udzielił w kraju, dosyć jednoznacznie opowiedział się, po której
stronie barykady stoi. Odparł zarzuty oskarżające go o cynizm
twierdząc: „ (...)Cyniczna była literatura socrealizmu. Ja nie jestem
cynikiem. Można mi zarzucić wszystko ale nie to, że piszę
nieprawdę”.19
J. Giedroyć w listach do Bobkowskiego tłumaczył dlaczego
Hłasko zdecydował się na wyjazd za granicę. Powodem była chęć
wydania opowiadań „politycznych”, których nie chciano wydawać w
kraju.20 Dosyć wyraźne stanowisko zaprezentował sam Hłasko w
liście do J. Sakowskiego przedstawiając powód wyjazdu: „(...) ja
opuściłem Polskę tylko dlatego, że nie mogłem tam pisać tak jak
chciałem”.21 Z drugiej strony pojawiają się wnioski Giedroycia, iż
Hłaskę coraz bardziej zaczęto tępić w kraju. Skonfiskowano mu
książkę, poprzerabiano filmy tak, że pozrywał umowy i są
wyświetlane bez jego nazwiska. Poza tym cofnięto stypendium i
15

H. Bereza, Marek Hłasko, „Świat”, 1958, nr 6, s.8
Wielokrotnie później autorzy artykułów szykanujących Hłaskę z zawołania
Berezy szydzili. Uważali m.in., że powinno się pojawić ostrzeżenie w stylu:
„Uważaj Marek!”
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postanowiono go uspokoić po przyznaniu Nagrody Wydawców
powołując go do wojska, a bliżej do marynarki na trzy i pół roku, choć
jak Giedroyć stwierdza, Hłasko jest inwalidą - miał złamaną i źle
zrośniętą prawą rękę oraz pęknięty bębenek w uchu.22
Na wygnaniu
Hłasko będąc w Paryżu dostał się pod skrzydła Jerzego
Giedroycia. Miało to też swoje konsekwencje. Z jednej strony
umożliwiło pisarzowi wydanie „zakazanych opowiadań”, a z drugiej
stworzyło między nim a władzą w Polsce jeszcze większą przepaść.
Sprawa Hłaski nabrała charakteru czysto politycznego. Giedroyć w
liście do Bobkowskiego w lutym 1958 stwierdza, że Hłasko już
właściwie zdecydował się na zostanie za granicą. Wobec tego nie
należy postawić kropki nad „i” lecz dać reżimowi szansę na
kapitulację.23 W tym też czasie pojawił się pomysł, aby przyznać
Hłasce nagrodę Kultury i wydać jego książki.
Sam pisarz w czasie od stycznia do kwietnia lawirował między
pozostaniem za granicą na stałe a powrotem do Polski. Można na
podstawie listów Giedroycia zarówno do Bobkowskiego jak i
Stempowskiego wywnioskować, że namawiał on usilnie Hłaskę do
pozostania za granicą i przestrzegał przed powrotem do kraju. W
Polsce obserwowano całą sytuację i wyczekiwano powrotu „młodego
- gniewnego” w kwietniu.
Rudnicki w swojej książce wspomniał o jednym ciekawym
wydarzeniu jakie miało miejsce w tym czasie. Pisał, że Głos Pracy z
III 1958 zamieścił informację o spaleniu książek Owidiusza, Saganki i
Hłaski na jednym z placów w Rzeszowie. Później informację tę
zdementowały Nowiny Rzeszowskie.24
Na przełomie marca i kwietnia ukazały się w jednym tomie
Cmentarze i Następny do raju wydane nakładem Instytutu
Literackiego. Hłasce przyznano też Nagrodę Literacką Kultury za
Cmentarze. Giedroyć w liście do Stempowskiego z 31 III 1958 r.
22
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podaje, że Hłasko otrzymał przedłużenie paszportu do października.
Chociaż wspomina, że władze ingerowały już coraz bardziej w
rozpatrywanie tej sprawy.25 Kazano mu bowiem czekać na konsula,
którego rzekomo nie było, a wiadomą rzeczą było, że czekano na
instrukcje z Warszawy. Zaproszono go do złożenia wizyty w
ambasadzie. Przyjęto go tam „czule”, w zamian za cofnięte
stypendium ofiarowano nawet pieniądze, których Hłasko nie przyjął.
Na kolacji zjawił się też sekretarz ambasady - ubek, który wypytywał
Hłaskę o Kulturę i Giedroycia. Na zapytanie pisarza czy to
przesłuchanie sekretarz zaprzestał drążenia tematu. Giedroyć podaje
również, że Warszawa nadal robiła dobrą minę do złej gry.
Telefonowało bowiem do Hłaski Radio Warszawskie robiąc z nim
wywiad telefoniczny.26
Na reakcję w Polsce nie trzeba było czekać długo: najpierw
poruszenie w czasie posiedzenia Komisji Kultury KC PZPR, gdzie
sekretarz Komitetu Centralnego Jerzy Morawski z oburzeniem
stwierdził, że Komisja nie uczyniła nic, gdy była przyznawana
Nagroda Wydawców Hłasce. Co okazało się w konsekwencji
szkodliwe, nie uwzględniono bowiem postawy ideowej i moralnej
autora.27 A później rozpętano przysłowiową burzę wokół tzw.
„sprawy Hłaski”. Pierwsze uderzenie przyszło od Trybuny Ludu. Tam
w numerze 97 z 8 IV 1958 pojawił się artykuł Primadonna jednego
tygodnia.28 Autor podpisał się SKIZ, wiadomo jest, że pod tą nazwą
kryło się nazwisko Zygmunta Wasilewskiego.29 Artykuł w gazecie
zamieszczono pod hasłem temat dnia i zajmował trzy kolumny tekstu.
Artykuł ten jest bardzo popularny w literaturze związanej z
problemem. Skąd taka popularność, a zarazem siła artykułu?
Właściwie stąd, że nikt przed Wasilewskim nie wysunął aż tak
poważnych zarzutów przeciwko Hłasce, zarzutów czysto
politycznych. „Degrengolada ideowa” pisarza jak dotąd nie została
przez nikogo dostrzeżona, choć pojawiały się pewne głosy przeciw
25

Giedroyć, Stempowski, op. cit., s.33
Ibidem, s.34
27
Wasilewski, op. cit., s.36
28
Primadonna jednego tygodnia, „Trybuna Ludu”, 1958, nr 97, s.3
29
Giedroyć, Stempowski, op. cit., s.36
26

200

Polski James Dean i komuniści…

pisarstwu Hłaski i na Nagrodę Wydawców też nie wszyscy się
zgadzali. Ni mniej ni więcej twórczość Hłaski to „pozerska imitacja
czarnej literatury zachodu”. Takimi oto hasłami posługiwał się
Wasilewski wyrażając swą opinię w związku z wydaniem Cmentarzy
w Paryżu. Uważał, że całą tę sytuację wykorzystają wrogowie
komunizmu na zachodzie i stąd ten szum wokół pisarza.
Hurapesymizm Cmentarzy „polega na zaprzeczeniu humanistycznego
sensu socjalizmu i możliwości jego realizacji”. Według SKIZA
patronem Hłaski jest Orwell - mistrz współczesnego paszkwilu
antykomunistycznego. Utwór Hłaski jest paszkwilem nie tylko na
ustrój, ale i społeczeństwo, ze względu na sposób ukazania w nim
tego ostatniego. Wasilewski stwierdza, że talent to może i Hłasko ma,
ale zabrakło mu rozumu i charakteru, a to też potrzebne pisarzowi.
Hłasko nie pozostał obojętny wobec tych oskarżeń.
Odpowiedział autorowi artykułu listem, który chciał, aby został
opublikowany w Trybunie Ludu. Do czego oczywiście nie doszło.
Zatytułował swój list dosyć wymownie: Chwileczkę Grabarze.30
Wystąpił w nim przeciw zarzutowi fałszowania rzeczywistości w
swojej literaturze. Jednocześnie stwierdził, że nie oddał jeszcze nawet
jednej setnej nienawiści do istniejącego porządku i że przez tyle lat
mówił za cicho o tym wszystkim co widział i co przeżył, co było o
wiele smutniejsze i o wiele bardziej ponure niż to opisał.31 Tłumaczył
fakt wydania książki za granicą odmowami jakie otrzymywał w
Polsce.
Za artykułem Trybuny ukazały się inne, jak na przykład M.
Radgowskiego w Polityce, w którym to i samej Kulturze się dostało.32
Według niego wszyscy traktują Cmentarze jako wypowiedź
polityczną do czego doprowadził sam ich autor publikując ją za
granicą. W samym utworze „wszystko płynęło jednym korytem
terroru, bzdury i nonsensu”. Podobnie traktuje postępowanie
Giedroycia B. Czeszko w Przeglądzie Kulturalnym, określając, że nie
rozumie on już od dawna tego co dzieje się w kraju. Sam Hłasko
30
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natomiast miał dostać Nagrodę Wydawców tylko ze względu na
namowy córki jednego z profesorów.33 Cały ten spektakl według
Czeszki zorganizowali antykomuniści i wykorzystali w tym celu
Hłaskę. W kwietniu na ekrany kin miał wejść film w reżyserii
Aleksandra Forda na podstawie opowiadania Hłaski Ósmy dzień
tygodnia. Film powstał w kooperacji polsko - niemieckiej i miał się
pojawić na festiwalu w Cannes. Rakowski w swoich dziennikach
podawał, że „Wiesław” niemal spluwał gdy oglądał film. Nie
dokończono wówczas projekcji, a sam Gomułka stwierdził:
„Sprawdzę, jak twórcy tego filmu mieszkają. Dokwateruję im rodzinę,
która nie ma gdzie mieszkać”.34 Film nie wszedł na ekrany kin i nie
pojechał do Cannes.
Stempowski w listach do Giedroycia informował go o
szalejącej burzy w kraju związanej z Hłaską, podobno władza miała
się dobierać do jury, które przyznało mu nagrodę wydawców.35 W
samej Francji Temps Modernes, którym kierował Sartre miało
drukować Cmentarze, jednak wycofało się. Zapewne był to efekt
silnych nacisków na redakcję.36 Hłasko w tym czasie deklarował w
udzielanych prasie wywiadach, że w październiku wróci do Polski.37
Z ubolewaniem do tego odnosił się zarówno Giedroyć jak i
Bobkowski.
Maria Dąbrowska napisała w celu obrony Hłaski artykuł Sine
ira et studio. Jednak nie przeszedł on przez cenzurę.38 Krytykowała w
nim m.in. wykorzystanie Hłaski przez polityków emigracyjnych,
którzy w ten sposób chcieli zyskać na atrakcyjności. Natomiast w
Polsce politycy wykorzystali sytuację aby zacieśnić swobodę słowa.
B. Suchodolski napisał też tekst mający służyć temu samemu celowi.
Udał się z nim do sekretarza KC J. Morawskiego. Też nie zezwolono
na jego publikację. Znalazły się więc w Polsce osoby przychylne
młodemu pisarzowi, które zapragnęły wystąpić w jego imieniu.
33
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9 X Hłasko postanowił ponownie przedłużyć sobie paszport,
tym razem w Rzymie. Kazano mu się udać do Berlina Zachodniego,
do Misji Wojskowej, gdzie miał otrzymać odpowiedź. Tam
dowiedział się, że ma natychmiast wracać do Polski. Został złapany
jednak w pułapkę. Mógł bowiem wjechać do Berlina Zachodniego bez
wizy, jednak bez niej nie mógł opuścić miasta.39 Poprosił wówczas o
azyl polityczny w obawie przed deportacją. Udał się do ośrodka dla
uchodźców w Marienfeldzie.
W Polsce Leon Kruczkowski (członek ZLP) na posiedzeniu
XII Plenum KC PZPR (15-18 XI 1958) oskarżył Hłaskę o działalność
szpiegowską. Jan Nowak Jeziorański przesłał Hłasce kopię protokołu
z tego posiedzenia.40 Oskarżenia te, gdyby pisarz wrócił do Polski,
groziły mu nawet procesem i wyrokiem śmierci.
W X 1958 Hłasko otrzymał paszport azylancki, ważny na dwa
lata. Trybuna Ludu nie pozostała obojętna wobec tego faktu. W
artykule Męczennik z urojenia zarzucano Hłasce, że przecenił swoje
możliwości będąc za granicą. Bowiem nic w tym czasie nie napisał.
Marienfeld dla autora artykułu „jest schronieniem dla przeróżnych
elementów nie próbujących nawet dorabiać politycznych argumentów
do swoich próśb o azyl”.41 Zapewne w świetle tych słów, takim
osobnikiem był również Hłasko. W listopadzie 1958 Współczesność
(nr 28/18) wydrukowała stenogram pt. Casus Hłasko z dyskusji
przeprowadzonej w redakcji gazety 15 tego miesiąca.42 Strumff
mówił, że władze odmówiły możliwości powrotu Hłasce do kraju,
ponieważ prowadził działalność wywiadowczą. Dyskusja toczyła się
wokół znaczenia politycznego całej sytuacji. Według prelegentów
pisarz nie miał żadnych przesłanek politycznych aby poprosić o azyl
polityczny w Berlinie Zachodnim. Co ciekawe dla Lenarta Hłasko
miał możliwość publikowania w kraju. Wnioski całej dyskusji
prowadzą do zrzucenia całej winy za pobyt za granicą na Hłaskę i
uczynienia ze sprawy literackiej sprawy czysto politycznej.
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W styczniu 1959 Hłasko wyleciał do Izraela, gdzie w
wywiadzie dla Maariwa zadeklarował chęć powrotu do kraju „bo
zachód jest tylko próbą”.43 W kraju za Hłaską ujmował się od paru
miesięcy Słonimski - według niego wysłano do ambasad tajny okólnik
z zakazem odnawiania wizy Hłasce, a gdyby wrócił, miał pójść do
wojska.44 W tym samym miesiącu na posiedzeniu Biura Politycznego
dyskutowano o całej sprawie Hłaski. W czasie przerwy w obradach
„Wiesław” stwierdził, że Hłaskę po powrocie należy zamknąć.
Wszyscy inni członkowie byli przeciw takiej decyzji.45
Giedroyć informuje w tym czasie Bobkowskiego, że miał
wiadomość z Warszawy mówiącą o zgodzie Gomułki na powrót
Hłaski do kraju, ale najpierw należy „przetrzymać go tak, żeby facet
skruszał”.46
W czasie pobytu w Izraelu Hłasko nadal usilnie starał się
otrzymać zgodę na powrót do ojczyzny. W jego imieniu starała się oto
i Monika Żeromska, przebywająca wówczas w Izraelu.47 Upragniona
zgodę uzyskał, w III 1959 r. Jednak długo nie cieszył się tą decyzją,
ponieważ zgodę cofnięto po paru dniach. Stanisławczyk przytacza
fragment rozmowy ze spotkania z ambasadorem A. Bidą w swej
książce: „Wiecie Hłasko, tak po przyjacielsku, różne są rzeczy, a
potem ich nie ma, jak na przykład imperium rzymskiego. A Polska
jest i taka będzie, jak my chcemy, a nie taka, jaką chcieliby ją mieć
niektórzy agenci - pisarze. Bo może być tak, że jest agent - pisarz, a
raptem się okazuje, że był, ale już go nie ma. Rozumiecie? Był, ale go
nie ma (na uwagę Hłaski, że mogą sobie darować tę rozmowę, Bida
się obruszył). Będziecie szli do nas na czworakach, Hłasko! Na
kolanach będziecie się do nas łasić! Pod siebie będziecie fajdać i nas
błagać, żeby wam Polskę otworzyć, ale będzie za późno”.48 Hłasko
deklarował po tej rozmowie, że do Polski nie wróci. Jednak Agnieszkę
Osiecką prosił o wstawiennictwo za nim. Osiecka wpadła na pomysł,
43
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że pójdzie do samego Gomułki. Pomysł ten odradzała jej matka.
Wiedziała ona, że Gomułka na sam dźwięk imienia Hłasko dostaje
drgawek. Wiadomość ta pochodziła od nie byle kogo, bo od samej
żony „Wiesława”.49
Maria Dąbrowska poproszona w IV 1959 r. o udział w
ankiecie Współczesności pt.: Pisarze i krytycy o twórczości młodych
wymieniła jako jedno z nazwisk Hłaskę. Nie podano tego podczas
wydania gazety. Dąbrowska upominała się o to nazwisko, jednak nic
to nie pomogło.50 Później Terlecki i Bryll tłumaczyli się, że nie była to
ich wina, lecz nakaz cenzury.51 Sam Hłasko pisząc podziękowania do
Dąbrowskiej za jej wstawiennictwo wyjaśnia dlaczego odwlekał swój
wyjazd. Według pisarza nie dano mu prawa publicznego oczyszczenia
się z zarzutów. Obawiał się w takim wypadku wyroku śmierci na
swoją osobę.52
Hłasko sam nie mógł się zdobyć na to czy wrócić, czy nie. Z
jednej strony tęsknił za krajem, z drugiej chciał pozostać za granicą.
W pewnym stopniu ku temu ostatniemu namawiali go Giedroyć, który
bał się o swoją skórę. Przypuszczał, że jeśli „młody - gniewny” wróci
do Polski to „obrobi całą Kulturę i cały Zachód”.53
Najbardziej ze wszystkich ludzi o powrót do kraju pisarza
starała się jego matka. W listopadzie 1959 wysłała list do Tadeusza
Galińskiego, ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki, z prośbą o
zezwolenie na powrót syna do kraju. List został bez odpowiedzi. Po
latach Galiński tłumaczył się, że żadnego listu nie otrzymał, a pani
Hłasko nie kontaktowała się z nim nigdy.54 Podobnie był z listem do
Cyrankiewicza.55 Hłasko nie chciał, aby matka robiła cokolwiek w
jego imieniu, nie chciał stracić godności i upokarzać się w związku z
całą sprawą.56
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Hłasko podróżował w tym czasie po całym świecie. W
językach niemalże całego globu ukazywały się jego książki. Kultura
jak i Instytut Literacki nadal wydawały jego opowiadania. Mimo
ponawianych starań o powrót do kraju uzyskiwał odpowiedzi
odmowne. W 1964 r. spotkał się ze swoją matką w Jugosławii. Było
to pierwsze i ostatnie spotkanie pisarza przebywającego za granicą z
matką.57 Kwiecińska podaje, że ciotka pojechała na wycieczkę pod
nazwiskiem Gryczkiewiczowa (nazwisko drugiego męża), w innym
przypadku na pewno nie mogłaby się spotkać z synem.58 Hłasko w
tym czasie dla większości społeczeństwa był autorem nie znanym. Co
niektórzy jeśli coś o pisarzu wiedzieli, to że „uciekł” z kraju. W 1963
r. ukazał się słownik współczesnych pisarzy polskich opracowany
przez Korzeniewską, jednak nazwiska Hłaski brak w tym słowniku.59
Nie publikuje się jego książek, bo zostały wpisane na listę
zakazanych. W Polsce Hłasko umarł. W prasie ukazało się w tym
czasie cztery artykuły szkalujące Hłaskę: J. Roszki (Dziennik Polski,
1967, nr 161) Cudowna podróż po rynsztokach świata, W. Fillera
(Żołnierz Wolności,1968, nr 99) Paryscy „malarze” współczesności
oraz dwa K. Hrabyka (Żołnierz Wolności, 1968,nr 96) Wzorzec
paryskiej „Kultury” i Literatura pospolitego rynsztoku (Dziennik
Bałtycki, 1969, nr 84).60 W IV 1968 przeprowadzono rewizję w domu
matki Hłaski. Skonfiskowano wówczas wszystkie książki pisarza,
przeczytano jego listy. Pytano o kożuch Marka, maszynę do pisania,
rewolwer. Rewolweru nie było, maszynę i kożuch wzięła Agnieszka
Osiecka.61 W 1970 Maria Hłasko otrzymała odpowiedź po złożeniu
prośby o zwrot skonfiskowanych rzeczy, że zostały one przekazane do
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji, Widowisk. Otrzymała
pani Hłasko możliwość złożenia zażalenia na tą decyzję. Władze
rozpuściły również plotkę, iż Hłasko nie jest autorem swoich książek,
a Andrzejewski.62
57

