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Summary 

The present study analyses the fragment reading …in dulci piper habentem, parum cariofilum 
et gingiber, costo et spicanardi vel folio, being part of Chapter 13 of De observatione ciborum, 
penned by a Byzantine physician Anthimus at the beginning of the 6th c. AD. 
The author of the article tries to reconstruct (on the basis of topical culinary, agronomic and 
encyclopaedic literature of Antiquity and Byzantium) the technology employed in preparing 
the delicacy, and its full list of ingredients (claiming that the term folium in the recipe denotes 
tejpat, i.e. Cinnamomum tamala [Buch.-Ham.] T. Nees & Eberm, and not spikenard). The re-
search leads to the conclusion that Anthimus’ literary advice is based on his profound medical 
competence.

Keywords: history of ancient and Byzantine culinary art, history of ancient and Byzantine 
medicine, Anthimus, De observatione ciborum.

Streszczenie

Dietetyk Antimus

Niniejsze studium analizuje fragment brzmiący: …in dulci piper habentem, parum cariofilum 
et gingiber, costo et spicanardi vel folio, który stanowi część rozdziału 13 traktatu De observatio-
ne ciborum. Został on napisany przez bizantyńskiego lekarza Antimusa/Antyma na początku 
VI w. n.e. 

* The work was composed thanks to a scholarship granted by the De Brzezie Lanckoronski 
Foundation in 2017.
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Autor artykułu podjął próbę rekonstrukcji technologii przygotowania dania opisywanego przez 
bizantyńskiego dietetyka oraz uzupełnienia listy ingrediencji zalecanych w celu przygotowania 
potrawy (stawiając hipotezę, że użyty w przepisie termin folium oznacza tejpat, tzn. Cinna-
momum tamala [Buch.-Ham.] T. Nees & Eberm, a nie nard). Czyni to na podstawie wybranej 
literatury kulinarnej, medycznej i encyklopedycznej powstałej w okresie antyku i Bizancjum. 
Badania doprowadzają także do konkluzji, że rady Antimusa zawarte w jego dziele oparte zo-
stały na jego głębokiej kompetencji w zakresie wiedzy medycznej.

Słowa kluczowe: historia kuchni antycznej i bizantyńskiej, historia medycyny antycznej 
i bizantyńskiej, Antimus, Antym, De observatione ciborum.

Introduction

De observatione ciborum penned by Anthimus, is a dietetic treatise dedicated 
to the Frankish ruler Teuderich (511–534 AD), and was composed in the first part 
of the 6th c. AD1. Anthimus is said to have been a physician exiled from Constan-
tinople in 478 AD2. It is believed that Anthimus either spent the remainder of his 
life close to Theodoric the Great’s (471–526) court (to be sent by the Gothic king 
to Theuderic)3, or that he returned (between 491 and 497 AD) to Constantinople 
(to be an envoy on two imperial missions to the Franks, whose ruler himself com-
missioned De observatione ciborum)4.

1 Circa 516 or 523 AD; M. Grant, Introduction, in: Anthimus, On the Observance of Foods. De 
observatione ciborum, ed., transl. M. Grant, Blackawton–Totnes 2007, p. 9–42, especially 
23–24. Grant considers the former date to be more likely. Cf. J. Scarborough, Anthimus (of 
Constantinople?) (ca 475 – 525 CE), in: The Encyclopedia of Ancient Natural Scientists. The 
Greek Tradition and its Many Heirs, eds P.T. Keyser, G. Irby-Massie, London–New York 
2008, p. 91.

2 Malchus, Historia Byzantina 15, p. 422, 30–39.
3 Such course of events was proposed by Valentin Rose and his later followers; V. Rose, Die 

Diätetik des Anthimus an Theuderich König der Franken, in: Anecdota graeca et graeco-
latina. Mitteilungen aus Handschriften zur Geschichte der griechischen Wissenschaft, ed. 
V. Rose, vol. 2, Berolini 1870, p. 43–62, especially 44–56. A useful bibliography on the sub-
ject cf. C. Deroux, Anthime, un médecin gourmet du début des temps mérovingiens, “Revue 
Belge de Philologie et d’Histoire” 2002, vol. 80, no. 4, p. 1107–1108.

4 Y. Hen, Food and Drink in Merovingian Gaul, in: Tätigkeitsfelder und Erfahrungshorizonte 
des ländlichen Menschen in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft (bis ca. 1000): Fest-
schrift für Dieter Hägermann zum 65. Geburtstag, ed. B. Kasten, München 2006, p. 99–110, 
especially 100–103.
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Short as it may be, De observatione ciborum is a compelling work. For histo-
rians of medicine, the text illustrates the evolution of dietetic thought and the 
development of materia medica before the 6th century AD5. Food historians ana-
lyse the treatise as a  source reflecting the Mediterranean cuisine of Anthimus’ 
lifetime6, while philologists consider it to be material allowing to research into the 
evolution of Latin7. 

This paper delves into the data provided by Anthimus through the prism of 
a researcher in the field of medical thought, approaching De observatione cibo-
rum as a collection of advice on nutrition principles, i.e., as a regimen based on 

5 Historians of medicine usually appreciate Anthimus’ interest in dietetics; C. Deroux, An-
thime, p. 1107–1124; P. Prioreschi, A History of Medicine, vol. 5, Medieval Medicine, Oma-
ha, NE 2003, p. 146–147; V. Nutton, Ancient Medicine, London–New York 2004, p. 301; 
J. Scarborough, Anthimus, p. 91–92. Klaus-Dietrich Fischer (Ein brennendes Problem: An-
thimus, praef., p. 3, 6, Liechtenhan, “Latomus” 1989, vol. 48, p. 880–881) implied that the 
treatise by Anthimus also contains information on veterinary medicine, and more precisely 
data on cauterisation of horses suffering from dysentery. Cf. C. Deroux, The Allusion by 
Anthimus the Physician to the Cauterisation of Horses (De obs. cib., praef., p. 3, l. 6–8 Liech-
tenhan), in: Studies in Latin Literature and Roman History, ed. C. Deroux, Bruxelles 2005, 
p. 484–493.

6 Anthimus is customarily presented as an author who gathered a substantial amount of im-
portant data on Byzantine cuisine. For instance, cf. A. Dalby, Tastes of Byzantium. The Cuisine 
of a Legendary Empire, London–New York, p. 173–177, 188–189, 209–210, etc.; J. Koder, 
Cuisine and Dining in Byzantium, in: Byzantine Culture. Papers from the Conference ‘Byzan-
tine Days of Istanbul’ Held on the Occasion of Istanbul being European Cultural Capital 2010 
Istanbul, May 21–23 2010, ed. D. Sakel, Ankara 2014, p. 423, 428, 431–434; idem, Die Byzan-
tiner. Kultur und Alltag in Mittelalter, Wien–Köln–Weimar 2016, p. 207, 213, 216, etc. He is 
also depicted as an author describing Gallic cuisine, cf. B. Effros, Creating Community with 
Food and Drinks in Merovingian Gaul, New York–Houndmills 2003, p. 7, 61–68; C. Deroux, 
The Franks and Bacon According to Doctor Anthimus (De obs. cib. 14), in: Studies in Latin 
Literature and Roman History, ed. C. Deroux, Bruxelles 2008, p. 518–528.

7 The treatise is most commonly studied through the prism of its lexis, which often causes 
numerous interpretative difficulties. For instance, cf. G.M. Messing, Remarks on Anthimus 
De observatione ciborum, “Classical Philology” 1942, vol. 37, no. 2, p. 150–158; M. Grant, 
A Problematical Word in Anthimus’ ‘De Observatione Ciborum Epistula’ 43, “Rheinisches 
Museum für Philologie, Neue Folge” 1993, vol. 136, no. 3/4, p.  377–379; C.  Deroux, Le 
médecin Anthimus et le vocabulaire de la diagnose (De obs. cib. 25: agnoscens), “Latomus” 
2015, vol. 74, p. 491–493 etc. Some researchers classify the lexis by its ethnic origin. Cf. 
M. Capparini, Per un approfondimento dei germanismi dell’Epistula Anthimi de observatio-
ne ciborum: bridum /spiss, sodinga /prue, “Linguistica e Filologia” 2009, vol. 29, p. 179–196. 
Another interesting aspect of De observatione ciborum is the fact that the author was bilin-
gual. Cf. J. Adams, Bilingualism and the Latin Language, Cambridge 2003, p. 496–497. 
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the rules of dietetics8. When Anthimus was compiling his treatise, this branch 
of medicine was already nearly 1000 years old, which explains why the rules of 
dietetics deeply permeate the text. The foundations of Greek dietetics are mentio-
ned, for instance, in a sentence within the proemium, which explicitly attributes 
good health to an appropriate diet (…prima sanitas hominum in cibis congruis 
constat9), and in an extract that describes the consequences of eating unsuitable 
foodstuffs, identifying them as the main reason behind disturbances of the pro-
cess of digestion and absorption of food10. These statements are supplemented 
with the remark … si autem bene praeparati fuerint cibi, digestio bona et dulcis 
fiet, et humoris boni nutriuntur …11, which explains the author’s interest in food 
preparation, i.e., culinary art. Anthimus’ dietetics (as well as dietetics in general) 
was connected with materia medica, i.e. with a  branch of medicine which fo-
cused on a knowledge of therapeutic substances, a large fraction of which were 
also foodstuffs. This is visible on almost every page of Anthimus’ text, e.g., in the 
extract where the author refers to dried figs12, explicitly attributing them with 
a  therapeutic effect in clearly specified treatments, e.g., early stages of rhinitis, 
sore throats, and dysphonia.

Nevertheless, De observatione ciborum is not just an ordinary collection of 
practical advice on food preparation based on knowledge of the properties of 
various foodstuffs. The treatise also reveals a tendency to summarise the output 
of previous generations of physicians which is akin to that we can find in medical 
encyclopaedias by Oribasius (4th cent. AD)13, Aëtius of Amida (6th cent. AD), and 
Paul of Aegina (7th cent. AD)14. Simple though it is, the text by Anthimus is based 

8 Thus, I share Liliane Plouvier’s view (L’alimentation carnée au Haut Moyen Âge d’après le De 
observatione ciborum d’Anthime et les Excerpta de Vinidarius, “Revue belge de philologie et 
d’histoire” 2002, vol. 80, no. 4, p. 1358–1360).

 9 Anthimus, Proemium, p. 1, 8–9.
10 Ibidem, p. 1,9–2,2. 
11 Ibidem, p. 2, 3–4.
12 Anthimus, 93, p. 33, 1–3.
13 Od the physician and his work – B.  Baldwin, The Career of Oribasius, “Acta Classica” 

1975, vol. 18, p. 85–97; M. Grant, Oribasios and Medical Dietetics or the Three Ps, in: Food 
in Antiquity, eds  J.  Wilkins, D.  Harvey, M.  Dobson, Exeter 1995, p.  368–379; R.  de Lu-
cia, Oreibasios v. Pergamon, in: Antike Medizin. Ein Lexikon, ed. K.-H. Leven, München 
2005, col. 660–661; K. Jagusiak, M. Kokoszko, Życie i kariera Orybazjusza w świetle relacji 
źródłowych, “Przegląd Nauk Historycznych” 2011, vol. 10, no. 1, p. 5–21; iidem, Pisma Ory-
bazjusza jako źródło informacji o pożywieniu ludzi w późnym Cesarstwie Rzymskim, “Vox 
Patrum” 2013, vol. 59, p. 339–357.

14 On the continuity of medical tradition in Antiquity and Early Byzantium, cf. V. Nutton, 
Ancient, p. 292–309; Ph. van der Eijk, Principles and Practices of Compilation and Abbre-
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on the acquisition of knowledge mastered by medical experts. Two statements 
that refer to this corpus of expertise – and thus, emphasise the competences of 
the author himself – can be already found in the introduction to De observatione 
ciborum. First of all, Anthimus assures the reader that the substantive part of the 
treatise is a body of knowledge based on praecepta auctorum medicinalium…15, 
and next he reveals that the content was compiled …secundum praecepta diver-
sorum auctorum…16 Finally, we have references to this substantial theoretical base 
in the numerous chapters that provide more detailed information, including sec-
tions 23, 25, 26, 36, and 57. 

Having said that, a method of approach towards Anthimus’ output employed 
in the present article involves a close reading of ancient medical theories, and is 
supposed to analyse his writing with an eye to re-constructing his line of reaso-
ning. Consequently, the present work is not only based on the culinary literature 
but – above all – on the achievements of dietetics and materia medica. For spa-
tial and temporal constraints, the study focuses on one instance only, notably on 
a sauce recommended by the author for hare. Short as it might seem, it illustrates 
accurately Anthimus’ world of knowledge.

A sauce for hare

We shall now examine an extract from Chapter 13 within De observatione ci-
borum, which discusses the preparation of a sauce for hare meat, and is worded as 
follows: …in dulci piper habentem, parum cariofilum et gingiber, costo et spicanar-
di vel folio17. Anthimus claims that hare should be consumed in dulci…, which – 
being slightly imprecise – suggests that the prepared meat of lepores novelli ought 
to be served with a sweet sauce aromatised with spices, to which Anthimus refers 
using the term iuscellum18. What is more, the preposition in with the ablative case 

viation in the Medical ‚Encyclopaedias’ of Late Antiquity, in: Condensing Texts – Condensed 
Texts, eds M. Horster, Ch. Reitz, Stuttgart 2010, p. 519–554, especially 519–525; A. Tou-
waide, Medicine and Pharmacy, in: A  Companion to Byzantine Science, ed. S.  Lazaris, 
Leiden–Boston 2020, p. 364–365. 

15 Anthimus, Proemium, p. 1, 6–7.
16 Ibidem, p. 4, 4–5.
17 Anthimus, 13, 5–6. 
18 Ibidem, 3, p. 5, 1; 4, p. 6, 1; 5, p. 6, 7; 10, p. 7, 8; 23, p. 12, 14; 24, p. 13, 2; 34, p. 16, 7. 
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may imply that the served meat was either steeped in the sauce, or meant to be 
dipped in it19. Whether the meat was also stewed in it, we do not know.

Since the recipe itself does not specify how the said dulce iuscellum was pre-
pared, we may conclude that Anthimus chose not to provide any details in the re-
cipe within Chapter 13 as the general principles of making meat sauces had been 
laid out previously – in Chapter 3 on serving beef20. Presumably, the physician 
assumed that Theuderic’s cooks were familiar with the technicalities of the mat-
ter, and thus, he focused on key issues concerning the health of the Frankish king.

In the treatise, Anthimus lists three sweetening substances that could possibly 
have been used in the recipe, referring to them as dulcedines21. These are …mel aut 
sapa vel carenum…22. As the author does not specify the type of honey as such, we 
may conclude that it was not necessary to select one type from among numerous 
kinds described in medical and agronomic literature by the properties imbued by 
its origins23 (for instance, it did not have to be exclusively Attic honey, which is, 
preferably, made from thyme flowers that blossomed on Hymettus). While it is 
safe to say that sapa and carenum (or caroenum) were liquids in which food could 
be boiled or stewed, honey is either fluid or solid in consistency (when it crystal-
lises). Although reversible, once honey has been exposed to a higher temperature, 
the de process of re-liquefaction is not easy to control since the substance tends to 
caramelise rather quickly. Therefore, it is advisable to mix it with another liquid so 
that it can dissolve when heated up. The problem, however, did not bother ancient 
cooks, since – as we learn from Galen in the chapter on honey24 in De alimento-
rum facultatibus (2nd/3rd cent. AD)25 – prior to use, honey was customarily disso-

19 The second option was described in the chapter on serving piglets (lactantis/lactantes), 
namely …intingendo in oximelli simplici… Cf. Ibidem, 10, p. 7, 10.

20 Ibidem, 3, p. 4, 16 – 5, 15. For the first time, Anthimus reveals that it is his tried and tested 
way of writing about things in the recipe for boar meat, where he refers to the data he had 
already included in the recipe for mutton: …quomodo de verbicinas indicavimus, cf. Anthi-
mus, 8, p. 6, 15.

21 Ibidem, 3, p. 5, 6 (…dulcedinem…).
22 Ibidem, 3, p. 5, 13–14.
23 On honey, cf. A. Dalby, Food in the Ancient World from A to Z, London–New York 2003, 

p. 179–180; P. Faas, Around the Roman Table. Food and Feasting in Ancient Rome, transl. 
S.  Whiteside, Chicago 2005, p.  146–148; Μ. Χρόνη, Η πανίδα στη διατροφή και στην 
ιατρική στο Βυζάντιο, Athens 2012, p.  236–259; Σ. Γερμανίδου, Βυζαντινός μελίρρυτος 
πολιτισμός: Πηγές, τέχνη, ευρήματα, Αθήνα 2016, p. 31–33.

24 Galen, De alimentorum facultatibus, 738, 15 – 742, 17, vol. 6. 
25 On the physician and his output, cf. V. Boudon-Millot, Introduction générale, in: Galien, t. 1: 

Introduction générale, Sur l’ordre de ses propres livres, Sur ses propres livres, Que l’excellent 
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lved in water and then boiled. The main purpose of the procedure was to eliminate 
its impurities, which – according to the contemporaneous theory of materia me-
dica – changed the overall dietetic nature of honey by removing the characteristic 
sharpness, provoking the viscera to excrete (which, in turn, would impede the ap-
propriate absorption of food)26. Accordingly, as a result of being processed in this 
way, honey always had an admixture of water, and thereby remained fluid.

The term sapa refers to reduced grape must27, produced – according to Co-
lumella (1st cent. AD) – when it was heat-reduced to three quarters, two thirds, 
or even half of its initial volume28. On the other hand, Pliny (1st cent. AD)29 and 
Palladius (4th cent. AD)30 accounted that must was customarily boiled down to 
one third of its original volume31. Pliny added that such product was called sira-
eum and hepsema32 (in Greek σίραιον33 or ἕψημα34). As for carenum/caroenum, 
Palladius maintained that the noun referred to must that had been reduced to 
two thirds of its initial volume35, meaning it contained less sugar and more water 
than sapa. However, it is possible that it was not grape must, but reduced sweet 
wine, whose taste resembled οἶνος Καρύϊνος (dark, thick and very sweet) produ-
ced in Lydia, often mentioned by Galen, and compared to σίραιον36. Even though 
these terms are not precisely defined in the ancient literature, they undoubtedly 
referred to distinct syrups characterised by varied, but invariably high, concen-

médecin est aussi philosophe, transl. V. Boudon-Millot, Paris 2007, p. VII–XC; S.P. Mattern, 
The Prince of Medicine: Galen in the Roman Empire, Oxford 2013, passim.

26 Galen, De alimentorum facultatibus, 740, 10 – 741, 3, vol. 6.
27 On sapa, cf. A. Dalby, Food, p. 225; P. Faas, Around, p. 149.
28 Columella, De re rustica, XII, 19, 1, 4–8. On the author, cf. R.H. Rodgers, L. Iunius Moder-

atus Columella of Gades (ca 40 – ca 70 CE), in: The Encyclopedia, p. 456–457.
29 Pliny, Historia naturalis, XIV, 80, 5–7. On the author and his encyclopaedia, cf. T. Murphy, 

Pliny the Elder’s Natural History: The Empire in the Encyclopedia, Oxford–New York 2004, 
passim, especially p. 1–48.

30 On the author, cf. R.H. Rodgers, Palladius Rutilius Taurus Aemilianus (ca 375–ca 450 CE), 
in: The Encyclopedia, p. 35–36.

31 Palladius, Opus agriculturae, XI, 18.
32 Pliny, Historia naturalis, XIV, 80, 5–6.
33 The term is used in numerous medical writings, cf. Dioscorides, De materia medica, V, 6, 4, 4; 

Galen, De victu attenuante, 88, 1 – 89, 1; Galen, De alimentorum facultatibus, 503, 8, vol. 6 etc.
34 The term was used in the medical literature, cf. Dioscorides, De materia medica, V, 6, 4, 

4; Galen, De alimentorum facultatibus, 503, 8, vol. 6; Galen, De alimentorum facultatibus, 
667, 10, vol. 6 etc.

35 Palladius, Opus agriculturae, XI, 18. On caroeum, cf. A.  Dalby, Food…, p.  224; P.  Faas, 
op.cit., p. 148.

36 For instance, cf. Galen, De victu attenuante, 98, 2 – 99, 1; Galen, De rebus boni malique suci, 
801, 2–6; Galen, De dignoscendis pulsibus, 774, 16 – 775, 5, vol. 8 etc.



Maciej Kokoszko18

trations of sugars, which made them all suitable for Anthimus’ recipe. Since we 
can conclude that both sapa and carenum/caroenum were commonly available 
for cooking, the physician must have known how they differed. Therefore, it was 
unnecessary for him to elaborate on something that was clearly obvious.

In addition, Anthimus’ recipe contained certain exotic spices: pepper (piper), 
cloves (cariofilum), ginger (gingiber), costus, also known as putchuk (costus), and, 
as Anthimus puts it, spicanardi vel folio37. If we take into account analogical data 
in the recipe for beef, these ingredients were pounded in an earthenware mortar 
with the addition of small amounts of wine38. Next, the ingredients were mixed 
with honey or sapa or carenum/caroenum.

Even though Anthimus never mentioned whether the sauce was to be 
prepared cold or heated, the technique – described in his recipe for oxy-
mel39 within Chapter 10 (devoted to serving young pork)40, and Chapter 24 
(on peacock meat)41 of De observatione ciborum – allows us to conclude 
that the meat sauces were usually made by boiling their ingredients.  This co-
oking method is also implied by the fact that the heat treatment of sauces 
was remarked in the vast majority of the recipes for hare meat to be found 
in De re coquinaria (4th cent.  AD)42, and specifically in the recipes 143, 344, 445,  

37 Mark Grant stresses the fact that spices used to make the sauce were expensive rarities in 
6th century Gaul, cf. M. Grant, Introduction, p. 28.

38 ista omnia simul trita bene in mortario fictile addito vino modico…, cf. Anthimus, 3, p. 5, 10–11.
39 Medical sources indicate that oxymel was obtained through boiling water, honey and vin-

egar until the decoction gained the appropriate consistency. Anthimus (10, p. 7, 11–12) 
describes the process as follows: … duas partis de melle et una pars de aceto… coquat in 
vas fictile…, and yet, he never mentions water among its ingredients. Despite medical texts 
reporting numerous variants of the recipe, they all confirm Anthimus’ information that 
oxymel was prepared by heating its ingredients. Cf. Dioscorides, De materia medica, V, 14, 
1, 1–4; Galen, De sanitate tuenda, 273, 11 – 274, 7, vol. 6; Oribasius, Collectiones medicae, 
V, 24, 9, 1 – 15, 3; Oribasius, Libri ad Eunapium, IV, 144, 4, 1 – 6, 2; Aëtius of Amida, Iatri-
corum libri, IX, 24, 101–113. On oxymel, cf. Μ. Χρόνη, Η πανίδα, p. 272–278.