Stanisławczyk, Matka Hłaski..., s.20
Kwiecińska, op. cit., s.84
59
Słownik współczesnych pisarzy polskich, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1963
60
Ze względu na brak w bibliotekach lubelskich w. w. roczników czasopism,
czasem poszczególnych numerów, nie udało mi się dotrzeć do treści artykułów.
61
Stanisławczyk, Matka Hłaski..., s.26
62
Ibidem, s.132
58

206

Polski James Dean i komuniści…

Hłasko nigdy nie otrzymał pozwolenia na powrót do kraju.
Zmarł w nocy z 13 na 14 VI 1969 na skutek przedawkowania środków
nasennych połączonych z alkoholem. Narodziło to mnóstwo
kontrowersji, polskie gazety podawały, że było to samobójstwo. Z
drugiej strony śmierć pisarza dała możliwość dopowiedzenia jeszcze
kilku słów na jego temat.
Zmarł w Wiesbaden
Takimi słowami zatytułował swój artykuł J. Niecikowski.
Jednoznacznie stwierdził, że wcale nie ma zamiaru wyrażać skruchy,
wykazywać współczucie z powodu śmierci pisarza. Przypuszcza, że
zapewne Hłasko popełnił samobójstwo. Odszedł zaprzepaściwszy
swój talent, został pisarzem brukającym idyllę. Nie został też ani
pisarzem uniwersalnym, ani emigracyjnym.63 Osoba ukryta pod
pseudonimem „Hamilton” natomiast w swym artykule nie wymienia
nazwiska zmarłego autora. Charakterystycznym jest, że artykuły
pojawiające się w prasie po śmierci twórcy, który wybrał emigrację,
nakierunkowane są w taki sposób, aby pokazać fatalne w skutkach
pozostawanie za granicą. Miał bowiem twórca możliwości rozwoju w
kraju, a za granicą je zaprzepaścił. Tak jest i z artykułem Hamiltona.
Stwierdza, że popełnił samobójstwo ze względu na swą wielką
samotność i poczucie obcości.64 A. Hausbrandt również stara się
ukazać upadek pisarza przebywającego za granicą. Hłasko według
autora pisał jedynie paszkwile na Polskę, bo w ten sposób zmieniał
własną nostalgię w nienawiść.65
Pojawił się jeszcze jeden artykuł nie licząc krótkich wzmianek
o śmierci pisarza w Trybunie Ludu66 oraz w Ekspresie Wieczornym. O
tym ostatnim będzie mowa niżej. J. Wilmański napisał artykuł Marek
Hłasko - człowiek, który nie wierzył w poranek.67 Wyraził on pogląd,
63
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że dziś dla młodego pokolenia Hłasko jest tylko pustym dźwiękiem,
zbuntowanym emigrantem. Toczył on fałszywą grę przeciw Polsce. W
konsekwencji „pozostał pusty jak niepotrzebna puszka po piwie
Hansa Pilsnera, pozostał wypalony jak paczka papierosów Krone”.68
Ekspres Wieczorny w nr 41 z 1969 w notce o śmierci Marka
Hłaski zawarł zdanie, że był on autorem szokujących opowiadań,
zdradził Polskę w 1958 i zbiegł do Berlina Zachodniego. Na treść
notki natychmiast zareagowała matka pisarza wysyłając list
zawierający protest co do zarzutów skierowanych wobec jej syna.69
Redaktor w odpowiedzi poinformował, że taką notkę dostali z agencji
prasowej i nie jest ona ich własną informacją. W ramach rehabilitacji
postanowił, że zmienią notkę o Hłasce w wielotysięcznym nakładzie
gazety, bo ta ukazała się małym nakładem. Tak też się stało. Władze
pozwoliły z całej rodziny tylko matce pojechać na pogrzeb.
Podsumowanie
Zwłoki Marka Hłaski udało się sprowadzić dopiero w 1975 r.
Matka Hłaski miała z tym trudności co niemiara. Według relacji
Kwiecińskiej trudno się nawet doliczyć do ilu drzwi pukała aby
wreszcie wyrażono zgodę na pochowanie Hłaski w kraju.70 Nikt nie
chciał dopomóc w sprawie i Ministerstwo Kultury i Biuro Opieki nad
Grobami Obcokrajowców, a nawet Episkopat, uważając, że nie może
się mieszać, bo to sprawa polityczna. Sama Maria Hłasko nie poznała
nazwisk osób, które dopomogły w sprowadzeniu zwłok jej syna. A
takie się w istocie znalazły. Oprócz zgody władz uzyskała też pani
Hłasko pomoc finansową od ZLP, który pokrył wszystkie koszty
dewizowe.71 Iwaszkiewicz, ówczesny prezes ZLP, wygłosił mowę na
pogrzebie zapewniając, że nigdy nie skreślono Hłaski z listy członków
mimo nacisków - co było nieprawdą, bo skreślono pisarza w 1961 za
niepłacenie składek członkowskich.72
68

Patrz przypis nr 59
Stanisławczyk, Matka Hłaski..., s.31
70
Kwiecińska, op. cit., s.99
71
Stanisławczyk, Matka Hłaski..., s.108
72
Ibidem, s.109
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Czy Hłasko zyskał, czy stracił przebywając za granicą? Do
czego doprowadziły różnego rodzaju szykany władz wobec jego
osoby w tym czasie? Zyskał możliwość pisania o tym co chciał i
możliwość wydawania tego. Wielokrotnie ubolewał jednak nad tym,
że nie jest w Polsce, bo dopiero przebywanie w swym kraju i pisanie
w nim daje możliwość bycia stuprocentowym pisarzem. Tego jak by
pisał, będąc w tym czasie w kraju nigdy się nie dowiemy. Może
ponownie skierowałby się na drogę socjalizmu, a może w ogóle nie
mógłby pisać - pytania te pozostają bez odpowiedzi. Jedno jest pewne
- władze w Polsce uczyniły wszystko by o pisarzu zapomniano. Nie
drukowano jego książek, na uniwersytetach nie omawiano jego
twórczości. W słownikach, ankietach nie pojawiało się jego nazwisko.
W latach 70 - tych istniał jeszcze zapis cenzorski na nazwisko
Hłaski.73
Z drugiej strony okazał się być marionetką w rękach polityków
emigracyjnych. Giedroyć sprawą Hłaski połaskotał trochę władze
polskie, ale okazało się, że władza łaskotek nie lubi. W konsekwencji
odbiło się to bardziej na młodym pisarzu niż na samej Kulturze.
Cała tzw. sprawa Hłaski nie jest do końca klarowana. Rodzi się
wiele pytań. Dlaczego na przykład „Wiesław” tak bardzo nie lubił
Hłaski i albo szykował dla niego wojsko, albo więzienie? Być może,
chciał go ukarać dla przykładu. Skąd też ciągłe zmiany decyzji władz
w sprawie powrotu do kraju? Może władze chciały zobaczyć
upokorzonego pisarza błagającego o możliwość powrotu do kraju.
Hłasko był może z jednej strony zbyt dumny aby się ukorzyć, a z
drugiej zagranica bardziej mu odpowiadała niż Polska Ludowa. Rodzi
się także pytanie o to, jak całą sprawę odbierała zagranica - Hłasko
udzielił mnóstwa wywiadów, miał także sporą grupę wielbicieli - czy
między władzami PRL a władzami RFN, USA czy Izraela nie toczyła
się jakaś gra.
Hłasko nie był tak do końca pisarzem nie znanym w kraju. Kto
trochę bardziej interesował się literaturą czytał Hłaskę jako zakazany
owoc. Tak przynajmniej stwierdził Bratkowski w swym artykule
zamieszczonym na łamach Tygodnika Kulturalnego.74
73
74

Wasilewski, op. cit., s.6
P. Bratkowski, Umieranie Hłaski, „ Tygodnik Kulturalny”, 1989, nr 23, s.9
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Sam pisarz w pewnym stopniu też dołożył się do tego, iż
pozostał na obczyźnie. Zdawał sobie zapewne sprawę co może go w
kraju spotkać. Nie chciał ryzykować powrotu.
Według J. Pyszny istniał pewien odgórnie realizowany
schemat nekrologu pisarza emigracyjnego. Został on też zastosowany
w przypadku Hłaski. Najpierw wskazywano na dużą wartość dorobku
pisarza w kraju zanim jeszcze go opuścił. Następnie zarzucano mu, że
lekkomyślnie odrzucił miłość i szacunek wielbicieli jego talentu w
kraju. Złudne okazały się też dla takiego pisarza blaski Zachodu.
Wykazywano też samotność, zagubienie, tęsknotę twórcy, która
popychała go do desperackich kroków. Ostatecznym wnioskiem było
stwierdzenie faktu, że twórczy talent usechł w oderwaniu od ojczyzny
- czyli swych korzeni.75 Jednak nie każdego pisarza emigracyjnego
traktowano w Polsce tak samo. Hłasko nie miał dla przykładu takiego
szczęścia jak Lechoń, którego utwory w kraju zaczęły się ukazywać w
rok po jego śmierci. Hłaskę wydano w Polsce ponownie dopiero w
roku 1982.76 Teatr zainteresował się pisarzem o rok wcześniej, mowa
tu o teatrze krakowskim i sztuce Cmentarze wyreżyserowanej przez J.
Maciejowskiego. Natomiast film Ósmy dzień tygodnia opuścił półki
archiwum po 25 latach od jego realizacji.77
Władze PRL stosowały wobec pisarza otwarcie szykany
administracyjne, natomiast wiele z ich poczynań było zawoalowanymi
groźbami. Cel tych działań zdaje się był nakierowany na zmuszenie
Hłaski do upokorzenia się, przyznania racji partii. W kraju w zasadzie
został „pogrzebany” jako pisarz w sensie oficjalnym. Zrezygnowano
nawet z prób zwerbowania go na agenta SB.78
Oficjalnie jednak o działaniach władz wobec Hłaski wiedzieli
jedynie zainteresowani. Społeczeństwo natomiast wiedziało o Hłasce
tyle, że uciekł z kraju, skuszony ułudą Zachodu, zdradził swą
ojczyznę. Środowisko literackie stało po stronie władz, chociaż

75

J. Pyszny, Boje na łamach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat 50-tych,
Wrocław 1992, s.124
76
Listy Marka Hłaski..., s.10
77
Ibidem, s.11
78
Stanisławczyk, Miłosne gry..., s.181
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poszczególne osoby jak Słonimski, Dąbrowska starały się mu w miarę
możliwości pomagać.
Pozostaje jednak wiele znaków zapytania, na które
odpowiedzieć może biografia Hłaski oparta o analizę źródeł, napisana
przez historyka, a nie filologa, wielbiciela jego talentu albo krewnego.
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Pozycja społeczna kobiety i jej konsekwencje w
niemieckiej średniowiecznej kulturze rycerskiej na
podstawie „Ereca” Hartmanna von Aue ∗
Średniowiecze wyznaczyło kobiecie rolę szczególną: funkcję
żywej świętości, ideału, doskonałości, która jednakże traci całą swoją
potęgę w momencie, gdy zanurzy się całkowicie w labiryncie
światowego życia. Niewiasta ma swoje przeznaczenie, ku któremu
zdąża w nieświadomości, ponieważ reprezentuje ona pierwotną,
nieokiełznaną moc Kosmosu. Poza tym jest ona córką Ewy, a więc
dziedziczką jej grzechu.1 Drogę do jej samookreślenia i odkupienia
stanowi mężczyzna upostaciawiający nie tylko siłę aktywną i twórczą,
lecz przede wszystkim Jezusa, a tym samym Odkupiciela. Obydwoje
są sobie nawzajem bezwarunkowo potrzebni, ponieważ moc bez
impulsu nie byłaby w stanie tworzyć nowej jakości, a impuls bez
mocy byłby pustym działaniem pozbawionym prawa do odbywania
się. Wzajemna interakcja powoduje u obydwu płci różne skutki. Moc
zawarta w kobiecie ma szansę ukazać całą gamę swoich możliwych
form, zaś działanie reprezentowane przez mężczyznę jest w stanie
zaznaczyć najszerszy potencjalny zakres swoich wpływów. Taką
sytuację, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię funkcji
spełnianych przez kobietę w dworskiej społeczności, ukazuje w
swoim dziele „Erec”2 Hartmann von Aue, które to jest twórczym
przepracowaniem wcześniejszego o trzydzieści lat utworu Chretiena
de Troyes o tym samym tytule, przy czym ów proces nastąpił w
zakresie ilości wersów i szczegółów. Otóż Hartmann wydłuża tekst do
10135 wersów i zmienia poszczególne zachowania bohaterów. Cała
∗

Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Mediewistycznej, pt.
Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy Środkowej, która odbyła się w
Krakowie w dniach 6 - 8 V 2003 r.
1
Barbara Becker- Cantarino, „Der lange Weg zur Mundigkeit„ , Fru und Literatur
(1500 - 1800), Stuttgart 1987, s.24
2
Hartmann von Aue, „Erec”, oryginalny tekst pochodzi z ok. 1190 r.
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historia tym różni się od typowych utworów z kręgu Minnesangu, iż
tak naprawdę zaczyna się w momencie zawarcia małżeństwa
głównych bohaterów, podczas gdy do tej pory ślub był zwyczajowym
zwieńczeniem akcji, bo też i „Erec” ma zupełnie inne przesłanie niż
dzieła od niego wcześniejsze. Lista możliwych funkcji kobiety
przedstawiona przez H. von Aue jest doprawdy imponująca, przy
czym informacje dotyczące poszczególnych zachowań przeplatają się
ze sobą, podnosząc tym samym poziom artyzmu.
Pierwsza rola to funkcja królowej (die Konigin), względnie
małżonki seniora (die Lehnsherrin). Wszyscy wasale są zobowiązani
oddawać jej cześć, na dworze przez nią nadzorowanym młody
wojownik ma szansę stać się prawdziwym rycerzem, to znaczy nie
tylko mistrzem miecza ale również człowiekiem o wysokiej kulturze
osobistej, czego przykładem jest młody książę Erec, gotów w każdych
warunkach, nawet bez zbroi, stawać w obronie fraucymeru królowej,
co zresztą kończy się dla niego sromotnym obiciem pejczem:
...jednakże karzeł odjechać mu nie zezwolił 3
I obił go pejczem,
Jak wcześniej dzieweczkę.
Erec traci twarz. W tej sytuacji musi opuścić dwór Artura, by
pomścić hańbę:
Pani...4
Samaś widziała,
Jże mi w twej przytomności
Przyczyniono wielkiego wstydu,
A większego nikt z równych mi
Nie przeżył (...).
I nie jest mi wiadomym, do czego życie mi przydatnym (...).
Nie ujrzycie mnie, aż
Dokonam pomsty na tymże człecze
Którego karzeł pręg mi przyczynił!
Ginover nie chce puścić swojego ulubionego rycerza, lecz w
końcu pozwala mu odjechać. Pragnąc dla niego wywyższenia i
3

Hartmann von Aue, „Erec“, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main,
1972, wersy 96 - 99. Tłumaczenie autorki.
4
J. w., wersy 113-118, 126, 135 - 137
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zarazem chcąc zamanifestować własną potęgę, namawia Artura, by
nagiął swoje plany do jej woli. Otóż król urządzając polowanie na
białego jelenia odnawia stary zwyczaj wielkanocny. Ten, kto ubije
szlachetne zwierzę, swym pocałunkiem będzie mógł wskazać
najpiękniejszą damę na dworze. Ginover pragnie ten przywilej
zagwarantować Erecowi:
Rzekła: ”Przyjacielu....5
Obawę i nadzieję
Żywię względem tego rycerza,
Jak też mogą potoczyć się jego losy.
Przyjacielu, upraszam Cię
W Jego i swoim imieniu
Ażebyś nie rozporządzał swym prawem
Nim nie będzie wiadomym,
Jak potoczą się sprawy.
Artur wyraża zgodę. Ginewra jest tu jedynie pośrednią przyczyną
działań Ereca, ponieważ jest na to zbyt wysoko postawiona, zbyt
odległa. Rzeczywisty katalizator stanowią tu nieznane z imienia
panny, z których pierwsza należy do fraucymeru (die Hoffraulein) i
przez ciekawość królowej zostaje obita pejczem, zaś druga jest
pokojówką (die Zofe) tajemniczego rycerza, okrutnie bitą przez jego
karła.
Wasz karzeł, Panie, obił waszą pokojówkę6
Wczoraj, około tej pory.
Przychodzi tutaj na myśl niewesoła refleksja: kobieta niskiego
stanu na służbie nie miała żadnych praw. Każdy sługa mógł
postępować z nią wedle swej woli, nawet bić czy gwałcić. Pewną
ochronę dawał kobiecie urząd, na przykład funkcja klucznicy, niańki
czy też mamki.
Erec odjeżdża. Szukając miejsca na nocleg, trafia do domu, w
którym mieszka Enite. Występuje tu ona w roli służącej własnych
rodziców. Jej całkowite podporządkowanie oraz przeznaczenie do
ciężkiej pracy przy starych rodzicach wyraża się między innymi w
stanie jej odzienia - gunna i giezło są bardzo zniszczone:
5
6

J. w., wersy 1124, 1137, 1138 - 1139, 1142 - 1146
J. w., wersy 1031 - 1032
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Dziewczę było piękne z postaci7
Jej suknia zaś zielona,
Miejscami podarta
I do cna powycierana.
Koszula pod nią była brudna
I w wielu miejscach porozdzierana
Przez które dziury jej ciało
Przebłyskiwało bielą łabędziego puchu
Enite należy do panien, które wskutek zubożenia rodziny
zostały przeznaczone do staropanieństwa. Jej los ma pogarszać się w
miarę upływu czasu: oto jej rodzice coraz bardziej się starzeją, pracy
przybywa, a majątku praktycznie nie ma. W momencie, gdy zostanie
sierotą, władzę nad nią przejmie jej wuj, a to oznacza, iż będzie
całkowicie zależna od jego woli. Może ona zostać żoną któregoś z
wasali wuja lub też towarzyszką jego małżonki. Prawdopodobnie
Enite nie umie ani czytać ani pisać. Niewątpliwym jest natomiast, iż
jest biegła w prowadzeniu gospodarstwa i radzeniu sobie z życiem
przy zastosowaniu bardzo ograniczonych środków. Tymczasem
pojawia się Erec. Rycerz wybiera się na turniej, dzięki któremu
mógłby odzyskać twarz. Aby na nim wystąpić, potrzebuje dwóch
rzeczy: zbroi i damy serca. Funkcja tej ostatniej zostaje
zaproponowana Enite. Wynagrodzeniem ma być rola małżonki. Posag
dziewczyny jest cokolwiek osobliwy: uroda, szlachetne pochodzenie,
stara zbroja jej ojca, a przede wszystkim szczęście. Enite wchodzi do
świata rządzonego przez rycerzy poszukujących chwały i
potwierdzenia swego męstwa (aventiure), gdzie obok Boga i zasad
rycerskich najwyższą wartością jest miłość dworna (die Minne).
Problem w tym, że ani Enite ani jej rycerz nie są do tego w pełni
przygotowani, albowiem on nosi wysłużony rynsztunek, zaś ona nie
posiada kosztownych szat niezbędnych do określenia jej pozycji,
dlatego też pod jej adresem padają przykre uwagi z wyzwiskami
włącznie:
Żebraczko!8

7
8

J. w. , wersy 323 - 330
J. w., wers 604
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Erec szczęśliwie wygrywa turniej i przy okazji mści się za
doznaną hańbę. Następnie zabiera narzeczoną na dwór Artura, gdzie
odbywa się pełna nobilitacja dziewczyny. Enite wchodzi w rolę damy
dworu w momencie, gdy otrzymuje z rąk Ginewry kosztowne szaty:
Wzięła Enite do siebie9
I rzekła: Piękne dziewczę,
Musisz przywdziać me szaty!
Potężna królowa powiodła ją
W swe prywatne komnaty.
Tam narządzono jej kąpiel.
Wreszcie po wielkich trudach
Mogła zażyć radości kosztownych olejków.
Ukoronowana pani
Przyodziała swego miłego gościa,
Albowiem kosztowny przyodziewek
Leżał już na podorędziu.
Odtąd narzeczona Ereca ma być częścią dworu i aktywnie
uczestniczyć w tworzeniu życia dworskiego, którym niepodzielnie
włada Ginewra. Jako dama Enite zostaje poddana przyśpieszonej
edukacji, która to ma przygotować ją do pełnienia w przyszłości roli
królowej. Ginewra sprawuje nad nią opiekę do tego stopnia, iż przy
zastosowaniu strojów uwydatniającym niewieście wdzięki udowadnia
Arturowi, iż Enite jest najpiękniejszą z dam i to właśnie jej należy się
pocałunek piękności.
Odbywa się ślub, który zmienia pozycję społeczną Enite. Oto
łączy się ona z księciem, jedynym synem króla Laca, a więc w
domyśle następcą tronu. Pojawiają się nowe obowiązki: ma
przedłużyć dynastię, zapewnić własnym szacunkiem posłuch mężowi
w jego drużynie i wchodzić powoli w rolę gospodyni, zwłaszcza, ze
przypuszczalnie matka Ereca nie żyje, co czyni dziewczynę pierwszą
damą królestwa. Funkcja łącznika między dwoma rodami schodzi w
tym przypadku na dalszy plan, gdyż rodzice oblubienicy są biedni, a
dopiero jej wuj Ider jest panem zamku co powoduje, że tylko jedna
strona, ta o niższej randze, zyskuje na tym mariażu. Erec, jak to już
zostało powiedziane, odniósł raczej doraźne korzyści.
9

J. w., wersy 1530 - 1540
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Paradoksalnie uroda dziewczyny staje się jej grzechem,
ponieważ budzi ona tak wielkie pożądanie Ereca, iż zapomina on o
swoich obowiązkach i z przyszłego władcy zmienia się on w
bezwolne zwierzę, opętane nieustannym pożądaniem:
Odkąd do domu powrócił,10
Zwrócił wszystkie swe myśli
Na miłowanie Enite.
Jego myśli skłaniały się tylko ku temu,
Jak swe otoczenie
Nagiąć względem siebie.
Zmienił swe nawyknienia,
Jak gdyby nigdy nie stał się mężczyzną.
Tak przepędzał dnie:
Rankiem spoczywał,
By kochać swą żonę,
Aż zadzwoniono na mszę.
Wtenczas oboje
Spiesznie się podnosili
I ująwszy się za ręce
Zmierzali do kaplicy.
Tamże przebywali jedynie do chwili,
Gdy przebrzmiał ostatni akord mszy.
To było jego największe obciążenie!
Potem podawano posiłek.
Gdy tylko stół pustoszał,
Spieszył Erec natychmiast wraz z małżonką,
Opuszczając swych ludzi, z powrotem w łożnicę.
To jeszcze można wybaczyć, albowiem Erec w przyszłości ma
zostać władcą, co zobowiązuje go między innymi do wręcz jurności,
lecz Enite nie zachodzi w ciążę! W tej sytuacji można postawić jej
następujące zarzuty:
1. Możliwe, że jest bezpłodna, a więc bezużyteczna, co można jej
nawet poczytać za grzech, ponieważ kobieta, która nie może

10

J. w., wersy 2928 - 2950
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rodzić, staje się bytem przeciwnym naturze, ponieważ nie
wypełnia bożego polecenia pomnażania Ludu Bożego.11
2. jest przyczyną moralnego upadku Ereca, roztrwania bowiem
jego świętą moc sprawczą i prowadzi do grzechu cudzołóstwa,
albowiem w myśl słów św. Hieronima: „cudzołożnikiem jest
także zbyt namiętny mąż własnej żony”.12
3. Enite spędzając całe dnie w łożu zaniedbuje dwór a w
konsekwencji państwo, co może grozić jego upadkiem!
Księżna musi rozpocząć pokutę, a Erec ma do niej dołączyć.
Enite wraca do roli służebnicy, jakkolwiek nosi nadal swoje najlepsze
szaty. Ma pełnić przy zdobycznych koniach funkcje chłopca
stajennego zostaje odtrącona od łoża i stołu, mąż wydaje ją na pastwę
żądzy innych mężczyzn, a przede wszystkim nakazuje jej
bezwarunkowe milczenie, które to ograniczenie ona wciąż przekracza,
powodowana miłością do niego. Nakaz milczenia jest przewrotnym
sprawdzianem wartości uczuć księżnej.
Erec odnosi poważne rany w pojedynku, co zmusza
małżonków do wizyty w Karnant, zamku króla Artura. Książę zostaje
wyleczony dzięki cudownemu środkowi mądrej Famurgan:
Przyniosła ze sobą plaster,13
O którym rzec pragnę,
Jak bardzo dobrym był na rany.
Ci śmiertelnie zranieni dzięki niemu zostali odratowani.
Wyżej wymieniona siostra Artura: jest uzdrowicielką, zatem
stoi na granicy między życiem i śmiercią, w leczeniu posługuje się
magią, więc to czarodziejka. Stanowi ona syntezę lekarki, kapłanki
starego pogańskiego obrządku, kobiety uświęconej przynależnością
do królewskiego rodu królewskiego a zarazem niewiasty postawionej
w hierarchii niżej niż żona króla, co razem daje liczbę cztery - liczbę
wszechświata.14 Famurgan upostaciawia uzdrowicielską moc
przyrody, ponieważ przejmuje obowiązki Ginewry, która istnieje teraz
w świecie wysublimowanym, w świecie ducha. Postać czarodziejki
11

B. Becker - Cantarino, “Der lange Weg...“, s.24
Św. Hieronim
13
Patrz przypis nr 3, wersy 5132 - 5135
14
J. Cirlot, „Słownik Symboli”, Liczby, Warszawa 2000
12
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jest dowodem na dalsze istnienie tradycji pogańskiej obok panującej
oficjalnie religii katolickiej. Oto Famurgan czarodziejka należy do
rodziny królewskiej, a więc jest uświęcona w oczach Kościoła
Katolickiego, jednakże sama nie jest żoną innego króla, a zatem
pogaństwo przez nią reprezentowane nie bierze udziału w
przekazywaniu dalej daru życia a jedynie służy podtrzymywaniu jego
płomienia.
Uzdrowicielka poprzedza największy przejaw potęgi kobiety.
Otóż Erec wraz z Enite opuszcza Karnant i podróżują dalej. Książę
znów odnosi rany w walce i pada, zdawałoby się, martwy. Enite
popada w czarną rozpacz:
Padła nań ciałem15
I okryła go pocałunkami.
Potem zaczęła bić się w piersi.
Poczęła go znów całować i lamentować.
Zatem niech będzie przeklętym,
Czego z całego serca mu życzę,
Kto przyczynia kobiecie cierpienia,
Bo ani on dobry ani ludzki.
Pojawia się tu nie tylko potępienie, wydawałoby się, zabójcy,
lecz także w podtekście Boga, gdyż mężczyzna dobry i ludzki,
uświęcony sakramentami, w myśl nauki kościoła jest
przedstawicielem Trójjedynego na ziemi.16 Potem już w
łagodniejszym tonie Enite pyta Boga o sens całej tej sytuacji i coraz
bardziej pogrąża się w bólu:
Albowiem serce me jest martwe.17
Jej ból ma charakter totalny, kobieta pragnie umrzeć:
Zatem uskarżam się, Panie, na ów błąd,18
Iże pozwalasz mi żyć dalej,
Gdy mi Go ukradłeś!
15

Patrz przypis nr 3, wersy 5755 - 5758, 5770 - 5773
Patrz przypis nr 1, s.25. W myśl poglądów św. Tomasza z Akwinu Praojciec
Adam był mężczyzną, Jezus przybrał męskie ciało , tak więc postać męska jest
doskonalsza a kobieta jest tylko dodatkiem zresztą, nie zawsze koniecznym.
17
Patrz przypis nr 3, wersy 5790
18
J. w., wersy 5799 - 5801
16
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Wzywa Śmierć:
Jestem dla Ciebie dobrą narzeczoną,19
Dlaczego więc zaraz mnie nie weźmiesz?
Zaczyna Ją przeklinać:
Bądź przeklętą!20
Jakże wyraźnie
Pokazujesz swą głupotę!
Czuje się osamotniona:
Ach, kochana Matko,21
Ukochany Ojcze!
Teraz wam
Całkiem nieznane me wielkie frasunki!
Enite posuwa się nawet do tego, iż przeklina miecz Ereca:
Nie dotrzymałeś22
Mu wierności,
To musi być na tobie pomszczonym!
Nie możesz się z tego tak łatwo wywinąć!
Musisz popełnić jeszcze jeden mord!
J zwróciła ostrze
We własną pierś,
Pragnąc Śmierci.
Pojawia się Oringles, który zabiera ze sobą pozornie martwego
księcia i jego zrozpaczoną małżonkę. Przy kolacji graf pragnie skłonić
księżnę do uległości obietnicami:
Wasza bieda, Pani,23
Przemieni się tu w wielkie bogactwo.
Jestem grafem
I panem ponad tym potężnym krajem.
Potem groźbami:
I chodź ze mną na wieczerzę,24
19

J. w., wersy 5894 - 5895
J. w., wersy 5916 - 5919
21
J. w., wersy 5974 - 5977
22
J. w., wersy 6105 - 6113
23
J. w., wersy 6262 - 6265
24
J. w., wersy 6422 i 6423
20
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Albowiem nie chcę cię do tego zmuszać!
Enite odmawia. W tej sytuacji Oringles traci cierpliwość:
Uderzył ją pięścią25
Tak, iż Szlachetna
Zaczęła obficie krwawić.
Księżna dostrzega szansę na śmierć z ręki grafa, albowiem
woli raczej umrzeć, niż zapomnieć Ereca. Straszliwy krzyk wydobywa
się z ust cierpiącej kobiety. Ów lament pełen zrozpaczonej miłości
przywraca na wpół martwego księcia do życia, który następnie
oswobadza siebie i swą małżonkę.
Podróż trwa dalej. Małżonkowie przybywają do miasta
niezwykłej urody okrytego żałobą za przyczyną niewiasty. Oto w
zaczarowanym ogrodzie mieszka wraz z niezwyciężonym
Mabonagrinem piękna Joie de la court. Jak dotąd osiemdziesięciu
rycerzy straciło życie w pojedynku ze strażnikiem pięknej panny. W
pobliskim zamku mieszka już osiemdziesiąt wdów po rycerzach
szukających aventiure w starciu z zaklętym wojownikiem. Enite ma
być osiemdziesiątą pierwszą pośród nich. Mamy tu do czynienia z
trzema wariantami sytuacji kobiety w związku. Wdowy są
nieszczęśliwe, ponieważ są „niepełne” z powodu wdowieństwa.
„Pełną” kobietą jest Enite, ponieważ jest ona żoną Ereca, kocha go z
wzajemnością i wraz z nim pracuje nad rozwojem ich związku. Joie
jest natomiast tylko pozornie „pełna”, bo chociaż żyje z
Mabonagrinem, to jednak ten związek nie jest usankcjonowany ani
przez Kościół ani przez rodzinę dziewczyny, opiera się on natomiast
na przysiędze złożonej pod wpływem oczarowania, które to ma wręcz
wymiar magiczny, gdyż jej widok przywraca mu siły:
Gdy już pragnął się poddać,26
Spojrzał na nią znów.
Wtenczas jej uroda dała mu nową moc
Tak, iż bez wątpienia
Odzyskiwał swe siły
I walczył niby wypoczęty mąż.