40 Anthimus, 10, p. 7, 8–13.
41 Anthimus, 24, p. 12, 17 – 13, 5.
42 On the treatise, cf. M. Kokoszko, Z. Rzeźnicka, K.  Jagusiak, Health and Culinary Art in 

Antiquity and Early Byzantium in the Light of De re coquinaria, “Studia Ceranea: Journal 
of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean 
Area and South–East Europe” 2012, vol. 2 p. 145–164; W. Asfora Nadler, Collecting and 
Interpreting Apicius in Fifteenth-Century Italy Manuscript Tradition and Circulation of Cu-
linary/Dietary Knowledge, “Food and History” 2016, vol. 14, no. 2/3, p. 183–203.

43 Apicius, De re coquinaria, VIII, 8, 1.
44 Ibidem, 8, 3.
45 Ibidem, 8, 4.
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546, 647, 748, 949, 1150, 1251 and 1352. Heating was particularly important whenever 
the dish contained aromatic ingredients, since – as stated by Anthimus in his 
recipe for beef – cooks of that time were aware that higher temperatures brought 
out the aroma of spices added to the sauce53.

Hare sauce contained pepper, which from the 6th/5th centuries BC was one of 
the most favoured spices in antiquity54. Immensely popular, it had to be impor-
ted from distant lands (at that time called India), which translated into its high 
price. Pliny accounts that the most expensive long pepper was sold for 10–15 
denarii per pound55, while its white and black variants cost 7–10 and 4–10 de-
narii respectively56. Just like other aromatic substances, pepper was listed in the 
edict De pretiis rerum venalium issued by emperor Diocletian, where a pound 
of pepper is said to have cost 800 denarii57. Although we have no detailed data 
on the pricing of pepper in Anthimus’ times, the information provided in the 
history by Theophylact Simocatta58 (and later also in the chronicle by Theopha-
nes the Confessor59) which gives an account of the failed campaigns conducted 
by emperor Maurice against the Avars (when the Romans had to pay a tribute to 

46 Ibidem, 8, 5.
47 Ibidem, 8, 6.
48 Ibidem, 8, 7.
49 Ibidem, 8, 9.
50 Ibidem, 8, 11.
51 Ibidem, 8, 12.
52 Ibidem, VIII, 8, 13.
53 ista omnia trita …mittis in ollam… ut antequam tollatur de foco, modicum sentiam et re-

mittat in ius virtutem suam – Anthimus, 3, p. 5, 10–13.
54 On pepper, cf. B. Laurioux, Spices in the Medieval Diet: A New Approach, “Food and Food-

ways: Explorations in the History and Culture of Human Nourishment” 1985, vol. 1, p. 43–
75; A.  Dalby, Siren Feasts: A  History of Food and Gastronomy in Greece, London–New 
York 1996, p. 137–138; idem, Dangerous Tastes: The Story of Spices, London 2000, p. 90–94; 
idem, Empire of Pleasures: Luxury and Indulgence in the Roman Empire, London 2000, 
p. 194–196; idem, Food, p. 254–255; P. Faas, Around, p. 165–166; E. Lev, Z. Amar, Practical 
Materia Medica of the Medieval Eastern Mediterranean According to the Cairo Genizah, 
Leiden–Boston 2008, p. 236–239; M.A. Cobb, The Reception and Consumption of Eastern 
Goods in Roman Society, “Greece & Rome” 2013, vol. 60, no. 1, p. 140–141; idem, Black 
Pepper Consumption in the Roman Empire, “Journal of the Economic and Social History of 
the Orient” 2018, vol. 61, no. 4, p. 519–559.

55 One pound = 327 g.
56 Pliny, Historia naturalis, XII, 28, 6 – 29, 1.
57 Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, 36, 114 (Lauffer); 34, 67 (Reynolds).
58 Theophylact Simocatta, Historiae, VII, 13, 6, 1–4.
59 Theophanes the Confessor, Chronographia, 278, 22–24.
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the victorious barbarians in kind, including pepper, φύλλον Ἰνδικόν60, cinnamon 
κασία, and costus [κόστος]61), together with the inventory of the treasury of the 
Persian ruler Khosrow II (which was captured by emperor Heraclius’ troops in 
627, and where the Romans found pepper and ginger62), preserved by Theopha-
nes the Confessor63 clearly prove that the spice was still highly valued in the late 
6th and the early 7th centuries AD. Undoubtedly, the barbarian Avars would never 
have accepted a tribute made up of spices if they had not regarded it at least as 
highly as precious metals. Analogically, the Persians would not have hoarded pep-
per and ginger if they had not considered them luxury goods. In addition, the two 
pieces of information would not be preserved in the works by Byzantine histo-
rians if Theophylact (6th/7th cent. AD) and Theophanes (early 9th cent. AD) had not 
recognised them as noteworthy and prestigious commodities.  Therefore, both 
the history written by Theophylact and the chronicle compiled by Theophanes 
prove that pepper was still a valuable merchandise long after Anthimus compo-
sed De observatione ciborum. Physicians also took interest in pepper, and its first 
comprehensive description is known as part of the pharmacopoeia compiled by 
Dioscorides (1st cent. AD)64. He listed three types of the foodstuff (i.e., long, black, 
and white pepper), attributing them with sharpness, a pleasant taste, and culinary 
applicability. Moreover, the author described all variants of the spice as substan-
ces that facilitate digestion, with warming, diuretic, astringent, and diaphoretic 
effects65. Pepper was also a subject of interest among posteriori physicians, who 
treated it invariably as a foodstuff and a medicament66.

60 Cf. deliberations on the term folium herein.
61 Cf. deliberations on the term costus herein.
62 Cf. deliberations on the term gingiber herein.
63 Theophanes the Confessor, Chronographia, 322, 5.
64 Dioscorides, De materia medica, II, 159, 1, 1 – 4, 3. On the author and the treatise, cf. J.M. Rid-

dle, Dioscorides on Pharmacy and Medicine, foreword by J. Sarborough, Austin 1985, passim 
(especially 1–24); M. Kokoszko, K. Jagusiak, Z. Rzeźnicka, J. Dybała, Pedanius Dioscorides’ 
Remarks on Milk Properties, Quality and Processing Technology, “Journal of Archaeological 
Science: Reports” 2018, vol. 19, p. 982. The significance of Dioscorides’ treatise for the Byzan-
tine materia medica, cf. A. Touwaide, Medicine, p. 364–366, 376–377, 381–382.

65 Dioscorides, De materia medica, II, 159, 1, 1 – 4, 8 (description of individual types – II, 159, 
1, 6 – 2, 7; shared effects of all types of pepper – II, 159, 3, 1–2).

66 Galen discussed pepper as a  foodstuff in De alimentorum facultatibus.  Even though no 
separate chapter was devoted to the spice, its properties were listed within descriptions 
of other foods. For instance, the author attributed pepper with warming qualities (when 
expounding on the properties of various parts of plants and animals), cf. Galen, De ali-
mentorum facultatibus, 477, 5–9, vol. 6. In the chapter on figs (Galen, De alimentorum 
facultatibus, 570, 11 – 573, 9, vol. 6), Galen lists pepper among substances that have cutting 
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Cloves were imported from as far as the Maluku Islands.  Pliny maintained 
that they originated from India67. Their regular presence in the Greek pharma-
copoeia is proven by the fact that in the 6th century AD they are mentioned (as 
an ingredient of aromatic preparations and medicines) by Aëtius of Amida68 and 
Alexander of Tralles (6th/7th cent. AD)69. However, the first fully comprehensive 
description dates back to as late as the 7th century AD, and is preserved in the 
medical encyclopaedia by Paul of Aegina. The author stated that their smell was 
pleasant, and assessed the spice as sharp, slightly bitter, and having a warming 
and strongly siccative effect. He also added that cloves could be used for multiple 
purposes in cooking and pharmacology70.

(τέμνοντα), diluting (λεπτύνοντα; both terms referred to the impact pepper had on thick 
humours within the body) as well as purifying (ῥύπτοντα) properties, cf. Galen, De alimen-
torum facultatibus, 572, 6–12, vol. 6. In another passage within the same treatise (Galen, De 
alimentorum facultatibus, 703, 12 – 705, 14, vol. 6), he argues that pepper facilitates diges-
tion (i.e. is πεπτικός), cf. Galen, De alimentorum facultatibus, 705, 9–13, vol. 6. Galen also 
includes an analysis of the plant’s qualities in his theory of materia medica, emphasising its 
sharpness and warming properties (as a result of which pepper was told to have a siccative 
effect on tissues), cf. Galen De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 
97, 7 – 16, vol. 12. Other effects and properties of pepper are scattered throughout the first 
five theoretical books of his work. The findings by Dioscorides and Galen later formed the 
basis for the theory applied by Byzantine physicians, reflected in the works of Oribasius 
(Collectiones medicae, XII, π, 7, 1–12; XV, 1:16, 12, 1 – 15, 1 etc.), Aëtius of Amida (Iatrico-
rum libri, I, 316, 1–5 etc.), and Paul of Aegina (Epitome, VII, 3, 16, 27–31 etc.).

67 Pliny, Historia naturalis, XII, 30, 1–3. On cloves, cf. B. Laurioux, Spices, p. 43–75; A. Dalby, 
Siren…, p. 138–139; idem, Dangerous, p. 50–52; idem, Food, p. 89; P. Faas, Around, p. 165; 
A.-M.  Talbot, Mealtime in Monasteries: The Culture of the Byzantine Refectory, in: Eat, 
Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium Papers of the 37th Annual 
Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor A.A.M. Bryer, eds L. Bru-
baker, K.  Linardou, Aldershot–Burlington, VT 2007, p.  118; E.  Lev, Z.  Amar, Practical, 
p. 151–153. Cloves in Anthimus’ times, cf. B. Laurioux, Spices, p. 62.

68 For instance, they were an ingredient of the perfume called νάρδος – Aëtius of Amida, Iat-
ricorum libri, I, 131, 35–43 (cloves – I, 131, 36). On teachings and practice of Aëtius of Ami-
da, cf. H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. 1, München 
1978, p. 294–296; V. Nutton, From Galen to Alexander. Aspects of Medicine and Medical 
Practice in Late Antiquity, “Dumbarton Oaks Papers” 1984, vol. 38, p. 1–14; J. Scarbor-
ough, Early Byzantine Pharmacology, “Dumbarton Oaks Papers” 1984, vol. 38, p. 224–226; 
A. Garzya, Aetios v. Amida, in: Antike, col. 19–20; V. Nutton, Ancient, p. 295.

69 For instance, Alexander of Tralles, Therapeutica, I, 611, 25 – 613, 5. On the physician, cf. 
P. Bouras-Vallianatos, Clinical Experience in Late Antiquity: Alexander of Tralles and the Thera-
py of Epilepsy, “Medical History” 2014, vol. 58, no. 3, p. 337–353; P. Kripouri, D. Filippou, On the 
Work of Alexander of Tralles, “Acta Medico-Historica Adriatica” 2019, vol. 17, no. 2, p. 295–304.

70 Paul of Aegina, Epitome, VII, 3, 10, 86–90. On Paul of Aegina, cf. H. Diller, Paulos (23), in: 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, ed. K. Ziegler,, vol. 18.4, Stuttgart 
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Ginger was a  popular spice and medicament.  In the 1st century AD, it 
cost between 5 and 10 denarii per pound71, while in the early 4th century AD,  
a  libra72 of dried ginger73 was sold for as much as 250 denarii74. The high pri-
ce and its reputation of being an aromatic must have lasted for centuries, since 
ginger was listed, by Theophanes the Confessor, among the war booty found in 
Khosrow II’s palace of Dastargerd75. Dioscorides’ De materia medica proves that 
the properties of the plant were described in detail as early as in the 1st century 
AD, as the author writes that ginger has a warming effect, delicately softens the 
gastrointestinal tract (i.e., stimulates the excretion of faeces), is beneficial for the 
stomach, and affects the body in a similar manner to pepper76. Interest in ginger 
as a medical substance was keenly held by subsequent generations of physicians77.

Costus was yet another aromatic commodity imported from distant lands78. 
Pliny accounted that its roots were sold for 5,5 denarii per pound79, while De 
pretiis rerum venalium contained information that a libra of costus was priced at 

1949, col. 2386–2397; P. Pormann, Paulos v. Aigina, in: Antike, col. 681–682; idem, The Ori-
ental Tradition of Paul of Aegina’s Pragmateia, Leiden 2004, passim.

71 Pliny, Historia naturalis, XII, 28, 6. On ginger, cf. B. Laurioux, Spices, p. 43–75; A. Dalby, 
Siren, p. 138; idem, Dangerous, London 2000, p. 21–26; idem, Food, p. 159; P. Faas, Around, 
p. 164–165; E. Lev, Z. Amar, Practical, p. 174–176.

72 Libra = 0.327 l.
73 The term most likely referred to dried ginger rhizomes.  As fresh rhizomes were prone 

to go off quickly in transport, they had to be either pre-dried or stored in brine within 
earthenware vessels. In the latter case, both ginger and the liquid were to be consumed. Cf. 
Dioscorides, De materia medica, II, 160, 1, 6–8.

74 Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, 36, 102 (Lauffer); 34, 56 (Crawford, Reyn-
olds).

75 Theophanes the Confessor, Chronographia, 322, 6.
76 Dioscorides, De materia medica, II, 160, 1, 1–12 (properties of ginger – ΙΙ, 160, 1, 9–12).
77 Galen discusses ginger as a spice in De alimentorum facultatibus. These extracts confirm 

that the physician of Pergamon shared Dioscorides’ belief on the similarity of properties 
between ginger and pepper, cf. Galen, De alimentorum facultatibus, 572, 6–12, vol. 6; 703, 
12 – 705, 14, vol. 6. In the same treatise, we can also read that ginger (together with white 
pepper and vinegar) was added to a medicament based on honey and apple juice and served 
to anorexics (Galen, De alimentorum facultatibus, 603, 6–8, vol. 6), which implies that gin-
ger was thought to increase appetite. A description of ginger from the perspective of mate-
ria medica can be found in De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus 
(880, 9 – 882, 4, vol. 11). Physicians of early Byzantium continued to rely on the findings by 
Dioscorides and Galen, for instance cf. Oribasius, Collectiones medicae, XI, ζ, 2, 1–7; XV, 
1:6, 1, 1 – 6, 1; Aëtius of Amida, I, 153, 1–4; Paul of Aegina, Epitome, VII, 3, 6, 5–8.

78 On putchuk, cf. B. Laurioux, Spices, p. 63–64; A. Dalby, Dangerous, p. 85–86; idem, Empire, 
p. 197; idem, Food, p. 105; E. Lev, Z. Amar, Practical, p. 157–158.

79 Pliny, Historia naturalis, XII, 41, 5–8.
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250 denarii80. The reputation it enjoyed, and in consequence, its high prices at the 
turn of the 6th and 7th centuries AD, is evidenced by the spice being among Ἰνδικαί 
καρυκείαι81 to be given as a form of tribute to the Avars by the Roman general Pri-
scus82. Costus was analysed in detail by Dioscorides, who described its flavour as 
δηκτικὸς καὶ πυρώδης, i.e., sharp and burning. The scholar of Anazarbus claimed 
that the spice had a warming and diuretic effect83. Writings by Galen and early By-
zantine physicians show that the plant was also used in medicine in later times84. 

The list of sauce ingredients culminates in the phrase worded …spicanardi vel 
folio. The first noun refers indubitably to the spikenard85. Growing in the Hima-
layas and the Hindu Kush, spikenard had to travel a long and dangerous route be-
fore it was delivered to centres of the Greco-Roman civilisation. Pliny accounted 
that the price for one pound of the so-called ears (spicae) of nard could reach 100 
denarii, while its most valued type of leaves – 90 denarii86. Although no informa-
tion about its prices is contained in Diocletian’s De pretiis rerum venalium, we 
can assume that nard was still an expensive commodity in the early 4th century 
AD, because the source reports that a libra of essential oil made from the plant 

80 Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, 36, 47 (Lauffer); 34, 1 (Crawford, Reynolds).
81 On the term καρυκεία, cf. M. Kokoszko, Some Technical Terms from Greek Cuisine in Clas-

sical and Byzantine Literature, “Eos” 2008, vol. 95, p. 269–283.
82 Theophylact Simocatta, Historiae, VII, 13, 5, 3 – 6, 5. Cf. A. Dalby, Flavours of Byzantium. 

Blackawton–Totnes 2003, p. 43; idem, Tastes, p. 43.
83 Dioscorides, De materia medica, I, 16, 1, 1 – 2, 11 (note on the properties of costus – I, 16, 

1, 6–7).
84 The lack of information on costus within De alimentorum facultatibus implies that it was 

not commonly used as a  spice. On the other hand, numerous remarks on its therapeu-
tic applications in Galen’s pharmacological treatises indicate that the plant was far more 
frequently made use of by physicians. Galen’s most comprehensive description of costus 
(concordant with Dioscorides’ account) can be found in De simplicium medicamentorum 
temperamentis ac facultatibus (40, 10 – 41, 6, vol. 12). The two authors’ teachings became 
part of the canon of early Byzantium, for instance cf. Oribasius, Collectiones medicae, XI, κ, 
31, 1–9; XV, 1:10, 65, 1–3; Aëtius of Amida, Iatricorum libri, I, 219, 1–12; Paul of Aegina, 
Epitome, VII, 3, 10, 306–315.

85 Nardostachys jatamansi (D.Don) DC. On nard, cf. A.N. Jannaris, ΝΑΡΔΟΣ ΠΙΣΤΙΚΗ or 
‘SPIKENARD’, “The Classical Review” 1902, vol. 16, no. 9, p. 459–460; W.H. Schoff, Nard, 
“Journal of the American Oriental Society” 1923, vol. 43, p. 216–228; F. Weberling, On the 
Systematics of Nardostachys, “Taxon” 1975, vol. 24, no. 4, p. 443–452; B. Laurioux, Spic-
es, p. 45, 54, 62–64; A. Dalby, Dangerous, p. 86–88; A. Dalby, Empire, p. 196–197; E. Lev, 
Z.  Amar, Practical, p.  289–293; M.  Kokoszko, Nard (νάρδος; Nardostachys jataman-
si [D. Don] DC), in: Lek roślinny, vol. 6, Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym 
i w krajobrazie kulturowym, eds B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2017, p. 31–51.

86 Pliny, Historia naturalis, XII, 43, 6 – 44, 4.
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cost 75 denarii87. We owe a detailed description of nard’s properties to Dioscori-
des88, who stressed that the spice had a warming, desiccant, and diuretic effect89. 
For that reason, when drunk90, it slowed down the gastrointestinal processes and 
counteracted diarrhoea91. Served in cold water92, nard helped patients suffering 
from nausea, heartburn, bloating, jaundice, and liver as well as kidney diseases93. 
It could also be an ingredient of antidotes94. Remarks by Galen and early Byzanti-
ne physicians show that nard was used in therapeutic procedures95.

Anthimus ends his recipe for sauce with …vel folio. Mark Grant, who transla-
ted De observatione ciborum into English, believes that folio refers to nard, sugge-
sting that the recipe required the use of its ears or leaves96. In doing so he relies on 
a version of the Latin original proposed by Valentin Rose (and reading, …spicam 
nardi et folium)97, and on Rose’s understanding of the noun folium printed in his 
glossary to the second edition of Anthimus’ work98. Accordingly, the two scholars 
imply that the genitival qualifier nardi refers to both nouns, i.e. spica and folium. 
Interestingly, the same interpretation of the text is found in Edward Liechtenhan’s 
German translation99, even though the Latin version of the original postulated 

87 Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, 36, 98 (Lauffer); 34, 52 (Crawford, Rey-
nolds).

88 Dioscorides, De materia medica, I, 7, 1, 1 – 4, 9.
89 Ibidem, I, 7, 3, 9.
90 As a brew, or an infusion.
91 Dioscorides, De materia medica, I, 7, 3, 9–10.
92 Presumably, what the author has in mind is a nard infusion diluted with cold water.
93 Dioscorides, De materia medica, I, 7, 4, 1–3.
94 Ibidem, I, 7, 4, 7.
95 The lack of data on nard in De alimentorum facultatibus indicates that it was sporadically 

used in cooking during Galen’s times. However, remarks on the plant in his other works 
prove that it was quite commonly applied in his medical practice. The most exhaustive 
account on the therapeutic properties of nard can be found in De simplicium medicamen-
torum temperamentis ac facultatibus (84, 11 – 85, 3, vol. 12). This extract, together with 
Dioscorides’ description of the effect nard had on the human body, were the basis for its 
application modes among physicians of early Byzantium, for instance cf. Oribasius, Collec-
tiones medicae, XII, ν, 1, 1–23; XV, 1:13, 1, 1 – 2, 1; Aëtius of Amida, Iatricorum libri, I, 289, 
1–8; Paul of Aegina, Epitome, VII, 3, 13, 5–9.

96 Anthimus, On the Observance of Foods.  De observatione ciborum, ed., transl. M.  Grant, 
Blackawton–Totnes 2007, p. 55.

97 The version of the original postulated by Valentin Rose was criticised severely by Edward 
Liechtenhan – E. Liechtenhan, Ad lectorem praefatio, in: Anthimus, p. X.

98 Anthimi de observatione ciborum epistula ad Teudericum regem Francorum, ed. V. Rose, 
Lipsiae 1877, p. 52 s.v. folium.

99 E. Liechtenhan, Brief des Anthimus des erlauchten Comes und Gesandten an den ruhmrei-
chen Theoderich, König der Franken, über Speisediät, in: Anthimi, p. 34.



Anthimus the dietician 25

by him100 does not include any genitival qualifier relating to the form folio. What 
is more, there is virtually no explanation to the mode of translation he adopted 
except for a  short mention of the term spicanardi in his Index Grammaticus, 
where Liechtenhan suggests that it is a compound noun, and, in the text, stands 
for the accusative spicam101. All in all, in this respect, Liechtenhan represents the 
same tradition as Rose and Grant.