25
26

J. w., wersy 6521 - 6523
J. w., wersy 9174 - 9179
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Mabonagrin jest zniewolony przysięgą, wręcz zmuszony do
walki. To kolejny argument przeciwko ich związkowi. Sytuacja Joie
nie jest zbyt różowa. Ma ona świadomość, że w każdej chwili może
pojawić się ktoś, kto pokona jej rycerza, a ona sama stanie się branką
bez prawa do rozporządzania swoim losem i majątkiem. Jej położenie
będzie katastrofalne jeśli ten, kto pokona Mabonagrina, będzie żonaty.
Wtedy przeznaczoną jej będzie jedynie rola nałożnicy. Na szczęście
dla Joie jej rycerz zostaje pokonany przez Ereca, który daruje życie
przeciwnikowi. Dzięki tej wygranej los wszystkich kobiet się
poprawia: Joie traci złą moc, zachowując jednocześnie uczucie
Mabonagrina, Enite unika losu osiemdziesięciu wdów, one zaś mogą
udać się wraz z głównymi bohaterami do Karnant, gdzie opiekę nad
nimi przejmuje Artur z Ginewrą. Te kobiety zostaną zapewne
wykorzystane w przyszłości do umacniania potęgi władców. Oto są
one dobrym środkiem do nobilitacji licznych młodych dobrze
zapowiadających się wojowników, którzy to jak już powiedziano, bez
damy serca nie mogą stać się prawdziwymi rycerzami. Tymczasem
względnie młode wdowy, zapewne zdolne do rodzenia dzieci,
uposażone przez parę królewską, są świetną partią, zwłaszcza dla
młodych, ambitnych młodszych synów.
Małżonkowie wracają do swojego kraju i żyją tam szczęśliwie
aż po kres żywota. Jest to sygnał, ze Enite odpokutowała winę i z
jawnogrzesznicy przemieniła się w kobietę błogosławioną przez Boga,
co najdobitniej zostało podkreślone przez fakt, iż po śmierci trafia ona
do nieba, a więc zyskuje status świętej.
Jak widać kobieta Średniowiecza odgrywała wiele ról w
społeczeństwie, które można zrozumieć w pełni jedynie biorąc pod
uwagę obowiązki mężczyzn, albowiem obie płci nie mogły
egzystować w całkowitej separacji. Tylko wspólnota duszy i ciała
pozwala rozwinąć w pełni dojrzałą osobowość. Wszelkie zaburzenia
tego stanu prowadzą do upadku moralności, zakłamania i szerzenia się
w społeczeństwie z gruntu fałszywych poglądów dotyczących
stosunków międzyludzkich.
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Postanowienia rozbrojeniowe dotyczące niemieckich sił
morskich w traktacie wersalskim
l. Geneza ograniczenia niemieckich sil morskich
W dniu 11 listopada 1918 roku ustały działania wojenne
pierwszej wojny światowej. Dzięki ogromnemu wysiłkowi państwa
Ententy przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, uzyskując tym
samym możliwość dyktowania swoich warunków pokonanym
państwom centralnym. Wśród wielu warunków, które umożliwiły ten
tryumf, jednym z najważniejszych było utrzymanie przewagi na
morzu. Klęska floty aliantów z dużym prawdopodobieństwem
równałaby się klęsce w ogóle, gdyż jej skutkiem byłoby odcięcie
walczących we Francji wojsk od dostaw broni, sprzętu, zaopatrzenia i
posiłków, a przemysłu od dostaw wielu surowców. Sytuacja ta
dotyczyła przede wszystkim Wielkiej Brytanii, której byt zależał w
dużej mierze od utrzymania systematycznych dostaw z zewnątrz, a
której flota dźwigała na sobie główny ciężar wojny morskiej. W
działaniach zbrojnych na morzu w latach 1914-1918 floty pozostałych
państw sprzymierzonych zazwyczaj ograniczały się do wspomagania
Royal Navy, w małym tylko stopniu wpływając na ogólny układ sił.
Stwierdzenie powyższych faktów i uzmysłowienie sobie
wysiłku, jaki podjęła Wielka Brytania w celu utrzymania dominującej
pozycji na morzu w trakcie pierwszej wojny światowej oraz w okresie
poprzedzającego ją wyścigu zbrojeń morskich, stanowi klucz do
zrozumienia genezy i funkcji drastycznych ograniczeń narzuconych
niemieckiej marynarce wojennej (a także flotom pozostałych państw
centralnych) po zakończeniu wojny. W nich właśnie widziano
gwarancję bezpieczeństwa Imperium i najpewniejszą drogę do
wyeliminowania groźnego rywala, którego poczynania o mało nie
sprowadziły na nie klęski.
Głównym czynnikiem, który doprowadził do tej sytuacji, był
trwający od połowy XIX wieku morski wyścig zbrojeń, a zwłaszcza
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jego ostatnia faza obejmująca osiem lat poprzedzających wybuch
wojny. Paradoksalnie, niemały udział w jego eskalacji miała sama
Wielka Brytania przez wiele lat narzucająca w nim tempo i inicjująca
jego kolejne odsłony. Jego początek wiąże się z postępem naukowotechnicznym, który umożliwił konstruowanie żelaznych okrętów
napędzanych parą. Do tego czasu bezwzględny prymat w sile morskiej
dzierżyła oparta na drewnianych żaglowcach flota brytyjska. Jej
przewaga nad rywalami była przygniatająca, a znikomy postęp w
budownictwie okrętowym powodował, że nawet stare jednostki
dysponowały siłą zbliżoną do nowo budowanych, co m.in.
uniemożliwiało zniwelowanie przewagi ilościowej jakościową.
Sytuacja zmieniła się z chwilą wprowadzenia do powszechnego
użycia maszyny parowej, żelaznego pancerza i nowoczesnej artylerii
(gwintowane i ładowane od tyłu działa) - od tego momentu jedynie
najbardziej
nowoczesne
jednostki
mogły
uchodzić
za
pełnowartościowe w ewentualnej wojnie. Co więcej, postęp był na
tyle szybki, że niektóre okręty stawały się przestarzałe już w chwili
wejścia do służby. Zmuszało to flotę brytyjską, która wsparta
najpotężniejszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie
zapleczem, dyktowała tempo zbrojeń morskich do konstruowania
coraz to nowocześniejszych jednostek, mających ugruntować
posiadaną supremację. Oczywiście floty innych państw nie mogły lub
nie chciały pozostać w tyle i w związku z tym wyścig zbrojeń nabierał
tempa widocznego nawet dla niefachowej opinii publicznej. Mimo
wszystko był on w tym okresie jeszcze stosunkowo umiarkowany.
Wynikało to z faktu, iż szybki postęp techniczny czynił budowę
większych serii okrętów nieracjonalną, gdyż szybko stałyby się one
przestarzałe. Ponadto zbrojenia objęły jedynie państwa o
ugruntowanej pozycji na morzach (Wielka Brytania, Francja, Rosja),
dbające raczej o utrzymanie układu sił niż o prześcignięcie rywala.
Sytuacja ta uległa zmianie w ostatnich kilkunastu latach XIX
wieku. Ostatecznie ukształtowała się wówczas konstrukcja
pełnomorskiego okrętu liniowego, stanowiącego trzon ówczesnych
flot. Tym samym stało się możliwe budowanie wielu takich samych
okrętów, a co się z tym wiąże planowanie i finansowanie
długofalowych programów zbrojeń. Co więcej, do rozbudowy sił
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morskich, i to bardzo intensywnej, przystąpiły nowe państwa:
Niemcy, Stany Zjednoczone i Japonia. W powiązaniu z brytyjską
doktryną two power standard, zakładającą utrzymanie floty na
poziomie łącznych sił dwóch kolejnych flot razem wziętych,
stworzyło to warunki do znacznej eskalacji zbrojeń. O jej skali
najlepiej świadczą liczby: w ciągu piętnastu lat (1891-1905)
wprowadzono do służby 152 okręty liniowe, ponad 230 krążowników
i około 1000 torpedowców.1 Mimo wszystko w tym okresie przewaga
floty brytyjskiej nie została zagrożona, jakkolwiek pewien niepokój
budziła intensywna rozbudowa niemieckiej marynarki wojennej.
Dobre samopoczucie brytyjskich kół morskich znikło po roku
1906. W tym roku angielska flota wzbogaciła się o okręt liniowy
Dreadnough będący najpotężniejszą jednostką w swojej klasie. To co
miało umocnić wypracowywaną przez lata przewagę o mało jej nie
zniszczyło, gdy okazało się jak dalece góruje on właściwościami
bojowymi nad jednostkami budowanymi do tej pory. Olbrzymia siła
ognia uzyskana dzięki ujednoliceniu kalibru artylerii głównej i
znaczna prędkość stanowiły nową jakość w historii pancerników,
powodując zmiany także w innych flotach i nowy wyścig zbrojeń.2 Od
tej pory o sile morskiej decydowała liczba jedynie najnowszych
pancerników, zwanych od swego pierwowzoru „drednotami".
Wykreowano w ten sposób sytuację, w której wyścig zbrojeń zaczynał
się jakby od nowa, co w warunkach ówczesnego napięcia w
stosunkach międzynarodowych doprowadziło jego natężenie do
apogeum. Z takiego stanu rzeczy najbardziej zadowolone były
Niemcy. Od końca XIX wieku prowadziły one intensywną rozbudowę
floty ewidentnie skierowaną przeciwko flocie angielskiej, o czym
świadczyły parametry techniczne niemieckich okrętów, wyraźnie
przystosowanych do walk przede wszystkim na najbliższych swym
portom akwenach, szczególnie zaś na Morzu Północnym,3 a także
poglądy na działania w przyszłej wojnie, gdzie po pewnym - jak
zakładano - zwycięstwie na lądzie, rozstrzygnięcie wojny musiałoby
1

J. Gozdawa-Gołębiowski, T. Wyżerka-Prekurat „Pierwsza wojna światowa na
morzu”, Gdańsk 1973, s. 11
2
T. Klimczok „Historia pancernika”, Warszawa 1994, s. 85
3
Z. Lisowski „Bitwa jutlandzka 1916”, Warszawa 1994, s. 11
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nastąpić w bitwie morskiej.4 Pomimo podejmowanych wysiłków
dorównanie flocie brytyjskiej pozostawało jednak poza zasięgiem
niemieckich możliwości. Dopiero pojawienie się pancernika nowej
generacji, jakim był Dreadnough, dało im możliwość doścignięcia
rywala, właśnie dzięki faktowi, że obie floty startowały właściwie z
tego samego poziomu. Narastanie nowego wyścigu zbrojeń najlepiej
odzwierciedla wzrost wydatków zbrojeniowych: w 1906 Wielka
Brytania wydała na zbrojenia morskie 152 miliony dolarów, a w 1913
już 237 milionów; Niemcy zaś zwiększyli w tym samym czasie budżet
floty z 58 do 112 milionów dolarów.5 Dynamika wzrostu wydatków
na zbrojenia morskie w pozostałych państwach była podobna i w
omawianym okresie uległy one średnio podwojeniu. Wysiłek włożony
w rozbudowę flot był jeszcze bardziej widoczny na tle sum
wydawanych na rozwój innych rodzajów wojsk; w omawianym
okresie wydatki na siły zbrojne w całości wzrosły jedynie o ok. 50%.6
Ostatecznie, również w tym wyścigu zbrojeń Wielka Brytania
utrzymała pozycję lidera, jednak jej przewaga nad marynarką
niemiecką, która osiągnęła drugą pozycję na świecie, nie była duża.
Przebieg działań wojennych, w rozpoczętej w 1914 roku wojnie także
nie wzmocnił poczucia bezpieczeństwa Anglików. Pomimo
ogromnych nakładów finansowych na rozwój floty, nie zdołała ona
zniszczyć marynarki niemieckiej, a nawet ochronić miast
nadbrzeżnych przed sporadycznym ostrzeliwaniem przez okręty II
Rzeszy. Dodatkowo wyszło na jaw, że okręty przeciwnika pod
wieloma względami przewyższają własne, zwłaszcza odpornością
konstrukcji na uszkodzenia. Te względy, a także fakt, iż flota
brytyjska była znacznie bardziej rozproszona po świecie niż
niemiecka dawały tej drugiej realne szansę na zwycięstwo w
ewentualnej bitwie, przynajmniej w początkowym okresie wojny.
Niemcy, mimo świadomości strategicznej roli panowania na morzu,
nie zdecydowały się jednak na podjęcie ryzyka walnej bitwy flot
nawodnych, główny ciężar wojny morskiej złożyły zaś na nowym
rodzaju broni, mianowicie na okrętach podwodnych. Nieograniczona
4

T. Klimczok…, op. cit., s. 86
Z. Lisowski…, op. cit., s. 18
6
J. Gozdawa-Gołębiewski…, op. cit., s. 12-13
5
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wojna podwodna, polegająca na atakowaniu bez ostrzeżenia
wszystkich statków utrzymujących połączenia handlowe z wyspami
brytyjskimi, okazała się niezwykle skutecznym środkiem walki i o
mało nie doprowadziła do klęski Ententy. Utrzymanie dowozu
niezbędnych dóbr wymagało od sprzymierzonych ogromnego
wysiłku, a świadomość zagrożenia stwarzanego przez niemiecką flotę
utrzymywała się aż do ostatniego dnia wojny. Wnioski, jakie
brytyjskie władze wyciągnęły z przebiegu działań zbrojnych, kazały
im uznać za najgroźniejszego przeciwnika właśnie niemiecką
marynarkę
wojenną,
w
konsekwencji
konieczność
jej
unieszkodliwienia miała stanowić absolutny priorytet podejmowanych
przez nie działań. Skoro zaś nie zdołano dokonać tego na polach
bitew, zniszczeniem niemieckiej potęgi morskiej mieli zająć się
dyplomaci.
Już przy okazji zawierania rozejmu kończącego działania
wojenne w pierwszej wojnie światowej, pierwszoplanowym zadaniem
alianckich negocjatorów było zneutralizowanie niemieckiej floty i
uniemożliwienie jej działań w wypadku wznowienia walk. Było to
tym ważniejsze, że dość powszechne były przypuszczenia, iż
niemieckie prośby o rozejm stanowią jedynie wybieg, mający na celu
zyskanie czasu, który umożliwiłby konsolidację oporu i
przezwyciężenie szerzącego się w armii rozprzężenia.. Co więcej,
działania niemieckich okrętów podwodnych były wciąż na tyle
uciążliwe, że zażądano wstrzymania nieograniczonej wojny
podwodnej jeszcze przed formalnym zawarciem rozejmu. W związku
z ogólną sytuacją militarną rozkaz taki został wydany przez cesarza
Wilhelma II 20 października 1918 roku, co umożliwiło podjęcie
konkretnych rokowań.7 Zakończyły się one podpisaniem 11 listopada
1918 r. na stacji kolejowej Rethondes koło Compiegne zawieszenia
broni, które weszło w życie tego samego dnia o godz.11.
Układ rozejmowy z Niemcami,8 w części dotyczącej spraw
morskich, pozbawiał praktycznie flotę niemiecką możliwości
prowadzenia działań przeciwko aliantom, nawet w wypadku
7