There is, however, another possible interpretation of the passage – folio (i.e. 
folium in classical Latin, and in Greek φύλλον) should be interpreted as a desi-
gnate separate from nardus, i.e. a phytonym, which is, in fact, pars pro toto, since 
it was derived from this part of the plant it referred to. In preserved Greek and 
Latin sources, we can find convincing evidence that such a plant existed. A co-
uple of examples will suffice102. The first is included Galen’s teachings, and in an 
anonymous work entitled Eclogae medicamentorum103. Galen quoted a recipe for 
Polyarchus’ medicament104, which included φύλλα μαλαβάθρου105, i.e. tejpat106. 
A similar therapeutic substance named πολυάρχειον can also be found in Eclogae 

100 Liechtenhan postulates the Latin version found in G (Sangallensis 762 saec. IX) without 
Rose’s amendments. On Rose’s use of the codex cf. E. Liechtenhan, Ad lectorem, p. XI.

101 Idem, Index Grammaticus, in: Anthimi, p. 52.
102 An exhaustive explanation – M.  Kokoszko, Z.  Rzeźnicka, Malábathron (μαλάβαθρον). 

Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w kuchni i medycynie antyku i Bizancjum w okre-
sie pomiędzy I a VII wiekiem, “Przegląd Nauk Historycznych” 2016, vol. 15, no. 1, p. 5–42; 
M. Kokoszko, Z. Rzeźnicka, Malabathron (μαλάβαθρον) in Ancient and Early Byzantine 
Medicine and Cuisine, “Medicina nei Secoli: Arte e Scienza” 2018, vol. 30, no. 2, p. 579–616

103 Eclogae medicamentorum is an anonymous work often attributed to Oribasius. Arguments 
in favour of the attribution have been presented recently by Antonella Passabì (Dagli scritti 
di Oribasio: l’uso di ἐγώ e correlati negli excerpta di Rufo e nella testimonianza personale 
dello stesso Oribasio, “Rudiae. Ricerche sul mondo classico” 2007, vol. 19, p. 71–138). The 
summary of debates on the authorship of Eclogae medicamentorum, cf. S. Buzzi, La “for-
ma breve” come paradigma compositivo nella produzione scientifica di epoca tardoantica: 
il caso di Oribasio, in: Forma breve, eds D. Borgogni, G.P. Caprettini, C. Vaglio Marengo, 
Torino 2016, p. 195, footnote 8; S. Buzzi, Polemica e controversia nel Corpus Oribasianum, 
“Medicina nei Secoli. Arte e Scienza” 2017, 29, no. 3, p.  965, footnote no. 17; S.  Buzzi, 
I.  Calà, Le ricette cosmetiche nell’ enciclopedie mediche tardoantiche, in: Collecting Reci-
pes. Byzantine and Jewish Pharmacology in Dialogue, eds L. Lehmhaus, M. Martelli, Boston 
– Berlin 2017, p. 126, footnote 12.

104 P.T. Keyser, Poluarkhos (30 BCE – 35 CE), in: The Encyclopedia, p. 680.
105 Galen, De compositione medicamentorum secundum locos, 185, 8 – 186, 8, vol. 13 

(μαλάβαθρον – 185, 16, vol. 13).
106 Cinnamomum tamala  (Buch.-Ham.) T. Nees & Eberm. On tejpat, cf. A. Dalby, Empire, 

p. 198–199; A. Dalby, Dangerous, p. 41–46; idem, Food, p. 206; E. Lev, Z. Amar, Practical, 
p. 444–445.
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medicamnetorum, but the author of the of the work mentions in the formula no 
φύλλα μαλαβάθρου but only the term φύλλον107. Since the ingredients and the 
intended use of the two medicines are analogical, there is no doubt that both 
authors had in mind the same plant, and thus in the first formula tejpat is termed 
φύλλα μαλαβάθρου (which means ‘leaves of μαλάβαθρον’), while in the second, 
it is simply called φύλλον, i.e., ‘leaf ’. The second example comes from the works 
by Aëtius of Amida. Among the essential oils he describes there is one called 
φύλλινον or μαλαβάθρινον (φύλλινον ἤτοι μαλαβάθρινον)108. Since the title of 
the recipe implies that the terms φύλλινον and μαλαβάθρινον mean the same 
perfume (μύρον), we may conclude that the name of the oil was derived from the 
word φύλλον (listed in the formula109), which, in this case, doubtlessly meant the 
leaves of μαλάβαθρον, as such meaning is reflected in the alternative name (i.e., 
μαλαβάθρινον) of the oil.

It is equally noteworthy that the term folium appears in De re coquinaria110. 
In three recipes, the nouns folium and malabathrum, however, are used one next 
to another111, which may imply that each has a  separate designatum. Notwith-
standing, there is evidence indicating that all the recipes within De re coquina-
ria that contain the word folium refer to the application of malabathrum, i.e., 
tejpat.  A  significant class among alcoholic beverages described in ancient and 

107 Eclogae medicamentorum, 51, 8, 1–9, 1 (φύλλον – 51, 8, 4).
108 Aëtius of Amida, Iatricorum libri, I, 133,1–7 (μαλάβαθρον – I, 133, 2). Admittedly, Di-

octelian’s De pretiis rerum venalium contains no information on φύλλινον, but the chapter 
on prices of aromatic substances lists a similar fragrant ointment called φολιᾶτον, which 
was made with an addition of tejpat leaves, as proved by Eclogae medicamentorum (73, 31, 
1–7), and Aëtius of Amida (Iatricorum libri, XVI, 131, 4–17). On the other hand, it must 
be stated that source texts also speak of another perfume under the same name that had 
no tejpat among its ingredients. Galen mentions it as a luxurious commodity on numerous 
occasions (De sanitate tuenda, 427, 3–5, vol. 6 etc.), providing proof of its alternative name 
of σπικᾶτον, which implies that it was derived from spikes of nard. A recipe for the product 
was preserved, inter alia, by Pliny (Historia naturalis, XIII, 15, 4 – 16, 1), who accounts that 
yet another name of the perfume was nardinum. A series of similar recipes were incorpo-
rated by Aëtius of Amida into Book 16 of his treatise – Aëtius of Amida, Iatricorum libri, 
XVI, 130, 22 – 132, 4. A libra of φολιᾶτον cost 1,000 denarii (Edictum Diocletiani de pretiis 
rerum venalium, 36, 88 [Lauffer]; 34, 42 [Crawford, Reynolds]), while the same amount of 
unwashed leaves of tejpat – 60 denarii (Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, 36, 
49 [Lauffer]; 34, 3 [Crawford, Reynolds]).

109 The term μαλάβαθρον is not listed in the recipe.
110 Apicius, De re coquinraia, I, 1; I, 3; I, 27; I, 29; VI, 5, 4; VII, 6, 8; VIII, 2, 6; IX, 1, 3; IX 7; IX, 

8, 2; IX, 8, 3.
111 Apicius, De re coquinaria, I, 29; IX, 1, 3; IX 7.
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Byzantine literature were κονδῖτα (Latin: condita or piperata112), i.e., therapeutic 
drinks that contained pepper, honey, and a long list of other ingredients. One of 
them, namely κονδῖτον νεφριτικόν, can be found among recipes within Eclogae 
medicamentorum113, and has its equivalent in conditum paradoxum, whose re-
cipe is quoted in Book 1 of De re coquinaria114. Both contain terms that mean 
‘leaf ’, i.e. folium in Latin, and φύλλον in Greek. We have already established that 
the author of Eclogae medicamentorum used the term to refer to μαλάβαθρον, 
so there is every likelihood that folium included in the Latin formula was used 
to designate the same plant. What is more, this interpretation is reinforced by 
Pliny’s remark when he explicitly expounds on the excellent results obtained by 
adding malobathrum to wine115. The second example is apsintium Romanum, 
whose recipe can also be found in Book 1 of De re coquinaria116, and which has its 
counterpart in ἀψινθάτα117 used by Oribasius and Aëtius of Amida118. In this case, 
the Latin term folium is also expressly used as the synonym to the Greek φύλλον. 
In conclusion, we can formulate a hypothesis that since the term folium meant 
a leaf of μαλάβαθρον in wine recipes, it must have had the same meaning in other 
recipes in De re coquinaria, and that the appearance of the words folium and ma-
labathrum in Books 1 and 9 within the collection is nothing more than a mistake 
of the copyist119. As a result, if the noun folium within De re coquinaria and the 
term φύλλον in Greek medical treatises are used to refer to leaves of tejpat, there 
is no reason why it would have a different meaning in the short text by Anthimus, 
whose theory of materia medica mirrored that of the medical tradition of the 
period. What must be emphasised is that this interpretation is concordant with 
the view of Andrew Dalby, who consistently translates the Latin term folium and 
the Greek word φύλλον as malabathrum120 despite not providing formal proof of 
this interpretation.

112 Pliny, Historia naturalis, XIV, 108, 2–3.
113 Oribasius, Eclogae medicamentorum, 62, 8, 1–9, 1 (leaf [= μαλάβαθρον] – 62, 8, 6).
114 Apicius, De re coquinaria, I, 1.
115 Cf. the aforenoted passage from Historia naturalis.
116 Apicius, De re coquinraia, I, 3.
117 Oribasius, Collectiones medicae, V, 33, 13, 1–5 (leaf [= μαλάβαθρον; cf. niżej] – V, 33, 13, 2). 
118 Aëtius of Amida, Iatricorum libri, III, 71, 1–4 (leaf [= μαλάβαθρον – III, 71, 1]); III, 72, 1–3 

(leaf [= μαλάβαθρον] – III, 72, 2).
119 Which is not repeated by the author of Excerpta Vinidarii. Cf. Ch. Grocock, S. Grainger, 

Appendix: A Glossary to Apicius, in: Apicius. A Critical Edition with an Introduction and an 
English Translation of the Latin Recipe Text Apicius, eds Ch. Grocock, S. Grainger, Blacka-
wton–Totnes 2006, p. 347.

120 A. Dalby, Siren, p. 192, 306; idem, Food, p. 206; idem, Tastes, p. 175, 182 etc.
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What is more, medical sources clarify why Anthimus used the conjunction 
vel in his account. In order to comprehend it, let us refer to some preserved de-
scriptions of tejpat’s properties. Remarks on the affinity between nard and Cinna-
momum tamala can already be found in Dioscorides’ work, who argues that the 
latter possesses properties identical to Indian spikenard, when it comes to intensi-
fying the effects of other therapeutic substances. He also adds that both are diure-
tic and good for the stomach (although tejpat is more effective in respect of both 
qualities)121. Galen, in turn, directly lists leaves of tejpat as a substitute to nard in 
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, stating that the 
plant has a similar effect to that customarily attributed to nard122. Later descrip-
tions of tejpat do not differ from accounts compiled in the 1st/2nd centuries AD123, 
as evidenced by data provided by Oribasius124, Aëtius of Amida125 and Paul of 
Aegina126. In conclusion, it seems justified to state that Anthimus, recommended 
nard or its replacement, i.e. leaves of Cinnamomum tamala, to be used for the 
sauce served with hare. He did so because both spices offered similar properties.

121 Dioscorides, De materia medica, I, 12, 1, 1 – 2, 11 (origins, cultivation, appearance – I, 12, 
1, 1 – 2, 2; dietetic characteristics – I, 12, 2, 2–5; pharmacological characteristics and gen-
eral applications – I, 12, 2, 6–11).

122 Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 66, 15–16, vol. 12. 
Interestingly, nard and μαλάβαθρον usually co-occur in medical recipes. What is more, 
Paul of Aegina considered κασία and nard to be substitutes for μαλάβαθρον – Paul of Ae-
gina, Epitome, VII, 25, 12, 1.

123 There were only minor inaccuracies regarding details. There was no doubt that μαλάβαθρον 
had warming properties of the first (cf. Oribasius, Collectiones medicae, XIV, 15, 1, 1–5 
[μαλάβαθρον – XIV, 15, 1, 3]; Oribasius, Synopsis ad Eustathium filium, II, 3, 1, 1–3 
[μαλάβαθρον – II, 3, 1, 2]; Oribasius, Libri ad Eunapium, II, 3, 1, 1–4 [μαλάβαθρον – II, 3, 
1, 5–6]; Aëtius of Amida, Iatricorum libri, II, 199,1–3 [μαλάβαθρον – II, 199, 2]), or third 
degree (Aëtius of Amida, Iatricorum libri, II, 201,1–10 [μαλάβαθρον – II, 201, 7]). On the 
other hand, all physicians who discussed the issue agreed that it had siccative properties of 
the second degree – Oribasius, Collectiones medicae, XIV, 26, 1, 1–16 (μαλάβαθρον – XIV, 
26, 1, 6); Oribasius, Libri ad Eunapium, II, 5, 1, 1 – 4, 6 (μαλάβαθρον – II, 5, 2, 6); Aëtius of 
Amida, Iatricorum libri, II, 211, 1–7 (μαλάβαθρον – II, 211, 7).

124 The main description of μαλάβαθρον within Oribasius’ Collectiones medicae was derived 
from Dioscorides’ De materia medica – Oribasius, Collectiones medicae, XI, μ, 2, 1–7. Cf. 
Oribasius, Synopsis ad Eustathium filum, II, 56, 35, 1 – 36, 1 (μαλάβαθρον – II, 56, 35, 1–2). 
Moreover, Oribasius also included Galen’s remark on the similar effects of μαλάβαθρον and 
nard from De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus – Oribasius, 
Collectiones medicae, XV, 1:12, 2, 1–2. 

125 Aëtius of Amida, Iatricorum libri, I, 266, 1; II, 196, 64–68. 
126 Paul of Aegina, Epitome, VII, 3, 12, 6. 
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There is one more point to make. The sauce for hare appears to be compiled 
in accordance with the rules which governed dietetics. As the meat in Anthimus’ 
recipe was classified as tough by nature, and thus, heavy and contributing to the 
production of thick and sticky humours in the body, especially, to the generation 
of black bile (considered cooling)127, it was advisable that it be served with a sauce 
that contained honey, sapa or caroenum, because these foodstuffs were said to have 
warming properties128. Not only did they ensure an appropriate temperature within 
the stomach (required for food to be digested)129, but they also prevented the rest 
of the body from being chilled. Among the listed sweeteners, it was honey that best 
served the purpose, as it was thought to have a warming, diaphoretic, and also – 
through its sharpness – a purging effect. Even though it tended to lose some degree 
of the two latter properties when boiled, it would still remain effective. Anyway, Ga-
len considered it beneficial for the stomach, which meant that – just like other swe-
et ingredients – it facilitated the functioning of the digestive tract130. He explained 
the action, maintaining that sweet ingredients were made of tiny particles (and thus 
they were termed λεπτομερῆ131), which meant that they effectively counterbalanced 

127 The dietetic properties of hare meat were discussed by numerous ancient and Early Byz-
antine physicians, cf. De diaeta II, 46, 25–26; Galen, De alimentorum facultatibus, 664, 
4–6, vol. 6 ; Oribasius, Collectiones medicae, II, 28, 10, 1 – 12, 1; ΙΙΙ, 16, 4, 1 – 6, 1; Aëtius 
of Amida, Iatricorum libri, II, 121, 25–18; II, 253, 8–10; Paul of Aegina, Epitome, I, 84, 1, 
7–9 etc. An excess of black bile that could stem from the consumption of hare meat was 
a health risk, which was explicitly stressed by Galen, e.g., in the treatise De atra bile (112, 
3–5, vol. 5). His catalogue of diseases induced by black bile (De atra bile, 114, 9 – 119, 12, 
vol. 5) included the infamous plague in the times of Mark Aurelius that spread after 165 
AD), an illness known as ἐλέφας (elephantiasis), ἄνθραξ-type ulcerations, neoplasms, hae-
morrhoids, κιρσός (varicose veins), melancholy (Galen, Locis affectis, 179, 18 – 193, 6, vol. 
8), and quartan fever (Galen, Differentiis Febrium, 336, 11–12; 343, 11 – 347, 3, vol. 7, etc.). 
On Galen’s theory on the generation of black bile cf. K.A. Stewart, Galen’s Theory of Black 
Bile: Hippocratic Tradition, Manipulation, Innovation, Leiden–Boston 2019, s. 75–93. On 
ailments caused by the humour cf. ibidem, p. 129–144. 

128 Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 646, 2–5; 785, 6–7, 
vol. 11.

129 Galen described this process as follows: τὸ δὲ γλυκὺ πέττει…, cf. Galen, De simplicium 
medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 786, 6–7, vol. 11.

130 Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 70, 13 – 71, 19, 
vol. 12.

131 Such conclusions can be drawn, for instance, from Galen’s lecture on the properties of in-
dividual substances that create sweet and bitter tastes. The physician writes that bitterness 
and sweetness are connected, since the humours he calls bitter are formed when sweet juic-
es are diluted through exposure to heat. Therefore, both tastes are evidence that substances 
with such properties are small-particled and warming. However, bitter ones have smaller 
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substances that had opposite properties (termed, in turn, παχυμερῆ132), i.e. they 
were able to attenuate thick and sticky humours, and black bile in particular. The 
effect of such ingredients was reinforced with spices which, though different as 
far as their flavour is concerned, had a similar impact on digestion, because all of 
them were characterised by sharpness133 or bitterness and sharpness134 (denoting 
their warming effect and λεπτομέρεια135).

One more aspect of the recipe seems noteworthy. All spices used for making 
the sauce were redolent. It means that apart from their therapeutic effect, they 
also had a pleasant fragrance which, in dietetics, was a desired, though not an 
indispensable, feature. Since they were all imported and expensive, the use of just 
one of them was enough to consider a dish exquisite (the fact which Anthimus 
might also have wanted to emphasise when he decided to use the conjunction vel, 
thus offering the cook a choice between pricier nard and slightly cheaper tejpat). 
All in all, it seems logical to assume that if a  single recipe required the use of 
pepper, cloves, costus, and nard, or pepper, cloves, costus, nard, and tejpat, only 
Frankish elites could afford such a dish. Last but not least, the recipe for hare in 
De observatione ciborum appears to testify to the fact that the Franks were already 
refined enough to stop thinking about merely satisfying their hunger, but they 
also sought pleasant culinary and olfactory sensations.

particles than their sweet equivalents, and they also offer more intense warming effects – 
Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 698, 4–10, vol. 12. 

132 Large-particled constitution and thickness as properties of black bile, cf. Galen, De atra 
bile, 111, 5–10, vol. V.

133 Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 670, 12–14; 679, 10 
– 680, 3, vol. 11. Cf. …τὸ μὲν δριμὺ πυρῶδες… – Galen, De simplicium medicamentorum 
temperamentis ac facultatibus, 785, 4–5, vol. 11; τὸ δὲ δριμὺ παραπλησίως … δρᾷν, κατά γε 
τὸ διαλεπτύνειν τε καὶ διακαθαίρειν…τὸ δὲ δριμὺ θερμαίνειν…τὸ δ’ ἐπισπᾶσθαι καὶ διαφορεῖν 
– Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 785, 13–16, vol. 11.

134 Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 646, 9–11, vol. 11; 
effects of bitter substances – Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac 
facultatibus, 684, 4–7, vol. 11; τὸ δὲ πικρὸν γεῶδες λεπτομερὲς – Galen, De simplicium 
medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 785, 2–3, vol. 11; …καὶ τὸ μὲν πικρὸν 
διακαθαίρει τε τοὺς πόρους καὶ διαῤῥύπτει καὶ λεπτύνει καὶ τέμνει τὸ πάχος τῶν χυμῶν 
ἄνευ φανερᾶς θερμότητος – Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac fac-
ultatibus, 785, 17 – 786, 1, vol. 11.

135 Galen, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, 653, 1 – 656, 2, 
vol. 11.
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Conclusions

The present discussion has demonstrated that Anthimus’ apparently simpli-
fied dietetic advice addressed to Theuderic is in fact an epitome of the medicine 
of Antiquity and early Byzantium. In order to compile the treatise, the physician 
had to have at his disposal profound competence in the field, and especially in 
dietetics and materia medica. Accordingly, the research corroborates the author’s 
words concerning De observatione ciborum being composed on the basis of a the-
ory he acquired from medical authorities galore. Moreover, the analysis included 
in the article proves that Anthimus’ work is an important source for any research 
into both medical as well as culinary literature as it allows to better understand 
its system of knowledge.
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Streszczenie

Wiedza w zakresie antycznych igrzysk panhelleńskich przekonuje, że wywodzący się ze Sparty 
atleci z różnych powodów nie zdominowali tych agonów i bynajmniej nie uchodzili za ich wy-
bitnych faworytów. Tymczasem współczesny sport chętnie i często (najbardziej spektakularnie 
w onomastyce klubów sportowych) nawiązuje do antycznej Sparty. Dzieje się tak dlatego, że 
najważniejszy element ciągle żywego Spartan mirage stanowi spartańskie militarne wychowa-
nie. Poddawane idealizacji okazało się w  założeniach i  celach zbieżne z  systemem wartości 
przypisywanym sportowi przez dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych edukatorów, mentorów 
i polityków. Najwcześniej i najpełniej fenomen ten pojawił się w Holandii. 

Słowa kluczowe: antyczna Sparta, agōgē, greckie agony, recepcja antyku, Spartan mi-
rage, onomastyka sportowa, holenderskie kluby piłkarskie.

Summary

Sport in Sparta, Sparta in Sport. The Spartan mirage in the modern sports  
movement

We know that the athletes who came from Sparta did not dominate the ancient Panhellenic 
Games, although they were by no means regarded as outstanding favourites of these agones. De-

Almanach Historyczny 2021, t. 23, z. 1, s. 39–58

* Artykuł powstał jako element większej całości w ramach projektu NPRH: „Antyczna Spar-
ta. Spartańska rzeczywistość i mit spartański w polskiej i europejskiej nauce oraz mémoire 
collective”.
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spite this fact, modern sport refers to ancient Sparta eagerly and frequently (most spectacularly 
in the onomastics of sports clubs). This is caused by the fact that the most important element 
of the still living Spartan mirage lies in the Spartan military upbringing. Having been idealized, 
its suppositions and aims turned out to coincide with the value system ascribed to sport by the 
educators, mentors and politicians of the nineteenth and twentieth centuries. This phenome-
non first appeared in its most complete form in Holland.

Keywords: Ancient Sparta, agōgē, Greek agones, reception of antiquity, Spartan mirage, 
sports onomastics, Dutch football clubs.

Amatorów współczesnego sportu, w mniejszym chyba stopniu miłośników an-
tyku, nie zdziwi fakt, że w greckim mieście Sparta funkcjonuje klub A.E. Sparti 
(Athlitiki Enosis Spartis, Αθλητική Ένωση Σπάρτης). Choć nie należy on nawet 
do lokalnych liderów greckiego futbolu, to nazwę zaczerpnął bodaj z pewnych eu-
ropejskich wzorców i tradycji. Liverpool i Hamburg np. zagorzałym fanom piłki 
nożnej mogą chyba kojarzyć się częściej z nazwą klubu niż dużymi europejskimi 
miastami. Wieści na temat A.E. Sparti nie rozchodzą się z takim rozmachem, jak 
drobne choćby informacje tyczące wspomnianych potentatów i trudno wyroko-
wać w sprawie mocy antycznych tradycji jako siły sprawczej decydującej o na-
zwie tego prowincjonalnego dziś klubu1. Początki dziejów nowożytnego sportu 
greckiego pokazują jednak, że odległa przeszłość poddawana była w jego ramach, 
w różnych formach i na różne sposoby, swego rodzaju rewitalizacji. Biorąc pod 
uwagę, że w piłkarskiej topografii współczesnej Grecji A.E. Sparti jest jedynym 
„wspomnieniem” antycznej Sparty, sądzić należy, że w pełni świadome nawiązy-
wanie do helleńskich tradycji sportu żywotne było jedynie w okresie początków 
budowania niepodległego państwa w XIX w.2

1 Założono go dopiero w 1991 r., http://www.it1me.com/learn?s=A.E._Sparti_F.C. (dostęp: 
12.12.2018), a wspomniana strona WWW jest niezwykle… lakoniczna. Wiadomo, że po-
przednikiem tego klubu był Evrotas założony w Sparcie już w 1887 r. Por. Ch. Koulouri, 
Athleticism and Antiquity: Symbols and Revivals in Nineteenth-century Greece, „The In-
ternational Journal of the History of Sport” 1998, 15, 3, s. 147. Gdyby udało się zrealizo-
wać dziewiętnastowieczne plany uczynienia ze Sparty miasta równorzędnego wobec Aten 
(por. Y. Hamilakis, The Nation and Its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagi-
nation in Greece, Oxford–New York 2007, s. 183), pewnie dzisiejsze derby Grecji między 
A.E. Sparti a którymś z równie potężnych klubów ateńskich wywoływałoby asocjacje z woj-
ną peloponeską (takie echo towarzyszy też innym derbom).

2 Np. koryncki klub „Poseidon” [sic!], w zgodzie ze swym statutem z 1887 r., planował od-
rodzenie igrzysk istmijskich. Spartański Evrotas tworzył z  kolei wspólnotę opartą na la-
końskich zasadach, wprowadzając do wewnętrznych regulacji zapis, wedle którego każdy, 
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Kazus Grecji niej jest dowodem na to, że jedynie nowożytny ruch olimpijski 
był i  ciągle pozostaje wyjątkowym depozytariuszem spuścizny antycznej agoni-
styki. Ta z ód Pindara rodem tkwi jednak korzeniami w wielkich panhelleńskich 
agonach, co przy ich idealizacji skutkuje wrażeniem, że atletyka starogrecka była 
doskonałą jednią niwelującą wszelkie partykularyzmy, zjawiskiem niemal pod 
każdym względem homogenicznym3. W istocie było jednak zgoła inaczej, a wiele 
argumentów przemawia za tym, aby spartańską „kulturę fizyczną” (głównie po-
jawiający się w różnych kontekstach trening fizyczny i udział jej reprezentantów 
w agonach) wyłączyć z całości atletyki greckiej i traktować zarówno jako oddziel-
ną, mającą swoją tożsamość kategorię historyczną, jak i szczególną przestrzeń ba-
dawczą4. W obrębie tej drugiej jest chyba również miejsce na refleksję nad szcze-
gólną częścią Spartan mirage, przestrzenią sportową mitu, miejscem obfitującym 
w o tyle zaskakujące spartańskie skojarzenia i oryginalne przywołania, że okazują 
się one uchwytne w świecie, w którym nikt ich dotąd w zasadzie nie poszukiwał5. 

Trudno pogodzić się z kategoryzowaniem sportu jako elementu kultury po-
pularnej6. U  swojej genezy ten nowożytny był wytworem dziewiętnastowiecz-

kto okazał się tchórzem lub dokonał czynu niegodnego, zostanie z niej usunięty. Szerzej: 
Ch. Koulouri, Athleticism and Antiquity, s. 147–148. 

3 D.C. Young, The Modern Olympics: A Struggle for Revival, Baltimore 1996, passim.
4 D.G. Kyle, Origins, w: Routledge Companion to Sports History, eds S.W. Pope, J. Nauright, 

London–New York 2010, s.  114–127, 119, pisał: „At Athens and even at less urbanized 
Sparta, earlier contests, cults and rites of passage of clans and sub-communities were in-
corporated or ‘nationalized’ in local athletic systems supported and supervised by the city-
state”. Gdzie indziej ten sam wybitny znawca sportu antycznego, D.G. Kyle, Sport and So-
ciety in Ancient Greece, Cambridge 1998, s. 9, dodał, że atletyka spartańska to „resonance 
of local particularities”. Patrz też: P. Christesen, D.G. Kyle, General Introduction, w: A Com-
panion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity, eds P. Christesen, D.G. Kyle, 
Malden–Oxford 2014, s.  1, „Geographical coverage is intentionally broad; contributions 
in this volume explore sport in a variety of sites and regions in the Greek world, including 
Athens, Sparta, the northern Peloponnese, the Greek West, Macedonia, Egypt, and Asia 
Minor”. 

5 Refleksja nad mitem spartańskim w kulturze popularnej koncentrowała się dotychczas na 
filmie, różnych odmianach beletrystyki czy grach komputerowych. Patrz np.: D. Kaja, 300 
(na) przeciw masom? Przestrzeń Termopil w kinie polskim i światowym (w kontekście zjawisk 
kultury popularnej), w: Sparta w kulturze polskiej, cz. 1, Model recepcji, spojrzenie europejskie, 
konteksty greckie, red. M. Borowska i in., Warszawa 2014, s. 411–450; L.S. Fotheringham, The 
Positive Portrayal of Sparta in Late-twentieth-century fiction, w: Sparta in Modern Thought: 
Politics, History and Culture, eds S.  Hodkinson, I.  M.  Morris, Swansea 2012, s.  393–430; 
P. Cartledge, Ancient Sparta in Modern Fiction, „History Today” 2015, 65, 8, s. 56–57.

6 Dyskusję w tym zakresie, ze smutnymi dla historyków sportu wnioskami, zaprezentował 
Th. Scanlon, Contesting Ancient Mediterranean Sport, „The International Journal of the 
History of Sport” 2009, 26, 2, s. 52.
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nych elit społecznych, a wobec tego, w przeciwieństwie do obecności mitu spar-
tańskiego we współczesnej kulturze popularnej, ówczesna fascynacja „sportem 
antycznym” w dużo większym stopniu poddaje się pewnej racjonalizacji. Pytam 
zatem o źródła i powody tej atencji, niekiedy graniczącej wręcz z zauroczeniem, 
choć w początkowym etapie „sportowego lakonizowania”, jak sądzę, więcej było 
roztropności i premedytacji niż właściwego współczesności naśladownictwa oraz 
wtórnego przywoływania istniejących już stereotypów lub efemerycznych mód. 
Za niezwykle istotne uważam rozstrzygnięcie wątpliwości, co do właściwego 
przedmiotu recepcji. Z pewnością nie była nim spartańska atletyka, a zaprezen-
towane niżej argumenty dowodzą (w zgodzie z dotychczasowym jedynie zdro-
worozsądkowym przekonaniem, stąd mowa o wątpliwościach), że rudymentem 
tego zjawiska był synchronicznie postrzegany system spartańskiego wychowania7 
i mechanicznie wiązane z nim wartości wyjątkowo kompatybilne z kanonem cech 
idealnego atlety. Awansem powiedzieć można, że przypominało to nieco inną 
formę zachwytu nad antycznym sportem, która zaowocowała wprowadzeniem 
do dziewiętnastowiecznych zapasów stylu walki pod nazwą tzw. styl grecko-
-rzymski. Problem w  tym, że jego reguły w niczym nie przypominały sposobu 
walki antycznych atletów…8 

Przybierająca różne formy sportowa lakonofilia z  największym natężeniem 
występuje w sferze sportowej onomastyki (nazw głównie piłkarskich klubów). Ich 
analiza daleka jest jednak od dominującego w nauce podejścia językoznawcze-
go9. W sposób przekonujący dowiedziono, że pozornie trywialne nazewnictwo 
klubów to klucze do częściowego choćby zrozumienia fenomenu współczesnego 
sportu. Są one nie tylko prostym narzędziem identyfikacji, ale i podstawą kształ-
towania określonej tożsamości, kreowania wspólnoty, patriotyzmów lokalnych 

7 Zupełnie nieprzydatny i  zdradliwy w  badaniach nad agōgē. Por. P.  Christesen, Athletics 
and Social Order in Sparta in the Classical Period, „Classical Antiquity” 2012, 31, 2, s. 199; 
R. Kulesza, Sparta w V–IV wieku p.n.e., Warszawa 2003, s. 135.

8 R. Crego, Sports and Games of the 18th and 19th Centuries, Westport–London 2003, s. 130–
131.

9 W polskiej refleksji tego typu ledwie dostrzega się obecność „Sparty”, np. J. Ożdżyński, Na-
zwy polskich klubów sportowych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Zeszyt 47. Prace Języ-
koznawcze II” 1973, s. 123. W wielu innych podobnych pracach daje o sobie znać spora 
ignorancja autorów nie tylko w zakresie dziejów sportu (zob. np. A. Kijak, O nazwach klu-
bów biegowych, „Polonica” 2015, 35, 16, s. 204). Rzadko podejmuje się wspomnianą kwe-
stię motywów wyboru i znaczenia samej nazwy dla określonej społeczności. Por. B. Dunaj, 
Teoretyczne problemy onomastyki sportowej. Sposoby identyfikacji klubów, w: Nowe nazwy 
własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, 
Kraków 2007, s. 489–494.
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(w roli totemu i ikony), wreszcie kultywowania przywoływanego przez nią syste-
mu wartości, stylu życia itp.10 Oznacza to, że refleksja nad nimi bronić się może 
przed zarzutami zwykłego antykwaryzmu, prostej statystyki czy kazuistyki11. 
Pozostałe partie artykułu dotyczą innych form obecności Sparty w nowożytnym 
i współczesnym sporcie (np. w ruchu olimpijskim czy w świecie sportowego biz-
nesu).

Walka z  mitem wyjątkowości, surowości i  pełnego militaryzmu spartań-
skiego wychowania, a  tym bardziej fundamentalnych związków agōgē z  atle-
tyką, przypominać może mało efektywne przekonywanie, że pierwsze igrzyska 
olimpijskie w starożytności bynajmniej nie odbyły się w 776 r. p.n.e., a Rzym 
nie został zbudowany w 753 r. p.n.e. Opinie specjalistów z trudnością trafiają 
„pod strzechy”, a popularyzowanie ich odkryć, co chyba nie do końce ryzykow-
ne, burzyć może nawet pewien ustalony powszechnie ład i wprowadzać spo-
rą dezorientację. Permanentne poszukiwanie ideałów wychowawczych kusiło 
wskazywaniem modeli historycznie sprawdzonych, których starożytność sama 
w sobie dodaje im prestiżu i  estymy. W każdej niemal epoce postantycznego 

10 Naukowej powagi dodają temu zagadnieniu studia z  zakresu antropologii społecznej 
C. Lévi-Straussa (The Savage Mind, Oxford 1962), wedle której poprzez nazwy porządku-
jemy otaczający nas świat, czyniąc go jednocześnie bardziej zrozumiałym. Starożytnicy po-
dejmowali ten problem niezwykle rzadko. M. Golden, Sport and Society in Ancient Times, 
Cambridge 1998, s.  17, sugerował, że nazwy amerykańskich klubów typu Lions, Sharks 
lub Tigers mogą być reminiscencją genezy sportu wywodzonego z  rytuału polowania… 
O powadze nazw klubów w różnych kontekstach, socjologicznych, historycznych i mar-
ketingowych: J. Bale, The Place of „Place” in Cultural Studies of Sport, „Progress in Human 
Geography” 12, 1988, s. 513–516; R. Holt, Sport and the British. A Modern History, Oxford 
1990, s. 150, 166–175; J. Boessenkool, „It Is a Process Filled with Struggles”. Mergers of Sport 
Clubs, w: Making Sense of Diversity in Organizing Sport, eds A. Knoppers, A. Anthonissen, 
Oxford 2006, s. 53–54; Ch. Kassimeris, European Football in Black and White: Tackling 
Racism in Football, Lanham 2008, s. 7–19; V. Duke, L. Crolley, Football, Nationality and the 
State, New York–London 1996, s. 51–57; The Organisation and Governance of Top Football 
Across Europe: An Institutional Perspective, eds H.  Gammelsæter, B.  Senaux New York, 
London 2011, passim.

11 W pewnym sensie w tej części artykułu pojawiają się swego rodzaju case studies, stanowiące 
jednak podstawę do wyciągania szerszych wniosków. W sferze głębszego zainteresowania 
znalazły się jedynie kluby najstarsze, których spartańskie nazwy pojawiły się w specyficz-
nym kontekście historycznym. Tylko na tym adekwatnym dla spektakularnych przypadków 
tle daje się odnaleźć właściwe motywy korzystania z miana Sparta. Analiza lakonizowania 
w sporcie XIX lub początku XX w. dawała też szanse na wykorzystanie w artykule specja-
listycznej literatury. W  wielu przypadkach jednak nie uchroniło mnie to od korzystania 
z  internetu, bacząc przy tym, aby przywoływać jedynie oficjalne strony WWW klubów 
sportowych. 
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świata przywoływano prawem stanowione wzorce Likurga, stawiając je, z wie-
lu różnych powodów, raz w roli modelu, innym znów razem jako uosobienie 
edukacyjnej aberracji. Naturalnie, często znajdowały się one w centrum uwagi, 
innym razem schodziły nieco na margines spartańskiego dyskursu, ale z wielu 
wątków Spartan mirage akurat tego nigdy nie odesłano do lamusa historii12. 
Ciągle inspiruje poważną naukową refleksję13, ale i rozbudza wyobraźnię14. Po-
społu sprawia to, że wraz z pojęciem „wychowanie” stworzyło już chyba trwały 
związek frazeologiczny. 

Ciekawe, że takiej nobilitacji nie doczekała „atletyka”, gdyż temu greckiej pro-
weniencji słowu nie towarzyszy żaden inny mechanicznie kojarzony z nim deter-
minant. Atletyka ma co najwyżej wspólną helleńską ojczyznę i rzadko łączy się 
ją ze Spartą. Pewną dlań rekompensatą jest fakt, że językowy następca atletyki – 
sport15 – z wychowaniem spartańskim znajduje nadzwyczaj zgodne połączenie. 
Choć nikt nigdy w apodyktyczny sposób nie przekonał do prymarnych związków 
militarnej edukacji z atletyką/sportem16, powszechnie uważa się, że to klasycz-

12 Patrz np., E. Rawson, The Spartan Tradition in European Thought, Oxford 1969, passim; 
S. Hodkinson, I.M. Morris, Introduction, w: Sparta in Modern Thought, s. VII–XXVI. 

13 Celem tego artykułu nie jest badanie ani wychowania spartańskiego, ani lacedemońskiej 
atletyki. Stąd w kilku poniższych notach przywołuję jedynie relatywnie nowe a ważne pra-
ce tyczące tych kwestii. Odnośnie agōgē ograniczam się do: J. Ducat, Spartan Education. 
Youth and Society in the Classical Period, Swansea 2006; tenże, Perspectives on Spartan Ed-
ucation in the Classical Period, w: Sparta: New Perspectives, eds S. Hodkinson, A. Powell, 
London 1999, s. 43–66; P. Cartledge, Spartan Reflections, Berkeley 2001, s. 79–90; N. Ken-
nell, The Gymnasium of Virtue. Education and Culture in Ancient Sparta, Chapel Hill 1995, 
szczególnie s. 98–114; Kulesza, Sparta, s. 131–142.

14 Niechże nieco ironiczną ilustracją będzie artykuł: V.  Xue-Ning, Comparative Study on 
Physical Education between Sparta and Ancient Chinese Western Zhou Dynasty, „Reports 
of International Olympic Academy” 1997, 15, 6, s. 24–26.

15 Dbałość o  adekwatność terminologiczną sprowadzam do unikania używania pojęcia 
„sport” w relacji do antycznej atletyki, podobnie atletyki nie wiąże z agōgē. Historycy sportu 
różnie sobie radzą z właściwym stosowaniem historycznych pojęć. P. Christesen, Athle-
tics, s. 197–198, pojęcia sport nie ogranicza do atletyki (wykorzystuje je także do zawodów 
i  igrzysk), a  rozciąga je też na wszelką aktywność podejmowaną w związku z przygoto-
waniem do rywalizacji, co nieco zamazuje różnice między wychowaniem a sportem. Por. 
D. Kyle, Athletics in Ancient Athens, Leiden 1987, s. 10.

16 Np. P. Christesen, Athletics, s. 203, stwierdził, że: „Spartiate boys and men who were tal-
ented and motivated athletes had a large number of opportunities to participate voluntarily 
in formally organized athletic competitions held in and around Sparta that had no direct 
connection to the Spartan educational system”. W całym toku jego wywodów widać jednak, 
że agōgē i  atletyka stanowią dla niego jednię (wynikającą nie tylko z  konfuzji terminów, 
por. s. 237–238). Bardziej jednoznaczny jest R. Kulesza, Męstwo i tchórzostwo w systemie 
prawnym i obyczajowym starożytnej Sparty, w: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa 
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ne – w sensie pewne i modelowe – syjamskie rodzeństwo17. Istota problemu tkwi 
bodaj w niemal identycznym dla obu sfer aktywności ludzkiej systemie wartości, 
a barierę wyznacza tylko zakładany (raczej w teorii) subtelnie różny cel wysiłków 
służących wykreowaniu z jednej strony dobrego wojaka, z drugiej zaś znakomi-
tego atlety. Sport nie jest poza tym zjawiskiem autotelicznym i na tyle sposobów 
wikła się w  rozmaite relacje z  innymi, pozornie często odległymi, dziedzinami 
życia, że wyznaczanie linii demarkacyjnej akurat w tym przypadku byłoby chyba 
nie do końca rozsądne. Stąd z dużą dozą pewności zakładać można, że to wy-
obrażenia na temat spartańskiego wychowania zdeterminowały obecność Sparty 
u genezy nowożytnego i w nowoczesnym sporcie. Wobec powszechności, popu-
larności i poczytności dwu najważniejszych źródeł wiedzy o agōgē – Ksenofonta  

obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005, 
s. 174, według którego „Długotrwałość szkolenia oraz nacisk na ćwiczenia fizyczne, rywali-
zację indywidualną i grupową sprawiały, że Spartanin mógł być rzeczywiście sprawniejszy 
i silniejszy od innych Greków”. Przegląd stanowisk na temat niejednoznacznej już w samej 
starożytności relacji atletyka – militarne wychowanie: M.B. Poliakoff, Stadium and Are-
na: Reflections on Greek, Roman, and Contemporary Social History, „Olympika” 2, 1993, 
s. 67–78; tenże, The Ancient Combat Sports: Competition, Violence and Culture, New Hav-
en 1987, s. 94–103; M. Golden, Sport and Society, s. 12–14, 91–95; M. Lämmer, Zum Ver-
hältnis von Sport und Krieg in der griechischen Antike, w: Sport im Spannungsfeld von Krieg 
und Frieden, Hrsg. H.  Becker, Clausthal-Zellerfeld 1985, s.  17–30; Th. Scanlon, Combat 
and Contest: Athletic Metaphors for Warfare in Greek Literature, w: Coroebus Triumphs, 
ed. S. Bandy, San Diego 1988, s. 230–244; G. Nagy, The Best of the Achaeans: Concepts of the 
Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore 1979, passim; N. Crowther, Sport in Ancient Times, 
Westport–London. 2007, s. 76–77; N. Spivey, The Ancient Olympics, Oxford 2004, s. 1–29.

17 Generalnie o tożsamość agōgē i atletyki łatwo, jeśli z całego system wychowawczego, świata 
religii i także rytuałów wysublimować militarny trening fizyczny (i jego ersatze) lub uznać 
go za jego istotę. Najwcześniej, w  skali dotąd niespotykanej, uczynili to już w  XVIII  w. 
Niemcy. W uwielbieniu dla agōgē trwali w ciągu XIX stulecia i potem: H. Roche, „Go, tell 
the Prussians...”. The Spartan Paradigm in Prussian Military Thought during the Long Nine-
teenth Century, „New Voices in Classical Reception Studies” 7, 2012, s. 25–39; O. Kustrin, 
J.A. Mangan, Lasting Legacy? Spartan life as a Germanic Educational Ideal: K. O. Müller 
and Die Dorier, w: Militarism, Sport, Europe. War without Weapons, red. J.A.  Mangan, 
London 2005, s. 29–46; V. Losemann, The Spartan Tradition in Germany, 1870–1945, w: 
Sparta in Modern Thought, s.  254, 258–259, 267–268, 280. Nie należy tego lekceważyć, 
gdyż zwłaszcza druga połowa tego stulecia to czas narodzin nowożytnego sportu. Było 
w  tym coś więcej niż zachwyt nad pięknem ludzkiego ciała Winckelmanna i  Goethego. 
Por. G. Siebert, Goethe, lecteur de Philostrate, „Revue des Études Grecques” 2010, 123, 1, 
s. 391–392. Warto też dodać, że antyk odgrywał dość ważną rolę „legitymizującą” w osiem-
nastowiecznym niemieckim ruchu gimnastycznym: patrz np. V. Losemann, The Spartan 
Tradition, s. 255, szerzej, A. Krüger, Sport und Politik, von Turnvater Jahn zum Staatsama-
teur, Hannover 1975, passim.
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Lakedaimoniôn Politeia i głównie Lykoûrgos Plutarcha18 – podobne dossier spar-
tańskiej atletyki/sportu uznać należy za dostępne dla wybranych tajemne wręcz 
archiwum. Nie sądzę zresztą, aby nowoczesne, specjalistyczne studia nad lace-
demońską atletyką19, których notabene nikt na przełomie XIX i  XX wieku nie 
prowadził, mogły stanowić rodzaj katalizatora w rozszerzaniu obecności „seman-
tycznej Sparty” we współczesnym sporcie. To Plutarch i Ksenofont towarzyszyli 
narodzinom jego nowożytnej wersji.