Tamże, s. 532
Tekst układu [w:] L. Golberg „Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna”,
t. II, Warszawa 1958, s. 22
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wznowienia działań zbrojnych. Na mocy art. XXIII układu trzon
niemieckiej floty wojennej miał ulec internowaniu. Wyznaczono do
tego 16 najpotężniejszych niemieckich pancerników i krążowników
liniowych, 8 krążowników lekkich oraz 50 najnowszych niszczycieli.
Okręty te miały ulec rozbrojeniu i w takim stanie oczekiwać swych
dalszych losów, które miał rozstrzygnąć traktat pokojowy. W
praktyce, okręty te przebywały w brytyjskiej zatoce Scapa Flow i tam
też zostały samozatopione w przededniu zawarcia pokoju z aliantami.
Krok ten, podjęty wbrew zawartym umowom przez dowodzącego
internowaną eskadrą admirała von Reutera, miał zapobiec naruszeniu
honoru niemieckiej floty, jakim rzekomo byłoby przejęcie jej okrętów
przez zwycięzców. Można dodać, że już po zawarciu Traktatu
wersalskiego nakazano Niemcom wydanie dodatkowo 5 lekkich
krążowników i 275.000 ton taboru pomocniczego (holowniki, doki
pływające, pogłębiarki) w charakterze rekompensaty za bezprawne
zniszczenie internowanych okrętów.
Pozostałe przepisy układu rozejmowego nakazywały
Niemcom natychmiastowe wydanie wszystkich posiadanych okrętów
podwodnych w ręce mocarstw sprzymierzonych. Te jednostki, którym
zły stan techniczny uniemożliwiał dopłynięcie do wyznaczonych
portów miały zostać rozbrojone w miejscu ich stacjonowania. W
trakcie realizacji tego postanowienia 122 okręty podwodne zostały
przeprowadzone do portów brytyjskich w okresie listopad-grudzień
1918 roku. Inne przepisy nakazywały Niemcom dopuszczenie flot
alianckich na obszary dotąd blokowane, w tym zwłaszcza na Bałtyk,
ujawnienie pól minowych poza wodami terytorialnymi i udzielenie
zwycięzcom pełnomocnictw do ich trałowania, jak też usuwania
innych umocnień. Nakazano też wydanie aliantom wszystkich jeńców
wojennych i osób internowanych z marynarki wojennej i handlowej.
Układ rozejmowy miał obowiązywać pierwotnie przez 36 dni, później
jednak okres ten trzykrotnie przedłużano.
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2. Postanowienia Traktatu
niemieckiej marynarki wojennej

wersalskiego

dotyczące

W dniu 28 czerwca 1919 roku w wielkiej sali lustrzanej pałacu
wersalskiego został podpisany pierwszy z traktatów pokojowych
kończących pierwszą wojnę światową. Układ podpisały z jednej
strony Niemcy, z drugiej 27 państw sprzymierzonych, a wszedł on w
życie 10 stycznia 1920 roku.9 Wśród jego postanowień znalazły się
przepisy nakładające na niemieckie siły zbrojne różne ograniczenia.
Zasadniczo nakazywały one zniesienie sztabu generalnego i
obowiązkowej służby wojskowej, która miała być zastąpiona przez
ochotniczy zaciąg. Liczebność armii ograniczono do 100.000
żołnierzy w tym 4.000 oficerów. Likwidacji ulec też miało lotnictwo
wojskowe, a tonaż marynarki miał zostać znacznie ograniczony.
Zakazano armii niemieckiej posiadania czołgów, ciężkiej artylerii i
okrętów podwodnych. Wszelkie organizacje i związki o charakterze
militarnym miały być rozwiązane, zabroniono też przygotowywania i
przeszkalania rezerw wojskowych.
Postanowienia dotyczące niemieckiej marynarki wojennej
znalazły się w Części V, Dziale II Traktatu i obejmowały artykuły
181-197. Najważniejsze postanowienia zostały zawarte w art. 181 i
190, które określały maksymalny stan dozwolonej Niemcom floty. W
myśl pierwszego z tych artykułów, po upływie dwóch miesięcy od
uprawomocnienia się Traktatu, niemiecka flota wojenna mogła
składać się najwyżej z sześciu pancerników typu Deutschland lub
Lothringen oraz z sześciu lekkich krążowników, dwunastu
niszczycieli (kontrtorpedowców) i dwunastu torpedowców lub
jednakowej liczby okrętów zbudowanych dla ich zamiany. Inne okręty
wojenne, o ile Traktat nie stanowił inaczej, musiały być odstawione
do rezerwy lub otrzymać przeznaczenie handlowe. Z kolei w art. 190
zabraniano Niemcom budowy lub nabywania jakichkolwiek okrętów
wojennych, z wyjątkiem przeznaczonych do zastąpienia jednostek
czynnych, na których posiadanie zezwalał art. 181. Artykuł 190
9

Tekst traktatu: „Traktat pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonymi i
Stowarzyszonymi a Niemcami…”, Warszawa 1919
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wprowadzał także normy wyporności dopuszczalne dla okrętów
poszczególnych klas, które wynosiły 10.000 ton dla pancerników,
6.000 dla krążowników, 800 dla niszczycieli i 200 dla torpedowców.
Z wyjątkiem przypadku utraty okrętu, mogły być one zastąpione przez
nowe jednostki dopiero po upływie 20 lat służby dla pancerników i
krążowników i 15 lat dla niszczycieli i torpedowców, licząc od chwili
wodowania.
Należy w tym miejscu stwierdzić, że powyższe postanowienia
redukowały niegdyś drugą flotę na świecie do rozmiarów niewielkiej,
w zasadzie przybrzeżnej marynarki, niewiele znaczącej w ówczesnym
morskim układzie sił. Pozostawione Niemcom okręty były w
większości przestarzałe, a ich wartość bojowa zupełnie nie
odpowiadała wymogom nowoczesnej wojny morskiej. Dotyczyło to
zwłaszcza pancerników, czyli okrętów stanowiących trzon
ówczesnych flot - narzucone Niemcom jednostki typów Deutschland i
Lothringen były klasycznymi „przeddrednotami" i zdecydowanie
ustępowały nowym pancernikom wszystkimi parametrami
świadczącymi o potencjale bojowym (wypornością, prędkością,
pancerzem i uzbrojeniem). Dodatkowo, określony w art. 190 limit
wyporności pozbawiał Niemców nadziei na zmianę takiego stanu
rzeczy również w przyszłości, gdyż tonaż 10.000 ton całkowicie
uniemożliwiał zbudowanie pełnowartościowego pancernika - dość
wspomnieć, że najnowsze okręty tej klasy osiągały wyporność
czterokrotnie większą. W nieco mniejszym stopniu ta sama sytuacja
dotyczyła również pozostałych klas okrętów. Jedynie limit
wyporności krążownika odpowiadał zasadniczo bieżącym tendencjom
w budownictwie okrętowym, aczkolwiek w następnych latach i on się
częściowo zdezaktualizował. W odniesieniu do niszczycieli, limit 800
ton był zaniżony co najmniej o połowę, a wymóg 200 ton wyporności
dla torpedowca był tak niski, że Niemcy w ogóle zrezygnowali z
budowy okrętów tego typu, uznając, że tak mała jednostka nie będzie
nadawać się do walki. Charakterystyczny jest natomiast brak
ograniczeń dotyczących uzbrojenia niemieckich okrętów, w
szczególności nie określono maksymalnego kalibru dział artylerii
głównej dla poszczególnych ich klas. Wynikało to zapewne z
przeświadczenia autorów tych postanowień, że samo ograniczenie
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wyporności skutecznie uniemożliwi instalowanie silniejszego
uzbrojenia i tym samym wystarczająco ograniczy potencjał bojowy
niemieckich okrętów.
Dalsze postanowienia dotyczące niemieckich sił nawodnych
zawierały art. 184-187 Traktatu. Na mocy art. 184 Niemcy zrzekały
się wszelkich praw do okrętów znajdujących się poza portami
niemieckim, okręty te przechodziły na własność państw Ententy, przy
czym jednostki znajdujące się w portach państw sprzymierzonych (w
tym internowane na mocy rozejmu źli listopada 1918 r.) uznane były
za już oddane, a jednostki znajdujące się w portach neutralnych miały
być tam wydane rządom głównych mocarstw. Na własność państw
sprzymierzonych przechodziło także 8 wymienionych z nazwy
pancerników, 8 krążowników, 42 najnowsze niszczyciele i 50
torpedowców (art. 185). Zgodnie z art. 186 wszelkie okręty nawodne
znajdujące się w budowie miały zostać zdemontowane, a 32
wymienione z nazwy krążowniki pomocnicze (uzbrojone statki
handlowe) i statki pomocnicze marynarki wojennej miały być
rozbrojone i przywrócone do służby cywilnej (art. 187). Na podstawie
art. 182 i 193 Niemcy miały obowiązek utrzymania w czynnej służbie
pewnej, ustalonej przez zwycięskie mocarstwa liczby trałowców,
które miały wziąć udział w akcji oczyszczania wybranych akwenów
Morza Północnego i Bałtyckiego z pozostałych po wojnie pól
minowych.
Zabroniono Niemcom posiadania floty podwodnej. W myśl
art. 188 wszystkie niemieckie okręty podwodne miały zostać wydane
aliantom, jeśli zaś stan techniczny uniemożliwiał im opuszczenie
portów, w których przebywały, miały być zniszczone na miejscu. Ten
sam los miał spotkać cały tabor pomocniczy okrętów podwodnych:
okręty-bazy, statki ratownicze, doki pływające itp. Wszelkie
przedmioty, maszyny i materiały uzyskane ze złomowanych okrętów
podwodnych nie mogły być sprzedane ani odstąpione za granicę, a ich
użycie dopuszczono jedynie do celów handlowych lub
przemysłowych (art. 189). Zabroniono też, w art. 191, budowy i
nabywania nowych okrętów podwodnych, nawet handlowych.
Traktat wprowadził ograniczenia wobec personelu niemieckiej
marynarki wojennej. Zgodnie z art. 183 jego liczba nie mogła
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przekraczać 15.000 osób, w tym 1500 oficerów i chorążych.
Uzupełnianie personelu było dozwolone wyłącznie w drodze
ochotniczego zaciągu, a czas ciągłej służby wynosić miał 25 lat w
przypadku oficerów i chorążych oraz 12 lat w przypadku podoficerów
i marynarzy. Zabroniono ponownego zaciągania personelu, który już
opuścił służbę czynną, zarówno w marynarce, jak i w siłach
lądowych, nie mógł on też odbywać żadnego rodzaju szkoleń
wojskowych. Zakazane było prowadzenie takiego szkolenia w
stosunku do osób zatrudnionych w marynarce handlowej (art.. 194).
Pozostałe postanowienia określały ilość broni, amunicji i
sprzętu wojskowego, którą miała prawo posiadać niemiecka
marynarka wojenna, nakazując wydanie nadwyżek w ręce aliantów.
Zabroniono jednocześnie składowania innych zapasów na
terenie Niemiec, a także ich produkcji i wywozu za granicę (art. 192).
W trosce o bezpieczeństwo i swobodę żeglugi zabroniono
fortyfikowania niektórych rejonów Morza Północnego i Bałtyckiego,
nakazując zniszczenie istniejących umocnień (art. 195), w innych
rejonach zabroniono tylko ich rozbudowy, ograniczono też zapasy
amunicji. Ponadto w pozostałych częściach Traktatu wersalskiego
nakazano zniszczenie fortyfikacji wysp Helgoland i Dune (art. 159),
demilitaryzację i otwarcie dla żeglugi wszystkich państw nie będących
w stanie wojny z Niemcami Kanału Kilońskiego (art. 380), oraz
umiędzynarodowienie rzek Łaby, Wełtawy, Odry, Niemna i Dunaju
(art. 331).
Nad wykonaniem tych wszystkich postanowień miały czuwać
Między sprzymierzeńcze Komisje Kontroli, których powstanie i
działalność regulował osobny dział Traktatu.
3. Wykonanie i ocena postanowień traktatu wersalskiego
W wyniku podpisania i realizacji Traktatu wersalskiego,
niemiecka marynarka wojenna, licząca ostatniego dnia wojny 19
dużych pancerników (drednotów) i 21 mniejszych, 7 pancerników
obrony wybrzeża, 5 krążowników liniowych, 3 krążowniki pancerne i
37 lekkich, 302 niszczyciele i torpedowce, 189 okrętów podwodnych
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oraz 350 jednostek pomocniczych i specjalnych10 (bez okrętów
będących w budowie), skurczyła się do 36 okrętów głównych klas o
tonażu stanowiącym mniej niż 10% poprzedniego (1.425.000 ton
przed i 108.000 ton po Traktacie). W 1920 roku Rada Ambasadorów
zgodziła się przyznać Niemcom prawo posiadania dodatkowo 2
pancerników, 2 krążowników lekkich oraz 4 niszczycieli i tyluż
torpedowców, jako rezerwy dla pozostały okrętów, jednak w praktyce
niewiele to zmieniało. Niemiecka potęga morska, która bez większego
uszczerbku przetrwała ponad cztery lata ciężkiej wojny, uległa w
zasadzie likwidacji.
Okręty, które na mocy Traktatu Niemcy musiały wydać,
zostały
rozdzielone
pomiędzy
pięć
wielkich
mocarstw,
proporcjonalnie do ich wkładu w wojnę morską. Wielka Brytania
otrzymała: 5 pancerników, 8 krążowników, 59 niszczycieli i
torpedowców oraz 107 okrętów podwodnych, nie licząc jednostek
wydobytych później ze Scapa Flow; Stany Zjednoczone: pancernik,
krążownik, 3 niszczyciele i 6 okrętów podwodnych; Japonia: 2
pancerniki, krążownik, 6 niszczycieli i 7 okrętów podwodnych;
Francja: pancernik, 5 krążowników, 12 niszczycieli oraz 47 okrętów
podwodnych; Włochy: 3 krążowniki, 3 niszczyciele i 10 okrętów
podwodnych. Prawie wszystkie te jednostki zostały przeznaczone do
zniszczenia, jedynie Francja i Włochy, których floty były w złym
stanie, mogły zachować do dalszej służby niektóre z nich.11 W wyniku
starań mniejszych państw sprzymierzonych, także im przypadły
pewne jednostki. Uchwałą Rady Ambasadorów z dnia 9 grudnia 1919
r. Polska otrzymała 6 torpedowców, Belgia 14 torpedowców i 12
dozorowców, Brazylia 7 niszczycieli i torpedowców, Chiny 2
kanonierki rzeczne. Z jednostek pomocniczych. Wielka Brytania
przejęła ok. dwóch trzecich ich tonażu, a resztę pozostałe cztery
mocarstwa. Pozostałe okręty niemieckie, nie mieszczące się w limicie
określonym przez art. 181 Traktatu, jak również jednostki znajdujące
się w budowie, zostały przekazane do dyspozycji Ministerstwa Skarbu
z przeznaczeniem do sprzedaży na złom, lub przebudowy na statki
handlowe. Ostatnią decyzją odnoszącą się do niemieckiej floty było
10
11
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dokonanie na początku 1921 r. podziału należących do niej
trałowców, które w myśl art. 182 i 193 Traktatu wersalskiego
zaangażowane były w akcję usuwania pozostałych po wojnie pól
minowych. Z około 300 jednostek pozostawiono Niemcom 32 (w tym
5 w rezerwie), a resztę przekazano na złom, odsprzedano za granicę
(m.in. 4 okręty nabyła wówczas Polska) lub przebudowano na statki
handlowe.12
Zgodnie z polityką zwycięskich mocarstw, postanowienia
Traktatu wersalskiego dotyczące niemieckiej sił morskich miały
wyeliminować Niemcy z grona państw liczących się na morzu i
można uznać, że spełniły to zadanie. Po roku 1919, zarówno flota
francuska, jak i tym bardziej brytyjska, posiadały nad marynarką
niemiecką zdecydowaną przewagę, ilościową oraz jakościową. Nawet
na Bałtyku ustępowała ona flocie rosyjskiej i częściowo szwedzkiej.
Poszczególne niemieckie okręty, wskutek zużycia i przestarzałej
konstrukcji, nie byłyby w stanie nawiązać równorzędnej walki z
odpowiadającymi im klasą jednostkami innych państw, a ich
przydatność ograniczała się głównie do szkolenia personelu. Co
więcej, ograniczenia jakościowe w zasadzie uniemożliwiały
zbudowanie takich pełnowartościowych okrętów w przyszłości.
Budowane zgodnie z postanowieniami Traktatu niemieckie okręty
były w większości niezbyt udane i ustępowały walorami bojowymi
współczesnym sobie konstrukcjom, nawet mimo tego, że dozwolone
limity wyporności zostały nielegalnie przekroczone o 10-20 %. Dla
przykładu, nowe niemieckie pancerniki (typ Deutschland, tzw.
pancerniki kieszonkowe) były w zasadzie typowymi ciężkimi
krążownikami, przewyższając zagraniczne okręty tej klasy siłą ognia,
dorównując im opancerzeniem i ustępując prędkością. Przeciążone
wyposażeniem i nieudane konstrukcyjnie lekkie krążowniki nadawały
się tylko do działań w pobliżu własnych baz, a jednostki budowane
jako niszczyciele (typ Mowę) zaledwie dorównywały zagranicznym
torpedowcom, a więc okrętom niższej klasy. Najbardziej dotkliwy był
jednak zakaz posiadania okrętów podwodnych i lotnictwa morskiego,
dwóch najbardziej perspektywicznych rodzajów broni w tym czasie.
Natomiast nakaz stosowania wyłącznie ochotniczego naboru przy
12