Dominacja Plutarcha i Ksenofonta w kształtowaniu wyobrażeń na temat spar-
tańskiego wychowania zdaje się nie budzić wątpliwości. Zawsze jednak pojawić 

18 O wyjątkowym znaczeniu Plutarcha i Ksenofonta w historycznym rozwoju mitu Sparty od 
XVI w.: S. Hodkinson, I.M. Morris, Introduction, s. IX. Por. E. Rawson, The Spartan Tradi-
tion, passim. Pojawiają się oni zawsze, gdy mowa o znaczącej roli spartańskiego wychowania: 
A. Arcangeli, Recreation in Renaissance. Attitudes Towards Leisure and Pastimes in Europe-
an Culture, c. 1425–1675, New York 2003, s. 22–32; V. Losemann, The Spartan Tradition, 
s. 267–268, 280–281, 288; H. Roche, Xenophon and the Nazis: A Case Study in the Politi-
cisation of Greek Thought through Educational Propaganda, „Classical Receptions Journal” 
2016, 8, 1, s. 71–89; taż, „Go, tell the Prussians...”, s. 25, 30; K. Dybowska, J. Raszewski, Sparta 
w  propagandzie reżimu Metaksasa (1936–1941), w: Model recepcji, spojrzenie europejskie, 
konteksty greckie, cz. 1, red. M. Borowska i in., Warszawa 2014, s. 454. Z wykorzystania filo-
spartanina Plutarcha (por. G.J.D. Aalders, Plutarch’s Political Thought, Amsterdam–Oxford 
1982, s. 36–38) nie rezygnują historycy zajmujący się spartańską atletyką: J. Ducat, Perspec-
tives on Spartan, s. 44; tenże, Spartan Education, s. 1–34; P. Christesen, Athletics, s. 198. 

19 P. Christesen, Athletics, s. 193–255 (rozpatrywał jedynie konteksty wewnętrzne, socjalne, 
raczej agonistyki niż atletyki spartańskiej); Podobnie S. Hodkinson, An Agonistic Culture? 
Athletic Competition in Archaic and Classical Spartan Society, w: Sparta: New Perspectives, 
eds S. Hodkinson, A. Powell, P. Cartledge, London–Swansea 1999, s. 147–187, choć zwrócił 
uwagę na pewne zasadnicze cechy atletyki spartańskiej: dominacja rywalizacji drużynowej, 
koncentracja uwagi na zapasach i biegach, to jego podejście bliskie jest Christesenowi. Rela-
tywnie niewielka liczba prac „monograficznych” pokazuje, jak trudno w praktyce oddzielać 
od siebie zjawiska/pojęcia (agon, atletyka, wychowanie), których dywersyfikacja przycho-
dzi nam chyba dzisiaj łatwiej. Por. np. D.S. Potter, The Victor’s Crown: A History of Ancient 
Sport from Homer to Byzantium, Oxford 2012, szczególnie s. 112–115. Nie wolno pomijać 
nieco tradycyjnych, „statystycznych” prac N. Crowthera, Elis and the Games, „L’antiquité 
classique” 1988, 57, s. 301–310; tenże, A Spartan Olympic Boxing Champion, „L’Antiquité 
Classique” 1990, 59, 1, s. 198–202. Te istotnie traktują o atletyce, a sądzić można, iż synteza 
podejść Hodkinsona, Christesena i Crowthera przyniesie wreszcie pełną, wieloaspektową 
monografię lacedemońskiego sportu (być może z włączeniem doń także rzymskiej Sparty?). 
Por. A. Spawforth, High Culture and Agonistic Festivals, w: P. Cartledge, A. Spawforth, Hel-
lenistic and Roman Sparta. A tale of two cities, part 2, London–New York 2002, s. 163–175; 
tenże, A Severan Statue-Group and an Olympic Festival at Sparta, „Annual of the British 
School at Athens” 81, 1986, s. 313–332.
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się może pytanie, w jakim zakresie oba dzieła „trafiały pod strzechy”20. Nie chodzi 
tu wyłącznie o śledzenie narodowych edycji obu autorów greckich, co o poszu-
kiwanie form popularyzowania ich dzieł i  ich filospartanizmu. Wydaje się, że 
dość istotnym pasem transmisyjnym między zwykle ograniczoną i dość elitarną 
lekturą źródeł a tzw. popularnym, zwłaszcza młodym, „konsumentem” antyku 
greckiego okazało się wielotomowe dzieło Jeana Jacquesa Barthélemy’ego, Voy-
age du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère 
vulgaire (I ed. z 1788 r.). Zdobyło ono i popularność, i poczytność, co sprawiło, 
że już od końca XVIII w. doczekało się wielu wydań oraz tłumaczeń, zwłaszcza 
na angielski i niemiecki. W tomie IV utworu Barthélemy dał wyraz ogromnej 
atencji dla dziejów Sparty. Wykorzystane źródła, głównie Plutarch i Ksenofont, 
były znakomitą podstawą do pokazania wielkości Likurga i wykreowania Sparty 
na państwo idealne (przy tonowaniu kwestii kłopotliwych). Sporo uwagi au-
tor poświęcił wychowaniu, nie zapominając też o spartańskich świętach i rytu-
ałach. O ile treści dzieła uznać można za tradycyjne, to forma, powieściowy ko-
stium dla przedstawienia historii, zdecydowała o tym, że filospartanizm autora 
przenosić się mógł na wiele pokoleń młodych Europejczyków21.

Jedynie zdroworozsądkowym argumentem za tezą, że istotnie o absorbowa-
niu mitu spartańskiego we współczesnym sporcie zdecydowało wyobrażenie  

20 Przypominam, kreatorzy nowożytnego sportu to ówczesna elita (por. np. P. Bailey Leisure 
and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest for Control, 1830–
1885, London 1978), której nie sposób porównywać np. „do szerokiej publiczności” kin, 
adresatów komiksów i gier komputerowych. Por. D. Kaja, 300 (na) przeciw masom?, s. 412. 

21 J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle 
avant l’ère vulgaire, t. 4, Paris. 1790, s. 180–201 (o edukacji spartańskiej), s. 236–242 (o re-
ligii, świętach i rytuałach). O charakterze i poczytności dzieła: M. Winston, Spartans and 
Savages: Mirage and Myth in Eighteenth-century France, w: Sparta in Modern Thought, 
s.  140–142; É. Egger, L’Hellénisme en France: leçons sur l’influence des études grecques 
dans le développement de la langue et de la littérature françaises, t.  2, XIXe s., Paris 
1869, s. 294–310. Tylko we Francji w latach 1825–1868 ukazało się osiem wydań książki. 
Tłumaczenie na polski pojawiło się już w 1821 r. Rolę popularnego orędownika Sparty 
w podobnej powieściowej formule mogły też pełnić wcześniej słynne Podróże Guliwera 
(1726). Por. I.  Higgins, Swift and Sparta: The Nostalgia of Gulliver’s Travels, „Modern 
Language Review” 78, 1983, s. 513–531. Ta supozycja skłania do dość ryzykownego po-
szerzania listy podobnych publikacji. Ograniczę się zatem do przykładu popularnej serii 
„sportowo-młodzieżowych”, a wczesnych chronologicznie powieści Horace’a Annesley’a  
Vachella z początku XX w., w których wyraźnie obecny jest system spartańskich war-
tości wychowawczych. Por. A. Skillen, Sport: An Historical Phenomenology, „Philosophy” 
68, 1993, s. 361. Współcześnie rzecz wygląda dość obiecująco, por. L.S. Fotheringham, The 
Positive Portrayal, s. 393–430. 
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o ówczesnym systemie edukacyjnym, nie zaś świadomość wielkości lacedemoń-
skiej atletyki, jest znaczące milczenie nowożytnej i  współczesnej onomastyki 
sportowej wokół Aten22. Zarówno Plutarch, jak i Ksenofont nie obfitują w infor-
macje o sukcesach spartańskich atletów czy o wielkości organizowanych w Spar-
cie agonów. Hodkinson zwrócił uwagę na zasadnicze cechy atletyki spartańskiej: 
dominację rywalizacji drużynowej (objawiającej się głównie w grach z użyciem 
piłki), koncentrację uwagi na zapasach i biegach. Choć listę tych cech można uzu-
pełniać23, to po dodaniu do nich jedynie „sportowej” emancypacji kobiet spar-
tańskich, wyłania się – obecny przecież w tych dwu źródłach, stąd łatwy w re-
cepcji, ale i atrakcyjny w roli godnego do naśladowania i akceptacji – model dla 
rodzącego się w drugiej połowie XIX w. sportu. Starożytność wzorca dawała mu 
z pewnością ważną legitymację. Jeśli wspomniane tezy raczej niż jednoznaczne 
argumenty uzupełnić o oczywistą tożsamość systemu wartości militarnego wy-
chowania, atletyki i  sportu24, to rola Plutarcha i  Ksenofonta jako „fundatorów” 

22 D.A. Dombrowski, Contemporary Athletics and Ancient Greek Ideal, Chicago 2009, s. 71, 
zaakceptował fakt, że „that many colleges (e.g., Michigan State), high schools, and athletic 
teams have as their nickname the Spartans”. Natomiast dziwiło go, iż „Crawfordsville High 
School in Indiana adopted as its nickname the Athenians”. Problem obecności „Aten” w na-
zewnictwie klubów sportowych właściwie nie istnieje. 

23 S. Hodkinson, An Agonistic Culture?, s. 147–187. Warto wspomnieć sukcesy Spartan w eli-
tarnych wyścigach konnych i zamiłowanie do polowań (por. np. M. Golden, Sport and So-
ciety, s. 174), gdyż zrazu arystokratyczny sport XIX w. znajdował w tym argument przeciw 
jego egalitaryzacji. Patrz np. szczególnie ważna, przy atencji dla piłki nożnej, sphairoma-
chia, Xen., Lak. Pol. 2. 8–9; 9.4–5, w roli wręcz katalizatora recepcji. Jeśli dodać do tego, co 
prawda pochodzące często z innych, mocno rozproszonych źródeł, informacje o tym, że 
w zakresie atletyki (pierwsze zwycięstwa w dyscyplinach dopiero co obecnych w agonach 
panhelleńskich, inwencja w treningu fizycznym, wyjątkowość form rywalizacji), to wartość 
tego wzorca niepomiernie wzrasta. Obawy obyczajowe budzić mogła natomiast spartań-
ska nagość i pederastia; por. N. Crowther, Athletic Dress and Nudity in Greek Athletics, 
„Eranos” 80, 1982, s. 163–168; Th. Scanlon, The Dispersion of Pederasty and the Athletic 
Revolution in Sixth-century BC Greece, „Journal of Homosexuality” 2005, 49, 3–4, s. 63–85. 
W atletyce spartańskiej brakowało też, z wielu pozasportowych powodów (por. M. Golden, 
Sport and Society, s. 81; P. Christesen, Athletics, s. 227), gwiazd pokroju Milona, ale pro-
blem ten w XIX w. pojawiał się jeszcze śladowo…

24 Patrz choćby R. Kulesza, Męstwo i tchórzostwo. H.L. Reid, Sport and Moral Education in 
Plato’s Republic, „Journal of the Philosophy of Sport” 34, 2007, s. 160–175, zasugerował, iż 
często wspominającego o wychowaniu spartańskim Platona należy uznać za twórcę senten-
cji, wedle której „sport builds character”. T. Delaney, T. Madigan, Sports: Why People Love 
Them, Lanham 2009, s. 231, napisali natomiast wprost: „We love winners; we love excite-
ment; we love the camaraderie of being together with fellow fans; we love a heated rivalry; 
and most of all, we love a god game”. Nie należy zapominać o tkwiącej u Plutarcha sporej 
dozie patriotyzmu, por. E. Rawson, The Spartan Tradition, s. 344–347. 
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mitu Sparty w sporcie znakomicie wzrasta25. Czy wystarczy to do przekonującego 
uzasadnienia nieco prowokujących zabiegów onomastycznych obecnych w tytule 
artykułu? 

Warto pokusić się o rodzaj case study, które daje szanse na to, aby teoretyczne 
dotąd rozważania oprzeć na praktyce. Poszukiwań obecności Sparty w historycz-
nych i aktualnych nazwach klubów piłkarskich nie sposób nie rozpocząć od Ho-
landii26. Zadziwiająca i wyjątkowa dla tego państwa jest bowiem skala szczególnej 
atencji zrazu dla antycznej Sparty, potem zaś szacunku głównie wobec Sparty 
Rotterdam. Korzenie amatorskiego klubu z Amsterdamu VVA Spartaan sięgają 
aż 1903  r. Powstał on w  środowisku miejscowych dokerów, a  subtelna zmiana 
w nazwie (na Spartaan) wynikała z  faktu, że Sparta istniała już w Rotterdamie. 
VVA Sparta w brabanckim miasteczku Beek en Donk została powołana do życia 
w marcu 1920 r., a współczesna nazwa Sparta’25 odzwierciedla fakt rewitalizacji 
upadającego klubu dokonanej w 1925 r. Z kolei w Rotterdamie amatorski kato-
licki RKSV Spartaan’20 powstał w 1920 r. (pierwotnie proponowaną nazwą była 
Concordia). W Nijerk w Geldrii Sparta pojawiła się zaś w 1931 r. W tym samym 
regionie w Zaltbommel w 1953 r. narodziła się N.I.V.O Sparta. Sparta AV jest naj-
młodszym spartańskim dzieckiem w piłce holenderskiej (1961), jako amatorskie 
zaplecze wielkiej Sparty Rotterdam27. 

Spośród w sumie ośmiu „lakonizujących” klubów holenderskich tylko w przy-
padku ostatniego można mieć pewność, że jego nazwa jest naśladownictwem 
najbardziej znanej na świecie rotterdamskiej Sparty. W pozostałych przypadkach 
trzeba zakładać, że wybór nazwy stał się efektem wyjątkowej estymy Holendrów 

25 Jeśli w recepcji antycznego sportu mówić o pewnej adekwatności wykorzystywanych w jej 
ramach źródeł antycznych, to należy wspomnieć, że traktat Filostratosa, Gymnasticus, od-
kryty ok. połowy XIX w. i opublikowany po raz pierwszy przez M. Mynasa w 1858 r., wszedł 
do obiegu naukowego dopiero po edycji dziełka przez J. Juethnera w 1909 r. Por. J. König, 
Introduction, w: Philostratus Heroicus, Gymnasticus, Discourses 1 and 2, eds J.  Rusten, 
J. König, Cambridge–London 2014, s. 382–383; A. Billault, Le Γυμναστικός de Philostrate 
a-t-il une signification littéraire?, „Revue des Études Grecques” 106, 1993, s. 142–162. Dzie-
ło nie odegrało znaczącej roli w propagowaniu igrzysk olimpijskich, por. D.C. Young, The 
Modern Olympics, s. 14, 18. 

26 Z punktu widzenia natury tych dociekań oboczności językowe typu „Spartan” lub „Spar-
tans” nie mają znaczenia.

27 Strony klubowe, VVA Spartaan, http://www.vva-spartaan.nl/ (dostęp: 5.03.2016.), choć 
sporo uwagi poświęcają ich historii, to nie dostarczają żadnych informacji na temat oko-
liczności pojawienia się nazwy. Por odpowiednio: Sparta Beek en Donk, http://www.spar-
ta25.nl/; Spartaan’20, http://www.spartaan20.nl/de-club/historie/1920-1950; Sparta Nijerk, 
http://www.vvspartanijkerk.nl/de-vereniging/historie/; Nivo Sparta, http://www.nivo-
-sparta.nl/; Sparta AV, http://www.sparta-rvav.nl/16/historie.html (dostęp: 4.02.2016).
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wobec antyku. Do dziś w Niderlandach funkcjonują kluby nawiązujące do tej epo-
ki poprzez obieranie patronów wśród takich mitycznych postaci jak Hercules, 
Alcides, Heracles, Achilles czy historycznych bohaterów typu Leonidas (patrz 
niżej). Sami kibice holenderscy mają z tym dzisiaj pewien kłopot28. Tego fenomenu 
nie wyjaśnia bowiem historia holenderskiego futbolu. Można jedynie domniemy-
wać, że wzorowany na brytyjskiej piłce nożnej, tworzony in gremio przez uczniów 
i studentów, słuchaczy odpowiedników angielskich public schools na tyle mocno, 
że doskonale rozpoznane w  nich (via Plutarch i  Ksenofont) klasyczne korzenie 
sportu, atletyki oraz stojące za nimi wartości wychowawcze przekładali i wyrażali 
w nazwach swych klubów29. Właściwe źródła lakońskiego zauroczenia tkwią chyba 
poza samym sportem. Istnieją solidne podstawy, aby twierdzić, że w dużym stopniu 
w protestanckim państwie etyka kalwińska30 bliska była ideałom spartańskim. Spar-
ta, kojarzona z konserwatyzmem, dyscypliną, atrakcyjna przez swą surowość i asce-
tyczność, dla jeszcze purytańskiej społeczności przełomu XIX i XX w. była ważnym 
wzorcem przenoszonym również do sportu. Piłka nożna przynosiła ze sobą masowe 
uczestnictwo w sporcie, które nie zawsze było akceptowane31. Z podobnych powo-
dów wyjątkowo długo sprzeciwiano się też w Holandii profesjonalizacji w futbolu32.  

28 Na http://totaldutchfootball.com/2015/02/09/whats-in-a-name/ (dostęp: 4.02.2016.), au-
tor, wymieniający antyczne miana rodzimych klubów, napisał: „Sparta (after the gladiator 
Spartacus)”!!! 

29 P.  Breuker, „Sport” in het Nederlands Introductie en acceptatie van woord en activite-
it (1840–1900), „De Sportwereld” 50–51, 2008, s.  3–19. Samo pojęcie sport pochodziło 
oczywiście z Anglii, ale długo jego synonimem było m.in. „ćwiczenie fizyczne” wiążące go 
z wychowaniem. Patrz też: C. Miersman, Voetbal in Nederland. Assen een onderzoek naar 
de maatschappelijke en sportieve aspecten, Assen 1955, s. 90–100. 

30 Kalwin znał i czytał „Żywoty” Plutarcha!, por. np. S. Jones, Calvin and the Rhetoric of Piety, 
Louisville 1995, s. 165; E.A. De Boer, John Calvin on the Visions of Ezekiel. Historical and 
Hermeneutical Studies in John Calvin’s „sermons inédits”, Leiden–Boston 2004, s. 210–211. 
Trudno sądzić, aby uwagi amsterdamskiego filozofa Corneliusa de Pauw o dzikości i barba-
rzyństwie agōgē miały większy posłuch niż nauczanie Kalwina. Por. M. Winston, Spartans, 
s. 142–146. Większe znaczenie miał pozytywny obraz Sparty kreowany przez Hugo van 
Grotiusa; por. K. Vlassopoulos, Sparta and Rome in Early Modern Thought: A Comparative 
Approach, w: Sparta in Modern Thought, s. 54. 

31 Powstała w 1888 r. Sparta Rotterdam od swych początków uchodziła za klub elitarny, gen-
telmen’s club. W tym tkwi historyczne źródło konfliktów kibiców Sparty z „robotniczym” 
Fejenordem Rotterdam. Por. R. Spaaij, Understanding Football Hooliganism: A Comparison 
of Six Western European, Amsterdam 2006, s. 219–220. Szerzej: C. Zevenbergen, Rotter-
dams voetbalglorie 1886–1986. Kroniek van een eeuw voetbalhistorie, Rotterdam 1986.

32 Na temat niezwykle ważnej w tym kontekście idei Christian Sparta patrz szerzej: M. Za-
firovski, The Protestant Ethic and the Spirit of Authoritarianism: Puritanism Democracy, 
and Society, New York 2007, s. 13–15, 47, 69, 121–125, 148, 312–313; tenże, The Destiny 



Sport w Sparcie, Sparta w sporcie 51

Fenomen „holenderskich Spart” zdaje się tkwić w kalwińskich wyobrażeniach ide-
alnego państwa – antycznej Sparty. 

Wydaje się, że argumentem świadczącym o  takich inspiracjach jest też 
w Holandii klubowe nazewnictwo, które nawiązuje do antycznej Sparty poprzez 
przywoływanie pamięci Leonidasa. Historyczna postać władcy ma ważne miej-
sce w kreowaniu Spartan mirage, ale w poważnej literaturze traktującej o wie-
lowymiarowym postantycznym micie obrońcy Termopil pominięto jego obec-
ność i żywotność w świecie sportu33. Trudno określić to mianem zjawiska tak 
powszechnego jak przywoływanie w dzisiejszym sporcie miana Sparta i kwestię 
wypada traktować nawet nie jako jako case study, a rodzaj, co prawda znaczą-
cej, ale jednak ciekawostki. Oto w Holandii funkcjonują dwa kluby piłkarskie 
wykorzystujące w nazwach imię Leonidasa. Jeden z nich, RKSV Leonidas, mie-
ści się w  [sic!] Rotterdamie, drugi zaś, RKSV Leonidas Wolder, reprezentuje 
jedną z dzielnic Maastricht. Oba kluby nie są futbolowymi potentatami, a ich 
amatorski charakter nie wróży rychłych sportowych sukcesów, które mogłyby 
rozsławiać imię historycznego patrona. Zadziwiająca jest jednak ich historia, 
gdyż pierwszy z nich rolę niedzielnego klubu wychowującego młodzież pełni od 
1909, a obdarzony nieco większymi ambicjami sportowymi klub z Maastricht 

of Modern Societies: The Calvinist Predestination of a New Society, Leiden–Boston 2009, 
s. 355–356, 553-561. Por. R. MacDonald, Muller, kips and the birth of Dutch football http://
inbedwithmaradona.com/retro/2016/1/1/netherlands (dostęp: 5. 03. 2016), który przyto-
czył taką opinię: „It was argued in some quarters that success would evolve from the coach-
ing of a pinnacle of intelligentsia, not from offering facilities to a broad strata of the people”. 

33 O ile praca I. Macgregor Morris, „To make a New Thermopylae”. Hellenism, Greek Liberation 
and the Battle of Thermopylae, „Greece and Rome” 47, 2000, s. 211–230, która pozostawała 
pod ogromnym wpływem eposu Richarda Glover’a, dotyczy okresu nieco wcześniejszego 
niż narodziny nowożytnego sportu (Europy XVIII i początku XIX w.), Leonidas z 1737 r., 
o tyle w innych pracach, jak można sądzić, powaga tkwiących w „Leonidasowej spuściź-
nie” wartości totalnie zdominowała i przesłoniła i tak ledwie dostrzegany sportowy wątek 
mitu spartańskiego króla. S. Rebenich, Leonidas und die Thermopylen. Zum Spartabild 
in der deutschen Altertumswissenschaft, w: Das Frühe Sparta, Hrsg. A. Luther, M. Meier, 
Stuttgart 2006, s.  193–215, śledził wszak rozwój naukowych interpretacji powszechnie 
kojarzonej z  Leonidasem bitwy oraz wykorzystanie ich raczej w  polityczno-kulturowej 
symbolice i propagandzie, choć nieco uwagi poświęcił też nazistowskiej edukacji; tamże, 
s.  205–209. Trochę inny charakter ma jednak praca J.  Christien, Y.  Le Tallec, Léonidas, 
Histoire et mémoire d’un sacrifice, Paris 2013, a mimo to autorzy w rozdziałach poświęco-
nych zupełnie „gorącej” recepcji Leonidasa ograniczyli się jedynie do obecności Leonidasa 
w kinie (s. 300–319), powieści historycznej (s. 320–326) oraz frazeologii związanej z wojną 
w Afganistanie (s. 327–338). 
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powstał w 1940 r.34 Daty powstania obu są jednak o tyle istotne, że imię Leoni-
dasa nie pojawiało się na klubowych sztandarach w efekcie zauroczenia posta-
cią przez filmowe superprodukcje poświęcone obrońcom Termopil35. Tą wła-
śnie (banalną?) drogą Leonidasowemu zauroczeniu uległ znany amerykański 
gracz futbolowy reprezentujący barwy New England Patriots w  rozgrywkach 
NFL, Nate Ebner36. 

Wykorzystanie imienia wielkiego spartańskiego wodza w roli ikony klubu nie 
wydaje się niczym nadzwyczajnym, nawet jeśli z antyczną atletyką i agonami nie 
miał on nic wspólnego. O wyborze tego patrona decydowały kompatybilne wo-
bec sportu cechy i wartości37, których trwałym depozytariuszem został Leonidas, 

34 RKSV Leonidas, http://www.rksvleonidas.com/clubinformatie/ (dostęp: 11.03.2016.); http://
www.footballdatabase.eu/football.club.leonidas-wolder..14050..en.html (dostęp: 11.03.2016). 
Trudno sobie wyobrazić, jaki rodzaj emocji towarzyszy derbowym spotkaniom RKSV Le-
onidas Rotterdam z  innym miejscowym klubem RFC Xerxes (powstał w 1904 r.!), patrz: 
http://www.xerxesdzb.nl/clubinfo-2/historie/overzicht-voorzitters/ (dostęp: 11.03.2016). 
Ciekawe, ile razy w tych potyczkach to Leonidas pokonał Xerxesa… 

35 O sposobie ukazywania tej postaci we współczesnym kinie patrz np.: K. Combe, B. Boyle, 
Masculinity and Monstrosity in Contemporary Hollywood Films, New York 2013, s. 105–109.

36 Jeden z  komentatorów sportowych napisał, że Ebner przybrał pseudonim Leonidas po 
obejrzeniu filmu 300, „because of his intense workout regimen, and his beard”. Patrz: „Nate 
Ebner Earns ‘Leonidas’ Nickname, Dubbed Ohio State’s Most Valuable Player for Strong 
Work Ethic”, http://nesn.com/2012/05/nate-ebner-earns-leonidas-nickname-dubbed-
ohio-states-most-valuable-player-for-strong-work-ethic/ (dostęp: 11.03.2016). Miesza się 
w tych motywach śmieszne z poważnym, co poniekąd popkulturze właściwe… Pod tym 
względem współczesna antykomania różni się od tej francuskiej z epoki rewolucji, kiedy 
z namaszczeniem dzieciom nadawano imię Leonidas; por. R. Kulesza, Antyczna Hellada. 
Szkice z dziejów starożytnych Greków, Warszawa 2013, s. 210. Nie ma żadnych podstaw, 
aby sądzić, że spartański pseudonim przyjęła jedna z gwiazd brazylijskiej piłki nożnej Le-
ônidas da Silva (1913–2004). Patrz: I.C. Friedman, Latino Athletes, New York 2007, s. 115. 
Leonidas grywał z  pewnością pod swoim rodowym nazwiskiem. B.G.  Rade, In Its Own 
Image: How Television has Transformed Sports, London 1984, s. 20–21, pisał: „Sportswrit-
ers in the 1920s were literary craftsmen who sought to enhance the drama of sport events 
and colourfully embellish incidents involving prominent sporting figures. They contrived 
nicknames for high profile players that added to their cultural appeal and popularity. In the 
field of football Red Grange became the ‘Galloping Ghost’ and in baseball Babe Ruth was 
described as the ‘Sultan of Swat’”. Warto dodać, że logo wielu lakonizujących organizacji 
i stowarzyszeń sportowych to zbrojna w hełm głowa spartańskiego wojownika, a niektóre 
kluby deklarują, że przedstawia ona właśnie Leonidasa; patrz np. powstały w 1970 r. au-
stralijski Brunswick City Soccer Club, http://www.brunswickcitysc.com.au/home/ (dostęp: 
12.03.2016.).

37 Starożytnej proweniencji sublimacją wiary w trwały związek sportu z wojną jest fakt, że 
w  szwedzkim Södertälje w  1974  r. powstał piłkarski team Assyriska FF (Assyryjczycy!). 
Szerzej: C. Rommel, Assyrians or Syriacs? Middle Eastern Identity Formation through Foot-
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nim pojawił się nowożytny sport. W oczywisty sposób aura starożytnego bohate-
ra i idealnego wodza okazywała się szczególnie atrakcyjna wówczas, kiedy sport 
wprzęgnięto w  sferę polityki, a  klubowy patron uzewnętrzniał też tęsknotę za 
wspaniałą przeszłością38. 

Kazus Holandii zdaje się przekonywać, że nie trzeba wnikliwie śledzić historii 
poszczególnych klubów39, aby rozstrzygać o powodach popularności „sportowej 
Sparty” w społeczności traktującej to greckie państwo poniekąd jako pewien wzo-
rzec. Sportowe archiwa klubowe Holandii są nieźle zachowane i dotyczy to także 
najbardziej znanej holenderskiej Sparty Rotterdam. Mimo to wedle mojej wiedzy 
nie powstała jeszcze poważna naukowa monografia Sparty, choć doczekały się 
tego inne kluby holenderskie40. Aktualna bibliografia dziejów sportu w Holandii 
liczy prawie 8 tys. pozycji i znaleźć w nich można opracowania tyczące Sparty 
Rotterdam41. Przypuszczać jednak należy, że efekt długich nawet kwerend wska-
zać może co najwyżej przyczynę bezpośrednią, szczegółowe okoliczności, swego 
rodzaju „iskrę na beczkę prochu”, którą zawsze jest szeroko pojmowany intelektu-
alny, kulturowy i pewnie religijny background. Inaczej łatwo wpaść w pułapkę klu-
bowych mitów, anegdot, nie do końca potwierdzonych opowieści o fundacyjnych 
spotkaniach, które nierzadko miały miejsce w piwiarniach i winiarniach.

Przykład Holandii jest istotny jeszcze z innego punktu widzenia. Oto topogra-
fia spartańskiego nazewnictwa klubowego ma charakter wyspowy, co znaczy, że 
zjawisko to nie ma np. w skali Europy waloru uniwersalnego (nieporównywalnie 

ball in Sweden, w: Sports and the Middle East. A Special Edition of Viewpoints, Washington 
2010, s. 19–23. 

38 Gwoli ilustracji warto posłużyć się spektakularnymi przykładami z przełomu XIX i XX w. 
Najstarsze kluby żydowskiej diaspory często przyjmowały takie imiona jak Samson, Bar 
Kochva czy Yehuda Hamaccabi. Por. H. Kaufman, Jewish Sports in the Diaspora, Yishuv, 
and Israel: Between Politics and Nationalism, „Israel Studies” 2005, 10, 2, s.  148, 151. 
W pewnym sensie palestyńską reakcją na to zjawisko było w latach trzydziestych XX w. to, 
że arabskie kluby „were named after renowned Muslim and Arab military commanders”. 
Szerzej: T. Sorek, Arab Soccer in a Jewish State, Cambridge 2007, s. 18. 

39 Wedle C. Miersmana, Voetbal, s. 125–141, w 1901 r. w Holandii było ok. 200 klubów, a 10 
lat potem już ponad 600, w tym wiele protestanckich. Sporo z nich funkcjonowało także 
poza oficjalnymi strukturami Nederlandschen Voetbal-en Athletischen Bond (NVAB). 

40 W. van Buuren, Sportarchieven in Nederland, http://www.desportwereld.nl/uploads/files/
Sportarchieven_in_Nederland_Van_Buuren.pdf (dostęp: 03.03.1016), s.  39. Chodzi np. 
o AZ Alkmar, Feyenoord, Ajax i PSV Amsterdam. Stan historiografii holenderskiej w tym 
zakresie omówił R. Stokvis, Belgium and Netherlands, w: Routledge Companion to Sports 
History, eds S.W. Pope, John Nauright, New York 2010, s. 330–350. 

41 Por. W. van Buuren, Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis, Nieu-
wegein 2006.
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mniej nazw „Sparta” w  ligach niemieckich, brytyjskich, dużo więcej w czeskiej, 
słowackiej i polskiej42). Można zatem powiedzieć, że tkwi w sportowej mutacji 
Spartan mirage potencjał poniekąd uniwersalny, ale wykorzystywany on bywa 
w różnej skali i natężeniu. Zdaje się, że decydują o tym jakieś okoliczności, czyn-
niki natury subiektywnej, swego rodzaju rodzime, właściwe danemu państwu 
i  społeczności katalizatory. Niewątpliwie w  przypadku Holandii była to prote-
stancka etyka kalwińska bliska ideałom spartańskim. Czerpała ona z uznawanego 
za wzorzec konserwatyzmu i dyscypliny modelu funkcjonowania całej wspólnoty, 
a szczególnie rudymentu wychowania. 

Jeśli tylko nazwy klubów traktować jako formę zmaterializowania pewnej idei, 
to sądzić wypada, że Spartan mirage tkwić będzie w ideologicznej warstwie spor-
tu dopóty, dopóki ta forma ludzkiej aktywności wywoływać będzie skojarzenia 
z retorycznym, heroicznym wzorcem agōgē. Stanie się tak w zasadzie niezależnie 
od kierunku, w jakim podąży współczesny sport. Jeśli pójdzie w stronę okrucień-
stwa i brutalności, to jego mentorzy w micie spartańskim znajdą dla takiej meta-
morfozy „historyczne” uzasadnienie. Jeśli utraci walory pełnej determinacji walki, 
to promotorzy sportu tym usilniej poszukiwać będą w agōgē gotowych wzorców 
„prawdziwej, męskiej i szlachetnej rywalizacji”. 
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Streszczenie

Artykuł jest poświęcony grupie wyższych urzędników grodzkich, jacy w czasach saskich peł-
nili funkcje na ziemi lubelskiej z powiatem urzędowskim. Urzędnikami tymi byli: burgrabia, 
pisarz, podstarości i sędzia, do których na zasadzie dodatku dołączono jeszcze regentów i wi-
cesgerentów. Wywodzili się najczęściej z miejscowej szlachty średniej i dość znaczących rodów, 
choć nie brakowało też przedstawicieli szlachty mniej zamożnej, a  także przybyszów spoza 
województwa. Odgrywali istotną rolę również w lokalnym życiu samorządowym, a wielu naj-
wybitniejszych przedstawicieli doczekało się awansu na wyższe urzędy, nawet niższe senator-
skie. W przeciwieństwie do ziemskich i centralnych, urzędy te nie były sprawowane dożywot-
nio. Urzędnicy grodzcy byli bowiem w  pełni zależni od miejscowych starostów jako swych 
zwierzchników, którzy mogli ich powoływać i odwoływać w dowolnym czasie. Zdarzało się, że 
nowy starosta wymieniał praktycznie całkowicie kadrę swego poprzednika. Zasadniczą częścią 
pracy jest wykaz osób pełniących omawiane stanowiska w układzie przyjętym w serii spisów 
urzędników ziemskich dawnej Rzeczypospolitej. Zestawienie to jest kontynuacją i dopełnie-
niem wcześniejszych wykazów urzędników ziemskich i grodzkich z ziem bełskiej i chełmskiej 
w pierwszej połowie XVIII stulecia. 

Słowa kluczowe: burgrabia, Lublin, pisarz grodzki, podstarości, regent grodzki, sędzia 
grodzki, spis urzędników, urzędnicy grodzcy, wicesgerent, ziemia lubelska.
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Summary

Lublin municipal officials in times of the Saxon rule

The article presents a group of higher-rank municipal officials who exercised their functions 
in the Lublin region within the administrative Urzędow district in the times of the Saxon rule 
(1696–1763). These officials include: a burgrave, a notary, a deputy head of a county and a 
judge, to whom regents and vicesgerents were added as a accompaniment. Most often they 
descended from middle-rank nobility and most significant families, although there were also 
representatives of less affluent nobility, as well as newcomers from outside the voivodeship. 
They also played an important role in the functioning of the local self-government, and many 
of the most prominent representatives were promoted to higher offices and even lower senato-
rial ones. Unlike the land and central authorities, these offices were not held for life. Municipal 
officials were fully dependent on the local prefects of the county as their superiors, who could 
appoint and dismiss them at any time. There were occurrences when the new prefect of the 
county almost completely replaced the staff of his predecessor. The essential part of this paper 
is the register of people holding the offices in question, in the structure adopted in the series of 
indexes of land officials of the former Republic of Poland. This list is a continuation and supple-
mentation of earlier indexes of land and municipal officials from the Bełz and Chełm lands in 
the first half of the 18th century. 

Keywords: burgrave, Lublin, municipal notary, deputy head of a county, municipal regent, 
municipal judge, list of officials, municipal officials, vicesgerent, Lublin land.

Jednym z większych problemów badacza czasów staropolskich zawsze był brak 
możliwie pełnych zestawień urzędników i funkcjonariuszy państwowych oraz sa-
morządowych. Taka potrzeba doprowadziła do realizowanej do dziś inicjatywy 
opracowania wykazów urzędników centralnych i ziemskich z Korony1 i Litwy2, 
deputatów Trybunału Koronnego i Litewskiego3, a także koronnych posłów sej-
mowych w XV–XVI stuleciu4. Chyba jeszcze większego trudu wymaga opraco-

1 Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII w. Spisy, t. 1–10, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 
1987–2007. Z tej serii z ziem Korony dotychczas drukiem nie ukazały się jeszcze tylko spisy 
urzędników bracławskich i mazowieckich z płockimi i rawskimi. 

2 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1–4, red. A. Rachuba, Warszawa 2003–
2015. Z tej serii dotychczas opracowano urzędników województw wileńskiego, trockiego, 
smoleńskiego i Żmudzi. 

3 Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1794. Spisy, t.  1–2, 
oprac. A. Rachuba, H. Lulewicz, P. Romaniuk, Warszawa 2004–2007; Deputaci Trybunału 
Koronnego 1578–1794. Spis, cz. 1–5, oprac. H. Gmiterek i in., Warszawa 2017. 

4 Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, red. I.  Kaniewska, Warszawa 2013. Ponadto wiele 
pojedynczych spisów w diariuszach i monografiach późniejszych sejmów. 



Urzędnicy grodzcy lubelscy w czasach saskich 61

wanie także niezmiernie ważnych i potrzebnych spisów urzędników grodzkich. 
Pierwsze z nich ukazały się jeszcze przed wojną, opublikowane przez Karola Ma-
leczyńskiego5. Badania w tym zakresie po dłuższej przerwie wznowione zostały 
dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia6, a zwłaszcza w ostatnich dwóch 
dekadach, podjęte dla grodów staropolskiego województwa sandomierskiego 
przez Jacka Pielasa7 i Dariusza Kupisza8, zaś dla grodu liwskiego na Mazowszu 
przez Mirosława Roguskiego9. Środowisko urzędników kancelaryjnych grodów 
chełmskiego, krasnostawskiego i  lubelskiego zostało z kolei dobrze rozpoznane 
przez Roberta Jopa i Janusza Łosowskiego, zwłaszcza w odniesieniu do XVII w.10

Do nurtu tego rodzaju poszukiwań zalicza się również niniejsza praca, będą-
ca kontynuacją i  zarazem dopełnieniem wcześniejszych zainteresowań i  badań 

5 K.  Maleczyński, Urzędnicy grodzcy i  ziemscy lwowscy w  latach 1352–1783, Lwów 1938; 
tenże, Urzędnicy grodzcy trembowelscy 1403–1783, „Ziemia Czerwieńska” R. 2, 1936, z. 1, 
s. 302–317. 

6 S. Cynarski i A. Falniowska-Gradowska, Szlachta urzędnicza w mieście. Urzędnicy i oficja-
liści ziemscy i grodzcy sądeccy od XVI do XVIII w., w: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 1, red. 
F. Kiryk, Kraków 1992, s. 745–789. 

7 W  kręgu urzędników szlacheckiej prowincji. Uwagi o  karierach i  znaczeniu urzędników 
grodzkich w  województwie sandomierskim w  pierwszej połowie XVII  w., w: Cywilizacja 
prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, Bydgoszcz 2004, s. 73–87; Kariery pisarzy grodz-
kich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII w., „Almanach Historycz-
ny” 2005, t.  7, s.  95–117; Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy i  ich kariery w XVII w., w: 
Dzieje biurokracji, t. 4, cz.1, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin–Siedlce 2011, 
s. 137–151; Urzędnicy grodzcy sandomierscy w pierwszej połowie XVII w., w: O przeszłości. 
Czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Jadwidze Muszyńskiej, red. 
W. Kowalski, Kielce 2016, s. 41–49. 

8 Urzędnicy starostwa radomskiego a sejmik sandomierski w XVI–XVIII w. Uwagi dotyczące 
współpracy administracji starościńskiej i samorządowej w Rzeczypospolitej szlacheckiej, w: 
Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI–XX w., red. D. Kupisz, Radom 2003, s. 9–15; 
Urzędnicy i personel grodu radomskiego w XVI w., „Prawo, Administracja, Kościół” 2003, 
t. 13, s. 155–164; Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI–XVIII w. Stan badań i postulaty ba-
dawcze, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 2006, t. 40, s. 7–24; 
Kancelaria grodzka radomska w dobie staropolskiej. Rekonesans badawczy, w: Notariat na 
ziemiach polskich w XIX–XX w. Ustawodawstwo – edukacja – piśmiennictwo, red. S. Piąt-
kowski, K. Skupieński, Radom 2006, s. 23–28. 

9 M. Roguski, Urzędnicy grodzcy i kancelaryjni liwscy w latach 1764–1795, „Rocznik Kału-
szyński” 2014, z. 14, s. 11–40; tenże, Kancelaria ziemska i grodzka liwska w XV–XVIII w., 
„Rocznik Liwski” 2012/2013, t. 6, s. 55–83. 

10 R.  Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie 
w drugiej połowie XVII w., Lublin 2003; J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska od XV do 
XVIII w. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staro-
polskiego, Lublin 2004. 



Wiesław Bondyra62

autora w tym zakresie11. Obejmuje ona wykazy wyższych urzędników grodzkich 
lubelskich, czyli podstarościch, sędziów i pisarzy grodzkich oraz burgrabiów, peł-
niących obowiązki w  latach 1697–1763. Po pewnych wahaniach dołączono do 
nich także spisy wicesgerentów, a także regentów grodzkich spośród personelu 
kancelaryjnego, z  pominięciem ich zastępców, czyli wiceregentów, pojawiają-
cych się z źródłach lubelskich stosunkowo rzadko12 i najczęściej wywodzących 
się z grona jednoczesnych susceptantów. O uwzględnieniu regentów, a zwłaszcza 
wicesgerentów, zadecydowało to, że często był to pierwszy szczebel w karierze 
wielu osób, osiągających najwyższe stopnie zarówno w hierarchii grodzkiej, jak 
i ziemskiej13. 

Zrezygnowano natomiast z zamieszczenia wcześniej przygotowanych wyka-
zów subdelegatów grodzkich14, jako że funkcja ta jawiła się raczej jako jeszcze 
niestała, doraźna do załatwienia określonych spraw procesowych. Subdelegatów 
bowiem jako swych substytutów każdorazowo desygnowali sędziowie, podsta-
rościowie czy nawet burgrabiowie celem odciążenia ich przy uciążliwych i cza-
sochłonnych czynnościach sądowych w terenie, np. przy egzekucjach dekretów 
trybunalskich15. Trudno więc nawet nazwać ich urzędnikami. Byli wprawdzie 
subdelegaci, pełniący swe funkcje wielokrotnie przez kilka lat, aczkolwiek bar-
dzo nieregularnie. Do takich zaliczylibyśmy Jana Kantego Domańskiego w latach 
1756–1764, Szymona Stanisława Gołąbka Jezierskiego w latach 1758–1764, Józe-

11 W. Bondyra, Urzędnicy grodzcy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej w czasach saskich. 
Spisy, w: Scientia nihil est quam veritas imago. Studia ofiarowane Ryszardowi Szczygłowi 
w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 888–936; tenże, 
Vice-voivodes, Bailiffs and Regents in Bełz Voivodeship and Chełm Land in the Times of the 
Saxon Rule (Podwojewodziowie, komornicy i regenci województwa bełskiego i ziemi chełm-
skiej w czasach saskich), „Res Historica” 2020, 49, s. 265–288. W przygotowaniu do druku 
są również spisy urzędników grodzkich łukowskich, a także podwojewodzich, komorników 
i regentów województwa lubelskiego. 

12 Z tego okresu odnaleziono informację o wiceregencie z 1702 r., Szymonie Krassowskim; 
Archiwum Państwowe w  Lublinie (dalej: APL), Castrensia Lublinensia Relationes (dalej: 
CLubR) 186, s. 380. Dla innych grodów zdaje się to potwierdzać Oskar Bartel (Studia nad 
prawem polskim, Poznań 1889, s. 301 – w szkicu Kancelarie i akta grodzkie w wieku XVIII). 
Innego zdania jest J. Łosowski (Kancelaria grodzka chełmska, s. 131). 

13 Przykład Stanisława Baczyńskiego, Rafała Józefa Badowskiego, Kazimierza Bielskiego, To-
masza Dłuskiego i wielu innych. Por. przebieg karier urzędniczych w Alfabetycznym spisie 
osób. 

14 Jak to było w spisach urzędników grodzkich bełskich i chełmskich; zob. W. Bondyra, Urzęd-
nicy grodzcy województwa bełskiego, s. 918–925. 