Tamże, s. 19-20

236

Postanowienia rozbrojeniowe dotyczące niemieckich sił morskich…

zaciąganiu personelu działał na korzyść marynarki, zwiększając jej
sprawność
bojową
i
umożliwiając
stworzenie
wysoko
wykwalifikowanych i dobrze wyszkolonych kadr.
Reasumując, w kształcie nadanym jej postanowieniami
Traktatu wersalskiego niemiecka marynarka wojenna nie stanowiła
zagrożenia dla zwycięzców pierwszej wojny światowej. Problemem
okazał się natomiast brak woli ze strony tych państw, by zapewnić
skuteczne funkcjonowanie porządku wersalskiego w przyszłości,
szczególnie w latach trzydziestych. Wtedy to, zrzucając kolejne
ograniczenia obowiązujące ich siły zbrojne, Niemcy rozwinęły flotę
zdolną po podjęcia walki o panowanie na morzach w kolejnej wojnie
światowej. W ramach postanowień Traktatu, byłoby to z pewnością
niemożliwe.
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Neron – artysta? ∗
Cesarstwo Rzymskie zwykliśmy kojarzyć z potęgą militarną,
ekspansją terytorialną, czy silną władzą cezarów. Rozwój kulturowy
Rzymu jest zazwyczaj tematem drugoplanowym. Już sami starożytni
rzymianie ogromny nacisk kładli na sprawy wojskowe. Dlatego też w
okresie wczesnego cesarstwa, kiedy Rzym rozwijał się terytorialnie,
cesarz musiał być przede wszystkim władcą, a nie artystą. Ci cesarze,
którzy nie interesowali się za bardzo rozwojem terytorialnym
państwa, oraz jego obronnością, nie cieszyli się dużą popularnością.
Do takich właśnie władców należał Neron. Któż dziś kojarzy
postać Nerona z rozwojem kulturowym? Dla wielu ludzi jest on
pierwszym prześladowcą chrześcijan, podpalaczem Rzymu,
beztalenciem artystycznym, lub matkobójcą. Lecz Neron odegrał
znaczącą rolę w rozwoju kulturowym Rzymu. Był mecenasem sztuki,
za jego panowania rozwijała się architektura, miał również własne
osiągnięcia artystyczne, które często poddawane są w wątpliwość.
Neron urodził się w 37 r. n.e. w Ancjum , jako Lucjusz
Domicjusz Aherobarbus. Jego ojcem był Gnejusz Donicjusz
Ahenobarbus, który zmarł, gdy Neron był jeszcze małym dzieckiem.
Jego matką była Agryppina Młodsza, córka Agryppiny Starszej i
Germannika. Cesarz Kaligula skazał ją na wygnanie a Neronowi
odebrał majątek. Cesarz Klaudiusz odwołał ją z zesłania a następnie
poślubił. Neronowi dał staranne wykształcenie, jego wychowawcą
został Seneka. Klaudiusz adoptował go i wtedy syn Agryppiny przyjął
imiona Neron Klaudiusz Druzus Germanik. Oddał mu również za
żonę swoją córkę Oktawię. Po śmierci Klaudiusza w 54 r. n.e.
odsunięto od tronu Brytanika, pierworodnego syna Klaudiusza, a
Agryppina przy pomocy prefekta pretorianów Burrusa osadziła na
tronie siedemnastoletniego Nerona. Początkowo przez krótki czas to
Agryppina sprawowała władzę, lecz już w 55 r. n.e. jej pozycja uległa
znacznemu osłabieniu. Od tej pory faktyczną władzę sprawowali
∗

Referat wygłoszony na XI Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów, który
odbył się w Białymstoku, w dniach 27 – 30 III 2003 r.
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Seneka i Burrus. W 59 r. n.e. Neron obawiając się prawdopodobnie
spisku kazał zamordować matkę. Po śmierci Burrusa Senaka wycofał
się z życia publicznego, a Neron zaczął samodzielnie sprawować
władzę. Rozwiódł się z Oktawią i poślubił Poppeę, na co do tej pory
nie zezwalał mu Seneka. Neron mógł teraz bez ograniczeń poświęcać
się swoim zainteresowaniom artystycznym, gdyż nie było już przy
jego boku Seneki, który dbał o dobry wizerunek cesarza. Po raz
pierwszy na scenie teatralnej wystąpił w Neapolu, mieście
zamieszkałym przez Greków, gdyż był wielbicielem wszystkiego co
greckie. W 65 r. n.e. wykryto spisek na jego życie, pierwszy z wielu,
skazano wówczas na śmierć wielu arystokratów, między innymi
Gajusza Kalpurniusza Pizona, którego uznano za przywódcę. Również
Seneka został uznany za spiskowca, i on też zginą. W 66 r. n.e. Neron
odbył podróż do Grecji, gdzie wystąpił we wszystkich pradawnych
igrzyskach. Wtedy też ogłosił wolność Grecji. Na początku 68 r. n.e.
zaczęli się buntować namiestnicy prowincji. Senat ogłosił nowym
cesarzem Galbę, namiestnika Bliższej Hiszpanii. Nerona opuściła
nawet gwardia przyboczna. 9 czerwca 68 r. n.e. zmuszono go do
popełnienia samobójstwa.
Przytoczona krótka biografia Nerona nie jest w stanie oddać
rzeczywistego wkładu cesarza w rozwój kultury. Dość cennych
informacji na ten temat dostarczają źródła pisane, choć nie są one
obiektywne. Należą do nich Żywoty Cezarów autorstwa Swetoniusza,
oraz Roczniki Tacyta. Również inni pisarze antyczni poświęcali sporo
uwagi Neronowi, lecz ich dzieła nie są aż tak bogate jak utwory
Tacyta i Swetoniusza. Są to m.in. Dion Kasiusz, Pliniusz Starszy,
Seneka, Marcialis,1 czy Juwenalis.2 Dzieła Tacyta i Swetoniusza
mimo braku obiektywizmu dostarczają wiele informacji odnośnie
zainteresowań artystycznych Nerona. Obydwaj autorzy dorastali w
okresie panowania dynastii Flawiuszy, kiedy to rozpowszechniła się
negatywna opinia o Neronie. Tym można tłumaczyć tendencyjność
tych utworów. Tacyt zapowiada w Rocznikach, że będzie pisał bez
gniewu i stanowczości, lecz w rzeczywistości jego dzieła są pełne

1
2

Z. Piszczek, Mała encyklopedia kultury antycznej, wyd.6, W-wa 1966, s.455-456
Ibid. s.375-358
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pasji politycznej3 w Żywotach Cezarów Swetoniusz nie poświęca
narodowi zbyt wiele uwagi. Najlepsze są tu biografie Cezara,
Oktawiana i Augusta.4
Witold Dobrowolski zauważa, że żyjący sto lat po
Swetoniuszu i Tacycie grecki pisarz Dion Kasjusz, charakteryzował
Nerona niemal identycznymi zwrotami co Tacyt, choć z pewnością od
niego zwrotów tych nie przejął. Obraz Nerona jako wcielenie zła,
symbol despotyzmu i tyranii szczególnie głęboko zakorzenił się i
funkcjonował przez wiele wieków w europejskiej kulturze
chrześcijańskiej.5 Zła sława Nerona odbiła się również w literaturze
europejskiej. Sienkiewicz w Quo Vadis nakreśla obraz Rzymu tak jak
go przedstawiają Tacyt i Swetoniusz. Sienkiewicz czytał ich dzieła w
oryginale i dużej mierze opierał się na ich opinii, co przyczyniło się
do despotycznego wizerunku Nerona w Quo Vadis.
Zła sława Nerona związana jest również z polityką jego
następców z dynastii Flawiuszy. Chcieli oni odciąć się od polityki
Nerona, który był znienawidzony przez senat. Zaraz po śmierci
Nerona wstrzymano budowę Domus Aurea – Złotego Domu Nerona.
Anna Sadurska stwierdza, że Neron rozwinął ogromną i pożyteczną
działalność budowlaną, lecz największa jego budowla miała być jego
prywatną rezydencją. Dlatego też prywatnej willi Nerona
przeciwstawił cesarz Wespazjan plac ze świątynią, biblioteką i
muzeum pod wezwaniem bogini Pokoju. W świątyni złożono m. in.
liczne dzieła sztuki z pałacu Nerona, niejako oddając je
społeczeństwu.6 Propaganda Flawiuszy polegała również na krytyce
zainteresowań artystycznych Nerona, co przyczyniło się do zatarcia
śladów jego twórczości artystycznej.
Osiągnięcia architektoniczne Nerona są znane tylko
częściowo ze źródeł archeologicznych. Związane jest to z tym, że
Neron został skazany po śmierci przez senat na damnatio memoriae,
3

M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, wyd.1, Warszawa 1995, s.189
E. Wipszycka, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, wyd.2
zmienione, Warszawa 2001, s.113
5
W. Dogrowolski, Neron-mit i rzeczywistość, [w:] Wokół Quo Vadis, Warszawa
2001, s.10
6
A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, T II, wyd.1, Warszawa1980, s.121
4
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czyli potępienie pamięci. Przejawiało to się m.in. nakazem
zniszczenia jego wizerunków i usunięciem jego imienia z napisów
publicznych.7 Chciano zatrzeć ślady po działalności Nerona. Dla tego
nie zachowało się wiele wizerunków Nerona, jak i jego budowli.
Pierwsza jego wielką budowlą był Domus Transictoria - pałac
przechodni. Został zniszczony w czasie pożaru w 64 r. n.e. i znany jest
archeologom w niewielkim stopniu. Następną budowlą Nerona był
Domus Aurea, czyli złoty pałac, którego budowę zatrzymano po
śmierci Nerona. Część tego pałacu zabudowali późniejsi cesarze.
Wnętrza pałacu odkryto w XVI w. pod ruinami późniejszych budowli,
nazwane zostały grotami rzymskimi (grotte di Roma), a ich malowidła
zwłaszcza ornamentalne nazwano groteskowymi.8 Kolejnym wielkim
przedsięwzięciem Nerona były termy. Były to budowle termalne
połączone z termami sportowymi. Nie są one zbyt dobrze znane, gdyż
zostały kilkakrotnie przebudowane. Neron kazał wykonać Kolumnę
Jupitera, zachowana jedynie we Fragmentach. Cesarz kolekcjonował
dzieła sztuki, szczególnie greckie, których liczne kopie zachowały się
do dziś.
Również nie wiele zachowało się portretów Nerona, gdyż
większość została zniszczona po jego śmierci. Te, które się zachowały
nie zostały zniszczone ze względu na cenny surowiec, z którego
zostały wykonane, lub były to portrety z dzieciństwa Nerona i były
trudne do rozpoznania.9 Najwięcej z czasów Nerona zachowało się
monet. Usunięcie ich było po prostu niemożliwe.
Tak więc spuścizna po Neronie jest niewielka. Jego budowle
były przebudowywane, wizerunki niszczone, a kolekcja dzieł sztuki
rozgrabiona. Wielu historyków podkreśla, że cesarz Neron nie był
urodzonym władcą. Pierwsze pięciolecie jego panowania, nazywane
szczęśliwym okresem rządów Nerona, jest zasługą Seneki i Burrusa,
którzy starali się utrzymać dobre stosunki z senatem. Gdy tylko Neron
zaczął samodzielnie sprawować władzę, jego stosunki z senatem
uległy pogorszeniu, w czym wielu badaczy dostrzega upadek Nerona.
Lecz to właśnie w tym drugim okresie rządów Neron ujawnił swoje
7

J. C. Fredouille, Słownik cywilizacji rzymskiej, wyd.1, Katowice 1996, s.73
A. Sadurska, Op. cit., s.96
9
Ibid. s.82
8
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zamiłowania artystyczne, i to w tym okresie powstały jego budowle.
Rządzenie nigdy nie należało do ulubionych zajęć, o wiele bardziej
interesował go cyrk, teatr, śpiew, gra aktorska, taniec i pisanie
poezji.10 Dla senatorów takie zainteresowania władcy były nie do
przyjęcia. Uważali oni, że władca powinien interesować się przede
wszystkim sprawami państwa, armią, podbojami nowych ziem. Lecz
Nerona te sprawy mało interesowały. Z usposobienia był raczej artystą
niż władcą.11 Artystyczne zainteresowania Nerona nie były dobrze
odbierane, lecz Neron uznał zapewne, że jako władca może bez
żadnych ograniczeń oddawać się swoim pasjom, dla tego przestał w
końcu kryć się ze swoimi zainteresowaniami.
Już jako młody chłopiec Neron przejawiał zainteresowania
rzeźbą, malarstwem, śpiewam, a także poezją. Gdy tylko został
cesarzem mógł poświęcać się swoim zainteresowaniom, gdyż
sprawami państwowymi zajmowali się Seneka i Burrus. Zaraz po
objęciu tronu wezwał do siebie słynnego lutnistę Terpmosa i przez
wiele dni zachwycał się jego śpiewem słuchając go do późnej nocy. Z
czasem sam zaczął się ćwiczyć w tej sztuce i jak podaje Swetoniusz
nie zaniedbywał żadnych ćwiczeń, jakie zwykli stosować pieśniarze
dla wzmocnienia głosu. Kładł sobie ołowianą płytkę, na klatce
piersiowej leżąc na wznak, oczyszczał organizm lewatywą i
wymiotami, powstrzymywał się od owoców i potraw szkodliwych dla
głosu.12
Po raz pierwszy jako pieśniarz Neron wystąpił w roku 59 n.e.
kiedy po raz pierwszy zgolił brodę. Ten ważny zwyczaj nazywany
depositio barbae, czyli złożenie brody obchodzony był w Rzymie jako
święto rodzinne, a ponieważ Neron był cesarzem, więc jego depositio
barbae stało się uroczystością całego Rzymu.13 Święto to Neron
nazwał Juwenalia, czyli Święto Młodości. Cesarz wystąpił jako
pieśniarz, wykonując utwory własnej kompozycji.

10

M. Grant, Dwunastu cezarów, wyd.1, Warszawa 1997, s.142
A. Cotterell, Cywilizacje starożytne, Łódź 1990, s.247
12
G. T. Swetoniusz, Żywoty cezarów, przekład J. Nimirska-Pliszczyńska, wyd.6,
Wrocław 1987, s.244
13
A. Krawczuk, Neron, Warszawa 1974, s.286-287
11
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Z czasem Neron opanował tajniki aktorstwa tragicznego, do
którego niezbędna była umiejętność śpiewu. Neron sam pisał sobie
teksty pieśni i układał do nich muzykę. Dziś trudno jest oceniać talent
pisarski Nerona, gdyż z wielu napisanych przez niego utworów
zachowały się zaledwie strzępki, niepełne dwanaście linijek z siedmiu
różnych wierszy. Utwory Nerona musiały być popularne, gdyż były
często śpiewane na ulicach.14
Cenne świadectwo o talencie Nerona daje sam Swetoniusz,
który będąc sekretarzem cesarza Hadriana miał dostęp do cesarskich
archiwów i tak pisał o Neronie: wpadły mi w ręce notatki i brudnopisy
z pewnymi najbardziej znanymi jego utworami, pisanymi
własnoręcznie przez niego samego. Od razu widać, że nie zostały one
znikąd przepisane, ani też ułożone pod cudzym dyktandem, lecz
wyraźnie wypracowane przez kogoś, kto obmyśla i tworzy, tak dużo
jest tam miejsc wymazanych, nadpisanych, dodanych.15 Jest to opinia
tym bardziej godna uwagi, gdyż Swetoniusz jest Neronowi
zdecydowanie nieżyczliwy i powtarza bezkrytycznie najgorsze plotki
na jego temat. Dlatego nie byłby skłonny do dawania mu tak dobrego
świadectwa, gdyby nie duma szperacza z archiwalnego odkrycia.16
Po raz pierwszy jako aktor wystąpił w 64 roku w Neapolu,
który w większości zamieszkany był przez Greków, gdyż Grecja była
mu szczególnie bliska. Dał tego wyraz podróżą do Grecji w 66 roku.
Wówczas przez kilkanaście miesięcy cesarz żył wyłącznie dla sztuki,
igrzysk i teatru. W czasie pobytu w Achai ogłosił wolność Grecji.
Grecy zorganizowali cztery pradawne igrzyska, tak aby cesarz mógł w
nich wszystkich uczestniczyć. Były to igrzyska olimpijskie w Olimpii,
pytyjskie w Delfach, istmijskie w Koryncie, oraz nemejskie w Nemei.
Neron wystąpił we wszystkich tych igrzyskach jako woźnica
rydwanu, pieśniarz, aktor tragiczny. Wszędzie zdobywał możliwe
nagrody, choć czasem winien być zdyskwalifikowany. Lecz miał on
ogromny szacunek dla tradycji greckiej. Przykładem tego jest decyzja
Nerona o nie uczestniczeniu w misteriach ku czci Demeter, a przecież

14

J. Ciechanowicz, Rzym, ludzie i budowle, Warszawa 1987, s.117-118
G. T. Swetoniusz, Op. cit., s.118
16
J. Ciechanowicz, Op. cit.
15
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trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek sprzeciwił się jego woli,
gdyby tylko zapragną udać się do Eleusis.17
Oprócz teatru, śpiewu i wszystkiego, co greckie Neron
uwielbiał również igrzyska i wyścigi rydwanów. Jednakże w
igrzyskach nie podobał mu się brutalny zwyczaj zabijania pokonanych
gladiatorów, więc zabronił tego. Ten zakaz nie spodobał się
Rzymianom, to też wkrótce odstąpił od niego. Wprowadził nowy
element do igrzysk, a mianowicie na wzór grecki zawody teatralne. W
60 roku zorganizował igrzyska, które nazwał Neroniami. Składały się
one z trzech rodzajów występów: w części muzycznej odbył się
konkurs pieśniarzy, poetów i mówców, zawody atletyczne
obejmowały walki zapaśnicze, pieśniarskie i biegi. Całość dopełniły
wyścigi rydwanów.
Neron zainicjował budowę wielu wspaniałych budowli, które
ze wspomnianych już powodów nie zachowały się do naszych
czasów, mimo że z pośród cesarzy dynastii julijsko-klaudyjskiej
największe zainteresowania
kulturą,
sztuką
i zwłaszcza
18
budownictwem i urbanistyką wykazał Neron.
Pierwszą wielką budowlą Nerona był Domus Transictoria,
zniszczony w czasie pożaru Rzymu w 64 roku. Miał on się ciągnąć od
Palatynu do Eskwilinu, łącząc oba wzgórza ponad doliną, stąd jego
nazwa dom przechodni. Po pożarze Neron nie wrócił już do tego
projektu, rozpoczął budowę nowego pałacu Domus Aurea. Miał on się
rozciągać na powierzchni 80 ha w samym centrum miasta. Pałac był
bogato ozdobiony złotem i drogimi kamieniami. Była to jedna z
rewolucyjnych konstrukcji architektury antycznej, nowum w zakresie
techniki budowlanej, podejścia do przestrzeni, oświetlenia kolorystyki
i dekoracji.19 Kolejnym osiągnięciem architektonicznym Nerona, były
termy, które wznosiły się na Polu Marsowym. Były to najstarsze
termy rzymskie, w których mieszczący właściwą łaźnię budynek
połączony był z termami sportowymi. Termy te zostały przebudowane
przez Aleksandra Sewera, stąd ich późniejsza nazwa
17

D. Musiał, Antyczne korzenie chrześcijaństwa, wyd.1, Warszawa 2001, s.113
A. Sadurska, Op. cit., s.61
19
T. Mikocki, Sztuka rzymska okresu Nerona, [W:] Wokół Quo Vadis, Warszawa
2001, s.18
18
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Aleksandryjskie.20 Neron wzniósł również Kolumnę Jupitera w
Moguncji. Miała ona 12 m. wysokości, ozdobiona była reliefami i
zwieńczona brązowym posągiem boga. Nie sposób również nie
wspomnieć licznej kolekcji dzieł sztuki, którą zgromadził Neron.
Część przywiózł z Grecji, pozostałe dostał, kupił, lub zagrabił. Wiele
z tych dzieł jest nam znanych ze źródeł pisanych np. Amazonka
Strongyliona, Portret Aleksandra Wielkiego, dłuta Lizypa.
Neron miał duży wkład w procesie urbanizacji Rzymu. Lecz
odbudowa miasta po pożarze w 64 roku nie jest dobrze oceniana.
Powszechna jest opinia, że Neron umyślnie podpalił Rzym, aby
zrealizować swoje plany urbanizacyjne a chrześcijanie stali się kozłem
ofiarnym, gdyż to ich Neron obarczył winą o podłożenie ognia. Lecz
ani Neron, ani chrześcijanie nie podpalili Rzymu, w którym od
wieków wybuchały gwałtowne pożary, lecz pożar w 64 roku był
największym z dotychczasowych21. Ponieważ po pożarze pojawiły się
pogłoski, że to Neron kazał podpalić miasto, więc prawdopodobnie za
namową swojej żony Poppei obarczył winą chrześcijan, aby oddalić
od siebie podejrzenia. Zorganizował igrzyska, w których chrześcijanie
ginęli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, co było wówczas
zwyczajową karą za podpalenie. Dlatego właśnie do Nerona przyległa
etykietka pierwszego prześladowcy chrześcijan. Jednakże wielu
badaczy uważa, że męczeńska śmierć chrześcijan, nie może być
nazwana prześladowaniem,22 gdyż Neron żadnego edyktu przeciw
chrześcijanom nie wydał, a prześladowanie ich miało charakter
miejscowy, gdyż nie wyszło poza tereny Rzymu.23 Niektórzy badacze
powołują się na Institution Neronarum, rzekomy dokument wydany
przez Nerona w celu usankcjonowania prześladowań, skierowanych
przeciwko chrześcijanom, którego istnienie próbowano uzasadnić
tekstem Tertuliona, z którego wcale nie wynika, że autor miał na
myśli dokument prawny. Według współczesnych historyków
20

A. Sadurska, Op. cit., s.75
J. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, wyd.1, Warszawa- Kraków
1999, s.242
22
E. Wipszydzka, O starożytności polemicznie, wyd.2, Warszawa 1994, s.179
23
M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy
chrześcijaństwa, Warszawa 1994, s.179
21
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Institution Neronarum nie było prawem, lecz zwyczajem,
precedensem, stworzonym przez Nerona.24 Bardzo rozpowszechniła
się również teoria, że w czasie pożaru Neron recytował z Wieży
Mecenasa, poemat Zdobycie Troi. Niektórzy z dzisiejszych
historyków uważa, że stamtąd właśnie mógł Neron kierować akcją
ratunkową, a znając literacką wyobraźnię Nerona można
przypuszczać, ze niesamowity widok płonącego miasta, który z
pewnością wywołał na nim silne wrażenie, mógł się kojarzyć mu się z
podobnym losem Eneasza.25 Jednakże fakt istnienia rozbieżności w
źródłach pisanych, co do rzekomego miejsca tego zdarzenia poddaje
w wątpliwość tę teorię.
Nieprawdziwy jest również pogląd jakoby artystyczna dusza
Nerona, jago zamiłowania i upodobania przysłoniły mu obraz
rzeczywistości. Doskonale wiedział, że w każdej chwili może stracić
władzę i prawdopodobnie dla tego właśnie kazał zamordować matkę.
Oczywiście matkobójstwa nie można niczym usprawiedliwiać, lecz
dwudziestoletni, młody władca nie zdawał sobie w pełni sprawy, jakie
skutki wywoła jego decyzja. Neron mógł zamordować matkę pod
wpływem Poppei, z którą już wtedy utrzymywał stosunki.26
Zamordowanie matki nie było jego jedyną zbrodnią, źródła podają, że
jego panowanie było sumą zbrodni. Jednakże współczesne poglądy na
Nerona i dzieje jego pryncypatu są bardziej wyważone niż sądy
historyków wcześniejszych generacji.27 Wcześniejsi badacze upadek
Nerona łączyli z jago despotyzmem, zbrodniami, czy artystycznymi
zainteresowaniami. Osoba Nerona była odbierana jednoznacznie,
negatywne naświetlenie Nerona w źródłach pisanych przyczyniło się
do takiego wizerunku. Współcześni historycy upatrują inne przyczyny
upadku Nerona, np. złe stosunki z senatem. Mimo, że wojsko
sprzyjało mu prawie do samego końca, to do jego upadku przyczynił
się konflikt z dowódcami pretorianów, którzy znaleźli chętnych
sprzymierzeńców wśród senatorów.28
24

B. Filarska, Początki architektury chrześcijańskiej, wyd.1, Lublin 1983, s.162
J. Ciechanowicz, Op. cit., s.126
26
W. Dobrowolski, Op. cit., s.14
27
Ibidem
28
M. Grant, Op. cit., s.154
25
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Nerona zwykliśmy kojarzyć recytującego poezję w czasie
pożaru Rzymu. Lecz jego zainteresowania artystyczne zaznaczyły się
dość widocznie w kulturze środkowych dekad pierwszego wieku
naszej ery, zwłaszcza w architekturze, malarstwie, numizmatyce. Jego
twórczość poetycka nie jest zbyt dobrze znana, aby można było
powiedzieć o niej coś więcej. Jego zainteresowania sztuką grecką nie
przejawiały się w bezkrytycznym przejmowaniu kanonów greckich.
Upodobania jego miały wyraźnie rzymskie piętno. Monety z okresu
Nerona rozpoczynają złoty okres numizmatyki rzymskiej. Termy
Nerona planem, wspaniałością i bogactwem dekoracji ustaliły
podstawowy schemat wszystkich późniejszych term imperialnych.
Domus Aurea sposobem powiązania z termami był rodzajem willi z
licznymi innowacyjnymi konstrukcyjnymi rozwiązaniami, wśród
których należy wymienić sale oświetleniową z wielką kopułą. Sufity
sal jadalnych miały ruchome kasetony z kości słoniowej, przez które
spadały na ucztujących kwiaty i lały się pachnidła. Wszystko lśniło od
złota, drogich kamieni i masy perłowej. Zdobiące salę malowidła
groteskowe dzięki wybujałej dekoracyjnej fantazji odegrały ogromną
rolę w historii europejskiej sztuki zdobniczej. Choć nie wiadomo jaki
wpływ miał Neron na przyszły kształt swojego pałacu, to jego
charakter odpowiada osobowości cesarza-artysty, cesarza który
patrzył na życie przez sztukę i chciał je przez sztukę modyfikować.29
Nawet w chwili śmierci recytował poezję Homera, a jego ostatnie
słowa brzmiały: Qualis artifex pereo - jakiż artysta ginie wraz ze
mną.30
Z dzisiejszego punktu widzenia nie można w pełni ocenić
talentu artystycznego Nerona, gdyż nie posiadamy dostarczającej
ilości jego utworów. Źródła pisane zawierają zbyt wiele rozbieżności,
aby można było na nich bazować, a zachowane fragmenty jago
utworów też nie dają pełnego obrazu jego umiejętności. Z pewnością
on sam bardzo chciał być artystą. Lecz jego talent w tej dziedzinie jest
wątpliwy.
29

W. Dobrowolski, Op. cit., s.16
A. Krawczuk, Kronika Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego, wyd.1, Warszawa 1997,
s.203
30
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Jednakże nie można nie docenić wkładu Nerona w
urbanistykę. Wprawdzie on sam nie był architektem, lecz
podpowiadał swoim architektom pewne rozwiązania, jak na przykład
sala kopułowa w Domus Aurea. Cesarz miał swój wkład również w
wystroju jego pałacu, m.in. malowidła były realizacją jego własnych
wizji. Neron był autorem wielu innych innowacyjnych rozwiązań. Z
pewnością takie wizje i rozwiązania, jakie Neron podpowiadał swoim
architektom i malarzom nie każdemu mogłyby przyjść do głowy.
Dlatego nie można mówić o Neronie jako o beztalenciu artystycznym.
Cesarz pragnął być postrzegany jako wielki pieśniarz i aktor, lecz w
tej dziedzinie nie popisał się za bardzo. Rzymianie tych zajęć nie
cenili sobie tek bardzo jak Grecy. Neron realizował swoje wizje
architektoniczne, które w wielu przypadkach okazały się świetnymi
rozwiązaniami. To z pewnością czyni go artystą.
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Sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków
Studentów, który odbył się w Krakowie w dniach 25 – 28
marca 2002
Organizatorem X Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków
Studentów, który odbył się w Krakowie w dniach od 25 do 28 marca
2002 r. było Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obrady toczyły się w dziewięciu sekcjach
tematycznych, były to:
- Sekcja historii średniowiecznej. Polityka i społeczeństwo,
- Sekcja historii średniowiecznej. Dzieje kultury i religii,
- Sekcja historii nowożytnej,
- Sekcja historii XIX wieku,
- Sekcja historii XX wieku,
- Sekcja historii wojskowości,
- Sekcja historii społecznej,
- Sekcja historii kultury,
- Sekcja nauk pomocniczych historii.
W tym jubileuszowym zjeździe udział wzięli przedstawiciele 18
kół naukowych studentów historii z ośrodków akademickich z całego
kraju. Inauguracja obrad zjazdu nastąpiła w poniedziałek 25 marca o
godz. 18.30 w Auli Collegii Novi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uczestników studenckiej konferencji powitał Prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. dr hab. Andrzej Chwalba, po tym wystąpieniu
głos zabrał Kurator Koła Naukowego Historyków Studentów UJ prof.
dr hab. Krzysztof Baczkowski. Po słowach powitania nastąpił wykład
inauguracyjny metodologa historii dr hab. Krzysztofa Zamorskiego.
Gdy dobiegła końca oficjalna część powitania, uczestnicy zjazdu
zostali zaproszeni na uroczysty bankiet przygotowany w klubie
,,Convivium”. Obrady w ramach sekcji tematycznych rozpoczęły się
następnego dnia i zostały zakończone w środę 27 marca.
Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, było
reprezentowane przez Tomasza Sucheckiego, który wygłosił referat
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pt. Mundur polowy wojska polskiego wzór 1919 (Sekcja historii
wojskowości), oraz przez Michała Wójciuka, referat pt. Sprawy
wyznaniowe na Ukrainie w latach 1654 – 1659 (Sekcja historii
nowożytnej).
Między obradami w sekcjach tematycznych, stanowiącymi trzon
zjazdu, odbywały się również bardzo ciekawe spotkania i dyskusje
panelowe z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, tematy
niektórych z nich to: Zmiany w polskiej sztuce wojennej w XVI i XVII
wieku, Czasy saskie: świetność czy upadek?, Perspektywy nauk
pomocniczych historii.
Organizatorzy zadbali o wypełnienie wolnego czasu uczestnikom
zjazdu. W Bibliotece Czartoryskich i Bibliotece Jagiellońskiej, odbył
się pokaz zbiorów, innym razem został zorganizowany wyjazd do
Wieliczki. Zorganizowano także zwiedzanie Muzeum Czynu
Niepodległościowego i Collegium Maius.
Obrady w sekcjach tematycznych i towarzyszące im spotkania,
oraz dyskusje panelowe odbywały się w salach budynków
znajdujących się na ulicach: Kanoniczej, Sławkowskiej, Studenckiej,
św. Anny, św. Tomasza i Gołębiej, zatem w niedalekim od siebie
położeniu, co ułatwiało dotarcie do nich osób zainteresowanych.
Zjazd został zamknięty we czwartek 28 marca na pożegnalnym
śniadaniu, zorganizowanym w Barze Sałatkowym ,,Chimera”. Wtedy
też został wybrany organizator zjazdu historyków studentów w 2003
roku, zostało nim Studenckie Koło Naukowe Historyków
Uniwersytetu w Białymstoku.
Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Krakowie był
bardzo dobrze zorganizowany. Organizatorzy robili wszystko, aby
pobyt w tej dawnej stolicy Polski nie był dla uczestników zjazdu
monotonny. Podczas dyskusji w ramach sekcji nastąpiła potrzebna
wymiana poglądów, która niewątpliwie wzbogaci obecne badania,
bądź sprowokuje do dalszych poszukiwań. Bardzo potrzebnymi do
dalszej współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, będą zawarte
w Krakowie znajomości z przedstawicielami kół naukowych
historyków studentów z całego kraju.
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Sprawozdanie z debaty studenckiej pt. Józef Piłsudski blaski i cienie, która odbyła się w Lublinie 24 kwietnia
2002
W połowie 2002 roku przedstawiciele dwóch studenckich kół
naukowych, działających przy Instytucie Historii Wydziału
Humanistycznego UMCS: Koła Naukowego Historyków Studentów i
Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów, nawiązali ścisłą
współpracę. Owocem tego współdziałania, było zorganizowanie w
dniu 24 kwietnia 2002 roku debaty studenckiej pt. Józef Piłsudski blaski i cienie, której Honorowy Patronat został objęty przez JM
Rektora UMCS i Pana Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS.
Debata ta, której rezultatem stała się publiczna dyskusja o postaci
Pierwszego Marszałka Polski, odbyła się w Auli Uniwersyteckiej
Wydziału Prawa i Administracji UMCS.*
Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane
przez studentów historii UMCS. Spośród ogółu zaproszonych gości na
debatę przybyli: Wiceprezydent Miasta Lublina Zbigniew
Wojciechowski, Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin
Tomasz Dyzma, obecni byli również pracownicy naukowi Wydziału
Humanistycznego UMCS i Wydziału Politologii UMCS: prof. dr hab.
Zbigniew Zaporowski, dr Waldemar Paruch, prof. dr hab. Emil
Horoch (Opiekun Naukowy KNHS), dr Janusz Łosowski (Opiekun
Naukowy SKNA), dr Marek Sioma i mgr Małgorzata Nakonieczna.
Uczestnicy debaty zostali podzieleni na dwa obozy: broniący i
atakujący, zadaniem przedstawicieli obu grup, było odpieranie
argumentów strony przeciwnej, oraz formułowanie własnych tez w
*