15 J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska, s. 103–104; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska 
ilustrowana, t. 2, Warszawa 1901, s. 114. 
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fa Jana Lipnickiego w latach 1710–1712, 1715–1719 i 1722–1725 czy Józefa Jana 
Wnuczka Łobaczewskiego w  latach 1717–171816. Cała pozostała liczna rzesza 
obowiązki pełniła co najwyżej kilkukrotnie (zwykle jednokrotnie) i to przeważnie 
tylko w jednym roku. Niekiedy obowiązki te pełniły osoby sprawujące jednocześ- 
nie inne urzędy, jak przykładowo wicesgerent drohicki Jan Antoni Pieńkowski 
w 1725 r. czy wicesgerent kruszwicki Ludwik Konstanty Górny Wysocki w 1757 r.17 
Z podobnych względów nie dołączono instygatorów grodzkich (różnych od trybu-
nalskich), jakkolwiek niektórzy z nich funkcje pełnili nieregularnie przez kilka lat 
z rzędu. Przykładowo wymienimy tu Michała Długosza (w latach 1721–1727), Ka-
zimierza Ejgirda (w 1734–1735), Adama Skarbka Kiełczewskiego (1710–1713), Ka-
zimierza Niezabitowskiego (1696–1699) czy Jana Gzarę Szaniawskiego (w latach 
1705–1708). Zdaje się więc, że stali instygatorzy, jak i subdelegaci jako urzędnicy 
na dobre pojawiali się dopiero w czasach stanisławowskich18. Zakresu kompetencji 
i charakteru wszystkich wymienionych urzędów nie ma tu chyba potrzeby szerzej 
omawiać, odwołując się choćby do przytaczanych już prac Roberta Jopa i Janusza 
Łosowskiego, zestawiających doń także obszerną literaturę tematu19. 

W  odróżnieniu od urzędników ziemskich urzędnicy grodzcy nie pełnili 
swych funkcji dożywotnio. Ściśle związani ze zwierzchnikami, czyli starostami, 
byli przez nich powoływani, odwoływani i przenoszeni w dowolnym momencie, 
zgodnie z uznaniem starościńskim. W zasadzie każda zmiana starosty grodowe-
go wiązała się z chociażby częściową wymianą personelu poprzednika. Najwięk-
szych czystek dokonał tu starosta Franciszek Jan Załuski, wojewoda czernihow-
ski, który od lipca 1710 r. wymienił wszystkich wyższych urzędników grodzkich 
i kancelaryjnych swego poprzednika, podkanclerzego litewskiego Stanisława An-
toniego Szczuki20. Podstarościego Kazimierza Bielskiego wymienił na Antonie-
go Skarbka Kiełczewskiego, przydając mu jednocześnie sęstwo grodzkie, co było 
jedynym w tym czasie przypadkiem połączenia tych urzędów21. Ponadto powołał 

16 Przykładowo: APL, CLubR 197, k. 898v; 216, k. 212v; 349, k. 173, 186v; tamże, Castrensia 
Lublinensia Inscriptiones 157, k. 32v; tamże, Trybunał Koronny Lubelski (dalej: TKL) 443, 
s. 554, 597; 1545, s. 332. 

17 APL, CLubR 358, k. 1168v; tamże, TKL 443, s. 563. 
18 Zob. J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska, s. 105. 
19 Tamże, s. 88–105, 119–132; R. Jop, Środowisko urzędnicze, s. 92–96. 
20 Szczuka nadanie starostwa uzyskał „zimą 1687”, a  wjazdu dokonał dopiero 5 stycznia 

1688  r.; H.  Palkij, Szczuka Stanisław Antoni, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), 
t. 47, Kraków 2011, s. 470. 

21 W przeciwieństwie do innych sąsiednich grodów – bełskiego, chełmskiego, krasnostaw-
skiego, łukowskiego i sandomierskiego, gdzie te dwa urzędy zwykle były powierzane jednej 
osobie. 
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nowych: pisarza Felicjana Gałęzowskiego, burgrabiego Jana Waliskiego, wicesge-
renta Macieja Suchodolskiego oraz regenta Kazimierza Kamińskiego. Syn i na-
stępca Franciszka Jana, Chryzostom Henryk Załuski, będący starostą od czerwca 
1718 r., pozostawił natomiast ojcowskich urzędników, jedynie zastępując podsta-
rościego Antoniego Skarbka Kiełczewskiego Felicjanem Gałęzowskim, 4 miesiące 
później zresztą wybranym i mianowanym na podsędka ziemskiego22. Po śmierci 
Chryzostoma Henryka Załuskiego nominowany 18 marca 1732  r. kolejny sta-
rosta Stanisław Poniatowski, wojewoda ruski, dokonał zmiany tylko 2 najwyż-
szych urzędników grodzkich. W miejsce podstarościego Felicjana Gałęzowskie-
go wprowadził dotychczasowego pisarza Macieja Suchodolskiego, zastępując go 
Stanisławem Florianem Suffczyńskim, a w miejsce sędziego grodzkiego Michała 
Trzcińskiego mianował Dominika Stoińskiego. W  końcu Jan Jakub Zamoyski, 
od maja 1742 r. ostatni ze starostów lubelskich w czasach saskich z cesji swego 
teścia Poniatowskiego, po objęciu urzędu w  grudniu tegoż roku23 dokonał wy-
miany jedynie burgrabiego Jana Antoniego Rolbieckiego oraz regenta grodzkiego 
Józefa Ługowskiego. Zamoyski był przy tym jedynym spośród wymienionych tu 
starostów, który dokładał dużych starań w celu próby gospodarczej odbudowy 
podległej mu królewszczyzny, podupadłego miasta, jak i sprawności oraz prestiżu 
urzędu po zaniedbaniach swych poprzedników24. 

Spośród ogólnej liczby 41 lubelskich urzędników grodzkich 18 osób dzierżyło 
najwyższe urzędy – podstarościego, sędziego i pisarza. To właśnie przedstawi-
ciele tego grona najczęściej wywodzili się z miejscowej szlachty średniej25 i to tej 
bardziej znaczącej i wpływowej, mimo że formalnie dla nich nakazu bycia terri-
geną nie wprowadzono. Z tego właśnie ostatniego względu nie dziwi fakt, że poza 
tutejszą miejscową drobniejszą szlachtą wielu urzędników nieco niższego szcze-
bla to poszukujący w miarę stabilnego i lepiej płatnego zajęcia przybysze z innych 
ziem, np. z Podlasia, Podola czy województwa sandomierskiego, rekrutujący się 
najwidoczniej z klienteli swych magnackich patronów, czyli starostów lubelskich. 
W szczególności dotyczyło to burgrabiów, a w nieco mniejszym stopniu wicesge-
rentów. Niemniej zjawisko to nie osiągnęło takiego stopnia masowości, jaki wy-
raźnie zauważalny jest w grodach sąsiedniego województwa bełskiego26. 

22 APL, CLubR 197, k. 159 (laudum sejmiku elekcyjnego z 27 X 1718 r); Urzędnicy wojewódz-
twa lubelskiego XVI–XVIII w. Spisy, oprac. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991, nr 227. 

23 „Kuryer Polski” 1743, nr 358, s. nlb. 
24 Zob. W. Bondyra, Zamoyski Jan Jakub, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. 

T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 1996, s. 312. 
25 Wyjątkiem zdaje się był sędzia grodzki Antoni Jan Pakosławski, o którym wiemy niewiele, 

nawet skąd pochodził. 
26 Por. W. Bondyra, Urzędnicy grodzcy województwa bełskiego, s. 889–890. 
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Osoby pełniące zwłaszcza najwyższe urzędy grodzkie odgrywały znaczącą 
rolę na forum lokalnym, cieszyły się poważaniem i uznaniem. Stanowiły pewnego 
rodzaju łącznik pomiędzy miejscowymi dygnitarzami a  szlachtą. Można wręcz 
mówić o posiadaniu przez nich realnej władzy na podległym terenie, w przeci-
wieństwie do większości niższych urzędników ziemskich27. Mogły też liczyć na 
dalsze wysokie awanse, nawet niższe senatorskie, jak to stało się udziałem Feli-
cjana Eleuterego Gałęzowskiego, kasztelana lubelskiego od 1735 r., Macieja Su-
chodolskiego, kasztelana lubelskiego od 1739 r., czy Adama Kazimierza Szaniaw-
skiego, także kasztelana lubelskiego od 1705 r.28 Dwaj inni, Tomasz Alojzy Dłuski 
i Mikołaj Stanisław Kostka Nieprzecki, wprawdzie nie osiągnęli tak spektakularnej 
kariery, finalnie zostając odpowiednio podkomorzym oraz podsędkiem ziemskim 
lubelskimi, jakkolwiek stali się jednymi z najbardziej znaczących i wpływowych 
osobistości w życiu publicznym nie tylko swego macierzystego województwa, co 
w szczególności zaznaczyło się już za panowania Stanisława Augusta29. W pew-
nym sensie dotyczy to także kolejnych sędziów ziemskich lubelskich, Dominika 
i Jacka Stoińskich30. 

Znacząca rola przedstawicieli analizowanej grupy uwidoczniła się również 
w ich aktywnej działalności publicznej, a ściślej w obiorze na ważne funkcje de-
putatów trybunalskich, posłów sejmowych czy też marszałków i asesorów sejmi-
kowych. Aż 10 z nich (Kazimierz i Paweł Bielscy, Jan Gałęzowski, Antoni Jezier-
ski, Antoni Skarbek Kiełczewski, Michał Ryszkowski, Dominik i  Jacek Stoińscy, 
Maciej Stanisław Suchodolski i Michał Stefan Trzciński)31 przynajmniej jedno-
krotnie zasiadało w sądach Trybunału Koronnego. Znamienna była zaś kaden-
cja 1738/1739 r., gdy obydwoma deputatami z województwa zostali podstarości 
Maciej Suchodolski i sędzia grodzki Dominik Stoiński. Ponieważ podobnie działo 
się w wielu innych województwach, tak duży udział osób związanych z sądow-

27 J. Pielas, Urzędnicy grodzcy nowokorczyńscy, s. 137. 
28 W.  Bondyra, Dobra ziemskie Felicjana Eleuterego Gałęzowskiego, kasztelana lubelskiego 

(zm. 1737), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 16, 2019, nr 3, s. 130–131; A. Haratym, 
Szaniawski Adam Kazimierz, w: PSB, t. 46, s. 612–613; H. Palkij, Suchodolski Maciej, w: 
PSB, t. 45, s. 291. 

29 W. Konopczyński, Dłuski Tomasz, w: PSB, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 197–198; W. Bed-
naruk, Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764–1794), Lublin 2011, s. 146, 148–
149, 163. 

30 E.  Wierzbicka, Stoiński Dominik, w: PSB, t.  43, s.  634; taż, Stoiński Jacek, w: PSB, t.  43, 
s. 636. 

31 Poczet ten należy jeszcze uzupełnić o urzędników grodzkich łukowskich: Jana Jasieńskiego, 
Antoniego Kazimierza Jastrzębskiego, Jana Dominika Jezierskiego i Antoniego Bejdę Rze-
wuskiego. 
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nictwem (także ziemskim) mógłby przyczynić się do obalenia utrwalonego mitu 
o przypadkowości i dyletanctwie świeckich deputatów trybunalskich, obieranych 
w czasach saskich32. 

W  nieco mniejszym stopniu da się odnotować działalność parlamentarną 
urzędników grodzkich, niemniej i w  tym przypadku mamy do czynienia z cał-
kiem sporą liczbą posłów lubelskich na sejm. Do nich zaliczali się: Kazimierz 
Bielski (w 1703), Paweł Bielski (w 1697), Felicjan Gałęzowski (w 1718, 1719/1720, 
1720 i  1733), Jan Gałęzowski (1697), Antoni Jezierski (w  1738 i  1752), Michał 
Maurycy Suchodolski (w  1746) oraz Adam Kazimierz Szaniawski (w  1703)33. 
Najrzadziej chyba dawali się obierać marszałkami sejmikowymi, gdyż funkcję tę 
pełnili tylko: Paweł Bielski (w 1703 i 1704), Felicjan Gałęzowski (w 1711 i 173334), 
Antoni Skarbek Kiełczewski (w 1717 i 1718) i Dominik Stoiński (w 1733), za to 
o wiele częściej na sejmikach lubelskich obierano ich w roli komisarzy, admini-
stratorów podatków, a  także jako posłów od sejmiku do najwyższych dygnita-
rzy Rzeczypospolitej35. Aktywność pozostałych, niższych urzędników grodzkich 
w życiu publicznym województwa była już niewielka i w zasadzie poza wicesge-
rentem Stanisławem Cederem Domaradzkim (sędzią fiskalnym w 1731, asesorem 
w 1732 i  sędzią kapturowym w 1733) oraz regentem Stanisławem Grodzickim 
(komisarzem podatkowym w 1697) nie mamy żadnych innych dowodów ich dzia-
łalności na tym polu. Wprawdzie odnotowano uczestnictwo kilku innych w sej-
mikach (Adam i Piotr Iżyccy, Józef Antoni Kamieński, Józef Skarbek Kiełczewski, 
Stanisław Kostka Kłembowski, Antoni Suchodolski, Józef Rogala Zawadzki i Józef 
Żelisławski), jakkolwiek bez żadnych konkretnych funkcji. Już zupełną biernością 
wykazywali się burgrabiowie, co jest zrozumiałe z uwagi na nieosiadłość prawie 
wszystkich z nich. Warto podkreślić, że niższych urzędników grodzkich z Lubli-
na pod względem aktywności publicznej ogólnie bili na głowę ich odpowiednicy 
z grodu łukowskiego z tego samego województwa. 

Zamieszczony poniżej wykaz urzędników grodzkich wzorowany jest na serii 
wydawniczej spisów urzędników ziemskich i w związku z tym celowo zastosowa-
no w nim podobny układ. Składa się on zatem z 2 części. Pierwsza właściwa zo-

32 Deputaci Trybunału Koronnego, cz.  4, s.  273; W.  Bondyra, Reprezentacja sejmowa Rusi 
Czerwonej w czasach saskich, Lublin 2005, s. 75, 99. 

33 APL, CLubR 216, k. 515; 269, k. 497v; 299, k. 359; Centralne Państwowe Archiwum Histo-
ryczne Ukrainy w Kijowie, f. 254, op. 1, nr 1218, k. 43.

34 Był też marszałkiem konfederacji województwa lubelskiego w 1733 r. 
35 Materiały do chronologii sejmików lubelskich z lat 1697–1733, zebrane w ramach projektu 

badawczego NPRH. 
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stała poprzedzona wykazami skrótów ogólnie przyjętych dla wspomnianej serii. 
Dalej w alfabetycznym układzie urzędów wymienia się osoby piastujące funkcje 
według chronologii, z podaniem pierwszej i ostatniej wzmianki. Część druga zaś 
to alfabetyczny indeks tych osób, z uwzględnieniem przebiegu kariery urzędni-
czej, mający za zadanie ułatwienie szybkiego odnalezienia interesującej nas posta-
ci. Oczywiście należy sobie przy tym zdać sprawę, że jak każdy tego rodzaju spis 
urzędników czy funkcjonariuszy z czasów staropolskich, tak i ten jest niepełny. 
Braki w tym przypadku dotyczą może nawet nie tyle opuszczenia jakichś osób, 
ile pełnego czasu pełnienia urzędu, a szczególnie jego rozpoczęcia (szczególnie 
niepokojąca jest spora luka pomiędzy ostatnimi sędziami grodzkimi, mało zna-
nym Antonim Janem Pakosławskim a Tomaszem Alojzym Dłuskim), gdyż oblaty 
nominacji i przysiąg w księgach grodzkich występują bardzo rzadko. W związku 
z  tym poleganie głównie na informacjach w  zasadzie dość przypadkowych to, 
doświadczana przez historyków – autorów takowych spisów, niekończąca się his- 
toria uzupełnień, niekiedy wykraczających kilka miesięcy, a nawet tylko kilka dni 
przed czy po ustalonych wcześniej datach36. 

SPIS URZĘDNIKÓW GRODZKICH LUBELSKICH

Wykaz skrótów

1. Literatura, źródła, instytucje

AAL – Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie 
AKKL – Akta kapituły katedralnej lubelskiej w AAL 
AKL – Akta konsystorza lubelskiego w AAL 
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie 
BLAN – Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie 
Bon. – A. Boniecki, Herbarz polski, t. I–XVI, Warszawa 1899–1913 
B.PAU-PAN Kr. – Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akade-
mii Nauk w Krakowie 
CBelR – Castrensia Belzensia Relationes w CPAHL 
CChR – Castrensia Chelmensia Relationes w APL 
CCrasnR – Castrensia Crasnostaviensia Relationes w APL 
CLubD – Castrensia Lublinensia Decreta w APL 
CLubI – Castrensia Lublinensia Inscriptiones w APL 

36 Tak rzecz się ma dla – wspomnianych wcześniej – opublikowanych kilka lat temu spisów 
urzędników grodzkich bełskich i chełmskich, gdyż od tamtego czasu przybyło nader sporo 
uzupełnień i korekt w okresach sprawowania poszczególnych urzędów. 
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CLubR – Castrensia Lublinensia Relationes w APL 
CPAHL – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie 
Elektorowie – Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Lesz-
czyńskiego i spis stronników Augusta III, oprac. J. Dunin-Borkowski i M. Dunin-Wąsowicz, 
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” t. 1, 1908/1909 
Jop – R. Jop, Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnym-
stawie w drugiej połowie XVII w., Lublin 2003 
LBN – Lwowska Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwo-
wie 
Materiały I – Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby 
panowania Augusta II Sasa 1697–1733, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2001 
Materiały II – Materiały źródłowe do dziejów Żydów w  księgach grodzkich lubelskich 
z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego 1669–1697, 
oprac. H. Gmiterek, Lublin 2003 
Nies. – K. Niesiecki, Herbarz polski, t. I–X, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845 
Ossol. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 
Poczet – Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, 
Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, najjaśniejszych 
królów polskich, wielkich książąt litewskich, i.t.d., wyd. O. Pietruski, Lwów 1845 
PSB – Polski słownik biograficzny, t. I–XLIX 
Puł. – K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, wyd. 2, 
Warszawa 2004 
TKL – Trybunał Koronny Lubelski w APL 
U – Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy 
Ur. – S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I–XV, Warszawa 1904–1931 
VL – Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. Pijarów w Warszawie, od roku 
1732 do roku 1782 wydanego, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859–1860 

2. Urzędy oraz inne skróty i symbole

Urzędy

burg. – burgrabia 
chor. – chorąży 
cz. – cześnik 
klan – kasztelan 
kom. – komornik 
łow. – łowczy 
miecz. – miecznik 
pcz. – podczaszy 
pis. – pisarz 
pkom. – podkomorzy 
psęd. – podsędek 
psta – podstarości

pstol. – podstoli 
pwda – podwojewodzi 
reg. – regent 
sęd. – sędzia 
skar. – skarbnik 
sta – starosta 
stol. – stolnik 
subd. – subdelegat 
susc. – susceptant 
v-reg. – wiceregent 
wger. – wicesgerent 
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Określenia topograficzne

beł. – bełski 
bus. – buski 
bydg. – bydgoski 
cheł. – chełmski 
czernih. – czernihowski 
czers. – czerski 
grab. – grabowiecki 
infl. – inflancki
krasn. – krasnostawski 
latycz. – latyczowski 
lub. – lubelski 
łomż. – łomżyński 

łuk. – łukowski 
miel. – mielnicki 
nowogr. – nowogrodzki siewierski 
podl. – podlaski 
podol. – podolski 
raw. – rawski 
urzęd. – urzędowski 
warsz. – warszawski 
wend. – wendeński 
żydacz. – żydaczowski
żyt. – żytomierski 

Inne skróty i symbole

A – awans 
a. – przed (ante) 
f. – fond 
gen. – generalny 
gr. – grodzki 
gran. – graniczny 
h. – herb 
mn. – mniejszy 

N – nominacja 
op. – opis (opys) 
P – przysięga 
R – rezygnacja 
w. – większy 
z. – ziemski 
† – śmierć, zmarły

BURGRABIA

1 Wojciech Strzemeski 
2 IV 1697 (CLubR 168, k. 519), po Janie Czarnockim 1685–1695 
16 VIII 1702 (CLubR 186, s. 477) 

Jako burgrabia 9 XII 1698 wym. Andrzej Zmiącki, który w 1701 otrzymał N na 
urząd podczaszego buskiego (CLubR 170, k.  688v; Nies.  X, s.  180; U  III/2, 
nr 517). 

2 NN Terlecki 
5 VI 1703 (CLubR 188, k. 194). 

3 Józef Rysicki 
4 XI 1705 (CLubR 191, k. 812) 
17 VI 1709 (CLubR 196, k. 282). 

4 Jan Waliski (Walicki), pwda czernih. 1716 
12 IX 1710 (CLubR 197, k. 681) 
7 VII 1722 (CLubI 156, k. 224v)

 19 I 1713 i 22 V 1713 jako burgrabia wymieniany był Mikołaj Moszeński (CLu-
bI 150, k. 315; CLubR 203, k. 94), a w 1715 Jan Aleksander Karwosiecki (Bon. 
IX, s. 321). 
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5 Jan Romanowski z Romanowa na Niezabitowie
31 VII 1722 (CLubI 156, k. 246) 
18 I 1725 (CLubI 157, k. 3). 

6 Józef Rogala Zawadzki na Łysołajach, cz. cheł. 1735 
7 VI 1726 (Materiały I, nr 1804) 
R a. 21 VII 1731 (CLubR 349, k. 161 – N następcy) 

Nie jest pewne, czy ten sam Józef Rogala Zawadzki w latach 1737–1751 był pod-
stolim nowogrodzkim i † przed 1765. U III/4, nr 1897. 

7 Antoni Gołąbek Jezierski z Jezior-Gołąbków, podstolic kijowski 
N 21 VII 1731 (CLubR 349, k. 161–163 – oblata z 1758) 
7 V 1736 (CLubR 260, k. 635), potem pisarz gr. 1738. 

8 Jan Antoni Buchon Rolbiecki, wger. gr. bydg. 1739 
N 20 VI 1738 (CLubR 289, k. 1005 – oblata z 1743) 
4 VI 1743 (CLubR 288, k. 378) 
R a. 21 VI 1743 (CLubR 288, k. 492v) 

Pod jego nieobecność 25 VI 1741 i 26 VI 1742 obowiązki burgrabiego pełnił Mar-
cin Ciołek Poniatowski (CLubR 284, k. 93, 286, k. 670). 