Zapis przebiegu debaty wykonał Pan Bronisław Kowalczuk, pracownik UMCS.
Zapis ten został wykonany przy użyciu magnetofonu kasetowego typ Diora MC 510,
na dwóch taśmach Sony (90 min.). Taśmy zostały zinwentaryzowane przez Michała
Wójciuka i obecnie znajdują się w Archiwum Studenckiego Koła Naukowego
Archiwistów UMCS w Lublinie.
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dyskusji. W obozie broniącym zasiedli: Marcin Bielesz (historia
UMCS, III rok), Andrzej Turbiasz (historia UMCS, III rok) i Tomasz
Pędzik (politologia UMCS, IV rok). Obóz atakujący, reprezentowały
dwie osoby: Rafał Dobrowolski (historia Katolicki Uniwersytet
Lubelski, III rok) i Krzysztof Szlec (absolwent politologii UMCS).
Dyskusję prowadzili: Bogusław Kleszczyński i Michał Wójciuk,
wówczas studenci III roku historii UMCS. Aby ująć dyskusję w ramy
organizacyjne, cały tok debaty, został podzielony na cztery części.
Każdy z tych fragmentów obejmował konkretny wycinek z życia
Pierwszego Marszałka II Rzeczpospolitej. Fragmenty te, zostały
ułożone chronologicznie, aby ułatwić stronom dyskusję, toczącą się
wokół problematyki każdego z okresów. Były to następujące części:
okres lat 1867 – 1908, okres lat 1908 – 1918, okres lat 1918 – 1922 i
okres lat 1922 – 1935. Przed każdą z części następował krótki referat,
któregoś z prowadzących, przedstawiający tło historyczne
problematyki, mającą być omówioną przez strony dyskutujące. Po
wymianie argumentów między stronami, głos zabierali zaproszeni
goście, bądź inni widzowie debaty. W toku ożywionej dyskusji, by nie
tracić czasu na poszczególne wystąpienia, informujące o tle
historycznym omawianych między stronami zagadnień, organizatorzy
zrezygnowali z przedstawiania ich, skupiając się tylko na dyskusji
stron i widzów.
Celem debaty, była dyskusja, która miała przedstawić postać
Józefa Piłsudskiego w innym niż podręcznikowe świetle.
Organizatorzy, chcieli ukazać najbardziej kontrowersyjne aspekty
działalności Piłsudskiego od czasów jego życia studenckiego, aż po
śmierć. Nie było zamiarem twórców debaty, organizowania czegoś w
rodzaju sądu nad postacią, a jedynie przeprowadzenie polemiki i
wymiany poglądów, które mogłyby ukazać najciekawsze momenty w
trudnym okresie walki o polską państwowość, a potem istnienia II
Rzeczpospolitej, oraz związek i udział w nich barwnej postaci
Naczelnika, mającego już za życia tyle samo przeciwników co
zwolenników.
Nie udało się uniknąć w toku debaty kwestii politycznych,
które były wysuwane jako argument zwłaszcza przez stronę atakującą,
doskonale radzącą sobie z forsowaniem zarzutów pod adresem
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Piłsudskiego. Strona broniąca, tym czasem skupiła się zwłaszcza na
ocenie merytorycznej działalności Komendanta. Dyskusja przybrała
bardzo ożywioną formę, każda ze stron była zmuszona natychmiast
znaleźć takie argumenty, by odpowiadać na tezy strony przeciwnej. W
wielu momentach, zmuszało to do intelektualnego wysiłku, nie tylko
opartego o posiadaną wiedzę historyczną, ale przede wszystkim na
sposobie i formie jej przedstawienia.
Do dyskusji o roli i miejscu Piłsudskiego w dziejach Polski
włączyli się również goście oraz widzowie debaty. Szczególnie
interesujące było wystąpienie Pana Zbigniewa Wojciechowskiego,
Wiceprezydenta Lublina, broniącego postaci Marszałka. Głos zabrał
także Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin, Pan Tomasz
Dyzma. Udział w dyskusji wzięli również widzowie debaty ze
środowiska studenckiego. Głosy widzów z sali, podtrzymały dyskusję
stron i niewątpliwie uczyniły ją ciekawszą, wnosząc wiele nowych
kwestii do polemiki. Podczas debaty, poruszono wiele spraw, co
wywołało mnóstwo kontrowersji.
Każda wymiana poglądów jest niezbędna, gdyż stymuluje
dalsze badania i poszukiwania. Organizatorom, zależało zwłaszcza na
tym, by ukazać postać Józefa Piłsudskiego, ludziom którzy często, nie
orientują się w przebiegu jego działalności. Ukazanie tej postaci, oraz
każdej innej, a także różnych wydarzeń historycznych, na zasadzie
prezentacji odmiennych poglądów, dyskutujących ze sobą stron, jest
potrzebne, bo wzbogaca to wiedzę o tych wydarzeniach i kształtuje
świadomość, powodując formowanie subiektywnej argumentacji.
W przebiegu debaty, nie udało się wszystkiego zrealizować w
zamierzonej formie, ale fakt odbycia tej dyskusji stanowił ważne
wydarzenie w życiu Koła. Organizacja debat i dyskusji o najbardziej
kontrowersyjnych wydarzeniach z dziejów Polski i historii
powszechnej jest niezwykle konieczne. Stanowi to bowiem swego
rodzaju formę popularyzacji historii wśród środowisk, nie
zajmujących się nauką zawodowo. Dyskusja, tego typu, pozwala
ukazać historię przez pryzmat różnorodnych poglądów,
naświetlających
złożoną
rzeczywistość,
zrywając
z
jej
schematycznością. Koło, organizując takie imprezy, uczestniczy w
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kształtowaniu świadomości historycznej obywateli naszego kraju,
spełniając tym samym jedno ze stawianych przed sobą zadań.
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Sprawozdanie ze spotkania pt.: Dzieje Koła Naukowego
Historyków Studentów – wieczór wspomnień Lublin, 6 XII
2002
Z inicjatywy Koło Naukowego Historyków Studentów UMCS
w dniu 6 XII 2002 r. odbył się wieczór wspomnień poświęcony
dziejom Koła. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów
50 - lecia Wydziału Humanistycznego UMCS. Pierwszym akcentem
wieczoru było powitanie wszystkich zebranych gości przez v-ce
prezesa Jerzego Jadeszko. W zebraniu udział wzięło 9 gości
honorowych:
• Prof. dr hab. Albin Koprukowniak
• Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
• Prof. dr hab. Edward Mierzwa – Uniwersytet
Świętokrzyski
• Dr Stanisław Wiśniewski
• Prof. dr hab. Antoni Krawczyk
• Prof. dr hab. Emil Horoch
• Prof. dr hab. Jan Lewandowski
• Doc. dr Jan Gurba – Katedra Archeologii
• Dr Janusz Łosowski
Kolejnym punktem był referat prezesa Koła Michała Wójciuka
na temat historii Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS od
jego założenia w roku 1952 r. do 2002 r., który wywołał falę
wspomnień wśród zaproszonych gości.
Jako pierwszy głos zabrał najstarszy uczestnik dzisiejszego
wieczoru prof. A. Koprukowniak. Był on twórcą Koła. Profesor po
zaliczeniu pierwszego roku studiów na Uniwersytecie Jagielońskim
został przeniesiony do Lublina, w 1952 r. na drugi rok studiów. Mając
zdane, prawie wszystkie już egzaminy założył wraz z grupą swoich
kolegów Koło i został wybrany jego prezesem. Pierwszą siedzibą
Koła była sala nr 1 w budynku mieszczącym się przy placu Litewskim
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3, gdzie swoje lokum miał także Instytut Historii. Profesor Albin
Koprukowniak dzierżył władzę przez 4 lata, a za jego kadencji Koło
realizowało swój program w oparciu o trzy bloki tematyczne:
związane z historią sztuki, nauką greki oraz języka rosyjskiego, na
który to lektorat uczęszczali nie tylko studenci ale również asystenci i
profesorowie.
Drugim prelegentem był prof. W. Śladkowski, który podobnie
jak jego przedmówca zdawał na Uniwersytet Jagielloński. Po
pozytywnym zdaniu egzaminów wstępnych dowiedział się, że może
studiować, ale tylko na nowo powstałym Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Po przyjeździe do Lublina i rozpoczęciu
studiów wstąpił w struktury Koła, ale władzę w nim przejął dopiero w
trzy lata później, będąc na V roku. W jego pamięci utkwiła najbardziej
sesja zorganizowana 15 II 1955 r. wraz ze studentami KUL-u pt.: Rola
maski i jednostki w historii, na której to przedstawił swój pierwszy
referat. Rok później zostały zorganizowane jeszcze dwie sesje
poświęcone 50-leciu rewolucji i Nocy Listopadowej. W ramach Koła
działały 4 sekcje: historii starożytnej, średniowiecznej polskiej,
średniowiecznej powszechnej i historii nowożytnej.
Trzecim mówcą był prof. E. Mierzwa, który pełnił funkcję
prezesa przez 4 lata, przejął ją w 1959 r. w dość nietypowych
okolicznościach, gdyż na pierwszym zebraniu został zgłoszony
wniosek o upadłości Koła, przez studentów starszych roczników.
Jednak obecny profesor wraz z kolegami z drugiego roku uratowali
Koło (studenci pierwszego roku nie mogli w tym czasie należeć do
struktur Koła). Zastępcą prezesa został (dzisiaj doktor) Andrzej Adam
Witusik, jednocześnie piastując funkcję przewodniczącego Komisji
ZSP, która to zapewniała środki finansowe dla Koła. Sekretarzem
został Stanisław Wiśniewski. Opiekę nad Kołem sprawowała dr
Dubasowa, a Koło liczyło 55 osób. Ze spraw naukowych profesor
mówił na temat Zjazdu Studentów Historii, zorganizowanego w 1960
r. w Lublinie pt.: Walki narodowe wyzwoleńcze w XIX w. W nagrodę
za wzorowo przeprowadzone obrady wyjechał na miesiąc do Szwecji,
a dr Witusik do Turcji.
Jako kolejny wystąpił już wyżej wymieniony dr Wiśniewski,
który w uzupełnieniu wypowiedzi prof. Mierzwy wspominał II
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Ogólnopolski Zjazd Studentów, którego uczestnikiem był, dzisiaj
profesor, Andrzej Skowronek, jak również przeprowadzony dwa lata
później zjazd w Chełmie. W tych też latach Koło organizowało
wycieczki do Sandomierza, Zamościa czy do Wierzbicy.
Jako następny głos zabrał prof. A. Krawczyk, który wstąpił do
Koła, gdy prezesem była Irena Zych, a skarbnikiem Mirosława
Skolimowska (obecnie żona prof. Emila Horocha). Prof. Krawczyk
wspominał zjazd z 1963 r., zorganizowany przez studentów KUL, w
tym profesora Ryszarda Bendera, na którym to wygłosił referat pt.:
Demokracja w poglądach Lenina (po którym to przeprowadził długą
polemikę ze studentami Kul-u). W czasie następnego zjazdu w
Chełmie, który odbył się w gmachu PKWN, prof. Krawczyk zdobył
pierwszą nagrodę za udział w dyskusji. W 1965 r. została
zorganizowana sesja na KUL-u, która m.in. miała na celu integrację
Kół ze wszystkich ośrodków w Polsce, a prowadził ją ojciec prof.
Albert Leśniewski. W tym czasie w Kole działało szereg sekcji, a
ewenementem na całą Polskę była założona jako pierwsza sekcja
religioznawcza.
Następnie, dzisiejszy opiekun Koła prof. E. Horoch, który
również w przeszłości był prezesem Koła, wspominał obozy naukowe
i wspólne imprezy organizowane wraz ze studentami KUL-u i ojcem
A. Leśniewskim. Profesor zachęcał dzisiejszych członków Koła do
nauki samodzielnej organizacji, którą mogą nabyć w Kole i pisania
referatów.
Profesor J. Lewandowski, z Zakładu Historii XIX wieku,
piastował w czasie swoich studiów funkcję v-ce prezesa, sekretarza i
prezesa Koła, w czasie swojej 4-letniej działalności (1963-67). W tym
czasie, dalej nie przyjmowano do Koła studentów I roku, a Koło
liczyło około 30 osób. Oficjalnie zarejestrowanych była duża liczba
sekcji, ale tak naprawdę działały dwie. W czasie prezesury prof.
Lewandowskiego doszedł do skutku w Lublinie zjazd studentów, w
którym brali udział przedstawiciele wszystkich ośrodków
uniwersyteckich w kraju. Był on również zapraszany na liczne zjazdy
prezesów Kół z całej Polski, które były organizowane pod egidą ZSP.
Koło po raz pierwszy rozpoczęło wydawanie studenckiego periodyku
naukowe, pod redakcją opiekun dr Mańkowskiego. W tym też czasie
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członkiem Koła był dzisiejszy prezes Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz (kiedy to nie dostał się na prawo i studiował przez
rok historię).
Jako ostatni zabrał głos najmłodszy w tym gronie dr Janusz
Łosowski, który był studentem w latach 1976-79 i czynnym
działaczem sekcji epigraficznej. W 1976 r. prezesem Koła był (dzisiaj
doktor) Eugeniusz Janas, a sekretarzem (dzisiaj profesor) Henryk
Gmiterek, a w późniejszym okresie prezesurę przejął (dzisiaj doktor i
dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie) Piotr Dymmel. Doktor
Łosowski wspomina jak to on pod batutą wtedy studenta III roku
(dzisiaj profesora i pro-rektora UMCS) Jana Pomorskiego i prof.
Józefa Szymańskiego chodzili do katedry lubelskiej czy też na
cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie i spisywali inskrypcje. Bardzo
miło wspomina również obóz epigraficzny w Książu.
Spotkanie zakończyło się po trzy godzinnej dyskusji a wszyscy
honorowi goście zadeklarowali pomoc w dalszej działalności Koła.
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Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków
Studentów w Białymstoku, 27 – 30 III 2003
W dniach 27 – 30 marca 2003 roku w Białymstoku odbył się
XI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Po raz pierwszy
studenci historii mogli zgromadzić się i obradować w byłym mieście
Branickich, położonym nad rzeką Białą. Zjazd zgromadził rekordową
liczbę uczestników, z aż 23 ośrodków uniwersyteckich z Polski, a
także gości z Uniwersytetu Brzeskiego z Litwy. UMCS był
reprezentowany przez sześć osób, które wygłosiły cztery referaty:
• Michał Wójciuk – Józef Piłsudski w świetle swych listów
pisanych do Leonardy Lewandowskiej w latach 1892 – 1893
• Kamil Piech – Relacje pomiędzy społeczeństwem a
administracją w Królestwie Polskim w latach 1867 – 1915
• Dorota Tarasiuk – Działalność Zarządu Cywilnego ziem
wschodnich na Białorusi w latach 1919 – 1920
• Krzysztof Pękała – Mecenat kulturalny cesarza rzymskiego
Nerona
Obrady zjazdu były podzielone na XII Sekcji: Historii
Starożytnej,
Średniowiecza,
Nowożytnej,
XIX
wieku,
Dwudziestolecia Międzywojennego, II Wojny Światowej, Historii po
1945 roku, Historii Kościoła, Kobiet, Nauk Pomocniczych i
Metodologii Historii oraz Historii i Kultury Żydów.
Sympozjum rozpoczęło się od uroczystego powitania
zaproszonych gości, oraz uczestników Zjazdu przez przedstawiciela
organizatorów Radosława Poniata (prezesa Koła UwB),
przemówieniem Rektora UwB, prof. Marka Gębczyńskiego, Dziekana
Wydziału Historyczno – Socjologicznego UwB, prof. Haliny
Parafianowicz, oraz Dyrektora Instytutu Historii UwB, prof. Hanny
Konopki. Pierwszy dzień został również uświetniony, wykładem prof.
Andrzeja Wyczańskiego, po którym wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na uroczysty bankiet.
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Drugi dzień obrad, sekcja historii i kultury Żydów, rozpoczęła
w Archiwum Państwowym w Białymstoku, a w przerwie obrad można
było się zapoznać z pracą białostockiego archiwum, jak również z
inwentarzami znajdującymi się w pracowni naukowej archiwum, a
bardziej szczegółowych danych udzielał dyrektor archiwum, obecny
na sesji.
Gospodarze starali się również zapoznać uczestników zjazdu z
urodą Białegostoku i jego okolic poprzez organizacje wycieczek do
Tykocina, Piątnicy, Nowogrodu, Supraśla. Na zjeździe organizację
XII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Historyków podjął się
ośrodek w Zielonej Górze. Jedynym mankamentem był fakt, iż
organizatorzy nie zdecydowali się na wydanie pamiętnika ze zjazdu z
referatami wygłoszonymi na nim.
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