9 Stanisław Gliniecki 
N 21 VI 1743 (CLubR 288, k. 492v–493). 

10 Konstanty Sikorski, potem wger. grab. 1752–1762 
17 I 1744 (CLubR 291, k. 71-71v, 294, k. 46v) 
11 IX 1747 (CLubR 301, k. 952, 303, k. 319). 

11 Franciszek Ludwik Libicki z Koźlichrogów, miecz. łomż. 1760, † po 1764 
7 XII 1747 (CLubR 301, k. 1419v, 303, k. 845) 
5 VI 1748 (CLubR 304, k. 770, 305, k. 678) 

Boniecki (XIV, s. 233) nazywa go Maciejem Franciszkiem. 
12 Andrzej Wyszyński, pwda lub. 1752–1757 

14 XII 1748 (CLubR 304, k. 2024) 
3 I 1758 (CLubR 345, k. 7–7v, 348, k. 5v–7). 

13 Antoni Suchodolski z Suchodołów, kom. gran. lub. 1759, potem sęd. gr. lub. a. 1777,  
† 1788 
9 I 1758 (CLubR 345, k. 8–9v, 348, k. 23v) 
10 IV 1760 (CLubR 357, k. 803). 

14 Maciej Łubiński 
6 II 1764 (TKL 443, s. 598). 

PISARZ GRODZKI

15 Kazimierz Jan Stanisław Bielski na Fajsławicach, przedtem reg. gr. lub. 1688–1693; 
cz. warsz. 1694; po Janie Gałęzowskim 1683–1693 
28 XI 1693 (Job, s. 205) 
29 X 1706 (Materiały I, nr 648), potem psta lub. 

16 Michał Ryszkowski, pcz. łuk. 1696, † 1729 
3 VI 1707 (CLubR 196, k. 242) 
19 V 1710 (CLubR 197, k. 370). 
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17 Felicjan Eleutery Gałęzowski z Targowiska na Bełżycach, przedtem wger. grab. 1703; 
pcz. lub. 1713, †1737 
25 X 1710 (CLubR 197, k. 847) 
17 V 1718 (CLubI 153, k. 283), potem psta lub. 

18 Maciej (Mateusz) Suchodolski z Suchodołów na Dorohusku, miecz. łuk. 
16 IX 1719 (CLubR 219, k. 729) 
29 I 1732 (B.PAU-PAN Kr. 3278, k. 99), potem psta lub. 1732. 

19 Stanisław Florian Suffczyński z Sufczyna na Łańcuchowie, Milejowie i Druszkopolu, 
pcz. łuk. 1732, † 1737 
29 III 1732 (U IV/4, nr 523) 
10 V 1737 (CLubR 264, k. 89–89v) 
5 VII 1737 olim (CLubR 265, k. 8–9 – regestr rzeczy po jego śmierci). 

20 Antoni Gołąbek Jezierski z Jezior-Gołąbków, potem psta lub. 1739 
28 VIII 1738 (CLubR 269, k. 497–497v) 
A 23 III 1739 na podstarościego (CLubR 271, k. 529). 

21 Mikołaj Stanisław Kostka Nieprzecki na Stępkowie, pcz. urzęd. 1736; przedtem wger. 
gr. lub., †1776 
N 23 III 1739 (CLubR 271, k. 527) 
8 III 1760 (CLubR 357, k. 573–573v) 
A 2 II 1765 na psęd. z. lub. (U IV/4, nr 229) 

Po awansie Nieprzeckiego, nowym pisarzem (N 4 III 1765) został Rafał Józef Kłoda 
Badowski, łow. rawski, przedtem reg. gr. cheł. (CLubR 377, k. 682–683, 379, 
k. 407–407v). 

PODSTAROŚCI

22 Jan Gałęzowski z Targowiska, łow. lub. 1694, przedtem pis. gr. lub. 1683–1693 
15 III 1694 (Materiały II, nr 1984), po Wojciechu Kazimierzu Niemyskim 1684–1691 
15 IV 1700 (AAL ACL, Rep. 60A XXVII, k. 367v) 
A 17 IV 1700 na pis. z. lub. (U IV/4, nr 157), † 1712.

23 Adam Kazimierz Szaniawski z Szaniaw na Jastkowie, pis. z. łuk. 1687–1705 
13 IX 1701 (CLubR 183, k. 991) 
31 V 1703 (B.PAU-PAN Kr. 8326, k. 29) 
A 4 XI 1705 na klana lub. (U IV/4, nr 78), † 1725. 

24 Kazimierz Jan Stanisław Bielski na Fajsławicach, cz. warsz. 1694 
28 IV 1707 (CLubR 194, k. 212)
5 V 1710 (CLubR 197, k. 325) 

Wymieniany już tylko z tytułem cześnika warszawskiego 28 VII 1710 (AAL ACL, 
Rep. 60A XXVII, k. 449v) i 26 III 1712 (B.PAU-PAN Kr. 8326, k. 37v). Jako olim 
27 III 1732 (CLubR 253, k. 302 – regestr rzeczy po jego śmierci). 

25 Antoni Skarbek Kiełczewski z Kiełczewic, sęd. gr. lub.; stol. żyt. 1704, chor. lub. 1718 
28 VII 1710 (AAL ACL, Rep. 60A XXVII, k. 449v), jednocześnie sęd. gr. lub. 1711–

1713 i w 1717 
17 V 1718 (CLubI 153, k. 283), †1725



Wiesław Bondyra72

Wymieniany 28 IV 1719 podstarości Aleksander Skarbek Kiełczewski (Materiały I, 
nr 1351) jest zapewne tożsamy z Antonim.

26 Felicjan Eleutery Gałęzowski z Targowiska na Bełżycach, przedtem pis. gr. lub. 1710, 
psęd. z. lub. 1718, klan lub. 1735, † 1737 
11 IX 1720 (CLubR 221, k. 623) 
23 VI 1731 (CLubI 159, k. 33–33v). 

27 Maciej (Mateusz) Suchodolski z  Suchodołów na Dorohusku i  Wojcieszkowie, 
miecz. łuk. 1725; przedtem pis. gr. lub., potem klan lub. 1739 
N 13 IV 1732 (PSB XLV, s. 291 – H. Palkij) 
10 V 1737 (CLubR 264, k. 89) 
A 19 III 1739 na klana lub. (U IV/4, nr 82), † 1749. 

28 Antoni Gołąbek Jezierski z Jezior-Gołąbków, łow. lub. 1746; przedtem pis. gr. lub.; † 
1771 
N 23 III 1739 (CLubR 271, k. 529) 
23 X 1769 (P.PAU-PAN Kr. 3278, k. 50v). 

REGENT GRODZKI

29 Aleksander Stanisław Grodzicki 
28 XII 1693 (Job, s. 206) 
19 V 1710 (CLubR 197, k. 369v) 
 Jako były (antecedens) regent wymieniany 15 IX 1710 (CLubR 197, k. 672). 30 VII 

1702 jako regenta wymieniano Szymona Krassowskiego, który faktycznie był wice-
regentem gr. lubelskim (CLubR 186, s. 380). Boniecki (VIII, s. 94) pod 1716 r. myl-
nie tytułuje regentem gr. Adama Iżyckiego, który faktycznie był regentem ziem-
skim.

30 Kazimierz Kamieński (Kamiński) 
20 I 1713 (CLubI 152, k. 316v) 
26 II 1717 (CLubI 153, k. 11). 

31 Wojciech Sobański, przedtem subd. lub. 1712; wojski urzęd. 1731, † 1743 
23 VI 1717 (Materiały I, nr 1206) 
1722 (Puł. II, s. 221) 
a. 20 III 1725 – „do niedawna” (CLubR 235, k. 177) 
30 IX 1743 olim (CLubR 288, k. 757v–758, 290, k. 535–535v – regestr rzeczy po jego 

śmierci). 
32 Józef Rogala Zawadzki na Łysołajach, przedtem pwda lub. 

21 VII 1731 (CLubR 349, k. 161) 
11 VII 1738 (CLubR 269, k. 107) 

Regentem grodzkim 29 VIII 1739 miał być Józef Kamieński, cz. urzęd. (U IV/4, 
nr 702), który faktycznie był regentem ziemskim. 

33 Józef Ługowski na Szaniawach, cz. łuk. 1737 
1741 (Kalendarz polityczny na r. P. 1742, Lublin 1741, s. nlb). 

34 Józef Skarbek Kiełczewski z Kiełczewic, potem psęd. z. czers. 1745, †1758 
18 IX 1742 (CLubR 287, k. 338) 
a. 1745 (Bon. X, s. 25). 
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35 Tomasz Dłuski z Długiego, łow. lub. 1750 
1744 (Bon. IV, s. 293; PSB V, s. 197 – W. Konopczyński) 
16 IX 1745 (CLubR 295, k. 975) 
a. 1758 – A na sęd. gr. lub. (CLubR 346, k. 825) 

W 1759 urząd ten miał sprawować Rafał Józef Kłoda Badowski, który faktycznie 
był regentem gr. chełmskim. 

36 Stanisław Baczyński z Baczyna 
1761 (Kalendarz 1762, k. F5) 
1764 (Sozański, s. 25) 

Po Baczyńskim nowym regentem (N 20 IV 1765) został Antoni Suchodolski, kom. 
gran. lub. (CLubR 380, k. 185). 

SĘDZIA GRODZKI

37 Paweł Bielski z Olbrachcic, skar. lub. 1700, † po 1713 
17 V 1688 (AGAD APP 133, s. 300) 
28 VIII 1709 (CLubR 196, k. 579). 

38 Antoni Skarbek Kiełczewski z Kiełczewic, jednocześnie psta lub. 1710–1718 
20 VII 1711 (CLubR 199, s. 945) 
29 XI 1713 (CLubI 152, k. 761v) 

W  laudum sejmiku relacyjnego 23 X 1713  r. jednocześnie występuje dwóch sę-
dziów gr. lubelskich – Kiełczewski i Stoiński (AAL, AKKL, sygn. Rep. 64 TVII, 
k. 134v, 

138v). 
39 Jacek Stoiński ze Stojeszyna, łow. lub. 1714, † 1744 

23 X 1713 (B.PAU-PAN Kr. 8326, k. 85v) 
A 8 VII 1715 na sęd. z. lub. (U IV/4, nr 104) 

Z tytułem sędziego grodzkiego występował już 20 VIII 1711 (B.PAU-PAN Kr. 8326, 
k. 44v), być może omyłkowo?

40 Antoni Skarbek Kiełczewski z Kiełczewic, psta lubel; potem chor. lub. 1718, † 1725 
26 I 1717 (CLubR 211, k. 39), ponownie 
16 III 1718 (CLubR 216, k. 212), potem tylko psta lub. 1718. 

41 Józef Żelisławski, przedtem wger. lub., skar. (raczej skarbnikowicz?) łomż. 1717 
17 V 1718 (CLubI 153, k. 283) 
20 VII 1724 (CGrabR 236, s. nlb.), potem wojski urzęd. 1726, † ok. 1729. 

42 Maciej (Mateusz) Suchodolski z  Suchodołów na Dorohusku i  Wojcieszkowie, 
miecz. łuk. 1725 
1 III 1725 (CLubR 235, k. 130). 

43 Michał Stefan Trzciński z Trzcinnika na Potoku, stol. lub. 1725, † 1743 
11 IX 1725 (B.PAU-PAN Kr. 8326, k. 135v) 
11 IX 1731 (CLubR 250, k. 482v). 

44 Dominik Stanisław Sylwester Stoiński ze Stojeszyna, miecz. urzęd. 1726; potem sęd. 
z. lub. 1744, † 1775 
18 III 1733 (CLubR 255, k. 183v) 
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29 X 1742 (CLubR 287, k. 596) 
A 10 VIII 1744 na sęd. z. lub. (U IV/4, nr 285). 

45 Antoni Jan Pakosławski z Pakosławia i Łabiszyna 
1744 (Ur. XIII, s. 175) 
1746 (Kalendarz polityczny na r. P. 1747, Lublin 1746, s. nlb).

46 Tomasz Alojzy Dłuski z Długiego, potem pkom. lub. 1765 
22 VIII 1758 (CLubR 346, k. 825) 
7 X 1762 (B.Jagiell. 7212 IV, k. 80v) 
A 1 II 1765 na pkom. lub. (U IV/4, nr 209). 

WICESGERENT

47 Stanisław Mroczek z Mroczków, cz. podolski 
30 VI 1695 (CLubR 159, k. 165v, 167). 

48 Józef Żelisławski z Żelisławic 
9 V 1697 (CLubR 168, k. 653v) 
12 III 1708 (AAL ACL, Rep. 60A XXVII, k. 433). 

49 Maciej (Mateusz) Suchodolski z Suchodołów, potem pis. gr. lub. 1719 
20 X 1710 (CLubR 197, k. 803v) 
11 VI 1714 (BLAN, f. 273, nr 1421, k. 1v), †1748. 

50 Piotr Iżycki z Iżyc na Węglinie 
11 IX 1720 (CLubR 221, k. 623) 
23 II 1723 (CLubR 229, k. 242v). 

51 Stanisław Antoni Ceder Domaradzki 
12 IX 1730 (CLubR 247, k. 57–57v) 
24 VII 1734 (CLubR 257, k. 614) 
3 IX 1735 olim (CLubR 262, k. 3–5 – regestr papierów po jego śmierci – oblata z 1736). 

52 Michał Maurycy Suchodolski z Suchodołów na Dorohusku, pcz. krasn. 1744, † po 787 
2 VI 1739 (CLubR 272, k. 369) 
11 V 1750 (CLubR 312, k. 891). 

53 Mikołaj Hołobok Lipnicki 
1754 (Bon. XIV, s. 307). 

54 Stanisław Kostka Kłembowski z Kłębowa 
26 II 1756 (CLubR 336, k. 226, 338, k. 319) 
6 II 1764 (TKL 443, s. 597) 

Zapewne tożsamy ze Stanisławem Kłembowskim, wicesgerentem i burgrabią miel-
nickim, wzmiankowanym 1 VIII 1746 (CLubR 300, k. 768). 

Alfabetyczny spis osób

Baczyński Stanisław h. Sas (Bon. I, s. 66–67), reg. gr. Lub. (1761–1764) 36, sęd. gr. lub. 
1767–1769 
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Badowski Kłoda Rafał Józef h. Poraj (Bon. I, s. 71–73), reg. gr. grab. 1749–1750, wger. cheł. 
1750–1753, rzekomy reg. gr. Lub. (1759) 35, reg. gr. cheł. 1759–1765, łow. raw. 1764, 
pis. gr. Lub. (1765–1769) 21 

Bielski Kazimierz Jan Stanisław h. Prawdzic (Bon. I, s. 237–238), reg. gr. lub. 1688-93, łow. 
łomż. 1689, cz.  łomż. 1693, pis. gr. Lub. (1693–1706) 15, cz. warsz. 1694, psta Lub. 
(1707–1710) 24, cz. łuk. 1718, pcz. łuk. 1720, † 1732 

Bielski Paweł h. Jelita (Bon. I, s. 235–237), sęd. gr. Lub. (1688–1709) 37, skar. lub. 1700, † 
po 1713

Czarnocki Jan h. Lis (Bon. III, s. 301-304), burg. lub. (1685–1695) 1 
Dłuski Tomasz Alojzy h. Nałęcz (Bon. IV, s. 292–294), reg. gr. Lub. (1744–1758) 35, łow. 

lub. 1750, sęd. gr. Lub. (1758–1765) 46, pkom. lub. 1765, † 1800 
Domaradzki Ceder Stanisław Antoni h. Gryf, subd. lub. 1718, wger. Lub. (1730–1734) 50, 

† 1735 
Gałęzowski h. Tarnawa (Bon. V, s. 359–360): Felicjan Eleutery, wger. grab. 1703, pis. gr. 

Lub. (1710–1718) 17, pcz. lub. 1713, psęd. z. lub. 1718, psta Lub. (1720–1731) 26, klan 
lub. 1735, † 1737 
– Jan, kom. (z.?) lub. 1678, pis. gr. lub. (1683–1693) 15, psta Lub. (1694–1700) 22, 

łow. lub. 1694, pcz. lub. 1698, pis. z. lub. 1700, † 1712 
Gliniecki Stanisław h. Korab (Bon. VI, s. 71–73), burg. Lub. (1743) 9 
Grodzicki Aleksander Stanisław h. Łada (Bon. VII, s. 94–97), reg. gr. Lub. (1693–1710) 29 
Iżycki h. Bończa (Bon. VIII, s. 92–97): Adam, rzekomy reg. gr. Lub. (1716) 29, reg. z. lub. 

1716–1733, rzekomy pstol. nowogr. 1725, pcz. urzęd. 1729, † 1735 
– Piotr, wger. Lub. (1720–1723) 50 

Jezierski Gołąbek Antoni h. Prus? (Bon. IX, s. 35–37), burg. Lub. (1731–1736) 7, pis. gr. 
Lub. (1738-39) 20, psta Lub. (1739–1769) 28, łow. lub. 1746, stol. lub. 1750, † 1771 

Kamieński (Kamiński) h. Jastrzębiec (Bon. IX, s.  187–190): Józef Antoni, rzekomy reg. 
gr. Lub. (1739) 32, reg. z. lub. 1733–1739, rzekomy łow. liwski 1733, cz. urzęd. 1739, 
rzekomy łow. wiski, † 1744/46 
– Kazimierz, subd. lub. 1711–1712, reg. gr. Lub. (1713–1717) 30 

Karwosiecki Jan Aleksander h. Lubicz (Bon. IX, s. 317–322), rzekomy burg. Lub. (1715) 4 
Kiełczewski Skarbek h. Abdank (Bon. X, s. 24–27): Aleksander, rzekomy psta Lub. (1719) 

25 
– Antoni, stol. żyt. 1704–1714, psta Lub. (1710–1717) 25, sęd. gr. Lub. (1711–1713 

i 1716–1718), 38, 40, chor. lub. 1718, † 1725 
– Józef, reg. gr. Lub. (1742–1745) 34, psęd. z. czers. 1745–1752, † 1758 

Kłembowski (Kłębowski) Stanisław Kostka h. Jastrzębiec (Bon. X, s. 118–119), wger. Lub. 
(1756–1764) 54 

Krassowski (Krasowski) Szymon Antoni h. Jastrzębiec? (Bon. XII, s. 228–229), subd. lub. 
1700, v-reg. gr. Lub. 1702, rzekomy wger. Lub. (1702) 29 

Libicki Franciszek Ludwik h. Jelita (Bon. XIV, s.  233), burg. Lub. (1747–1748) 11, 
miecz. łomż. 1754–1760, † po 1764 

Lipnicki Mikołaj h. Hołobok (Bon. XIV, s. 304–305), wger. Lub. (1754) 53 
Łubiński Maciej h. Lubicz? (Bon. XVI, s. 68), burg. Lub. (1764) 14 
Ługowski Józef h. Lubicz (Bon. XVI, s.  93–96), miecz.  urzęd. 1726, cz.  urzęd. 1732, 

cz. łuk. 1737, reg. gr. Lub. (1741) 33, † po 1761 
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Moszeński (Moszyński) Mikołaj h. Nałęcz (Nies.  VI, s.  486–488), rzekomy burg. Lub. 
(1713) 4 

Mroczek Stanisław h. Prus I (Nies. VI, s. 489), cz. podol. 1695–1696, wger. Lub. (1695) 47 
Niemyski Wojciech Kazimierz h. Jastrzębiec (Nies. VI, s. 556), wojski miel. 1671, psta lub. 

(1684–1691) 22, stol. podl. 1688, psęd. z. lub. 1691, † 1695 
Nieprzecki Mikołaj Stanisław Kostka h. Paprzyca (Kuszaba) (Nies. VI, s. 557), rzekomy 

chor. parn. 1718, kom. z.  lub. 1729–1736, wger łuk.  1731, pcz.  inf. lub wend.1733, 
pcz. urzęd. 1736, pis. gr. Lub. (1739–1765) 21, pcz. lub. 1744, psęd. z. lub. 1765, † 1777 

Pakosławski Antoni Jan h. Prawdzic (Nies. VII, s. 238), reg. gr. żydacz. 1742, sęd. gr. Lub. 
(1744–1746) 45 

Rolbiecki Buchon Jan Antoni h. Sas odm. (Ur. XV, s. 234), burg. Lub. (1738–1743) 8, wger 
gr. bydg. 1739 

Romanowski Jan h. Bożawola? (Nies. VIII, s. 136), burg. Lub. (1722–1725) 5 
Rysicki Józef h.?, burg. Lub. (1705–1709) 3 
Ryszkowski Michał h. Nowina (Nies. VIII, s. 212), pcz. łuk. 1696, pis. gr. Lub. (1707–1710) 

16, † 1729 
Sikorski Konstanty h. Lis? (Nies.  VIII, s.  372), burg. Lub. (1744–1747) 10, wger. grab. 

1752–1762, podskarbi gen. Ordyn. Zamojskiej 1756 
Sobański Wojciech h. Junosza (Puł. II, s. 221–231), subd. lub. 1712, reg. gr. Lub. (1717–

1722) 31, wojski urzęd. 1731, reg. gr. latycz. 1732, † 1743 
Stoiński (Stojeński) h. Janina (Nies.  VIII, s.  521–523): Dominik Stanisław Sylwester, 

miecz. urzęd. 1726, kom. z.  lub. 1727–1733, sęd. gr. Lub. (1733–1744) 44, stol. lub. 
1739, sęd. z. lub. 1744, † 1775 
– Jacek (Hiacynt), stol. droh. 1711, sęd. gr. Lub. (1713–1715) 39, łow. lub. 1714, sęd. 

z. lub. 1715, † 1744 
Strzemeski Wojciech h. Lubicz (Nies. VIII, s. 547–550), burg. Lub. (1697–1702) 1 
Suchodolski h. Janina (Nies. VIII, s. 557–558): Antoni, burg. Lub. (1758–1760) 13, kom. 

gran. lub. 1759–1765, reg. gr. Lub. (1765–1769) 36, sęd. gr. lub. a. 1776, † 1788 
– Maciej (Mateusz) Stanisław, wger. Lub. (1710–1714) 49, kom. z. lub. 1718, pis. gr. 

Lub. (1719–1732) 18, miecz. łuk. 1725, sęd. gr. Lub. (1725) 42, psta Lub. (1732–
1739) 27, chor. lub. 1735, klan lub. 1739, † 1749 

– Michał Maurycy, wger. Lub. (1739–1750) 52, pcz.  krasn. 1744, pcz.  cheł. 1765, 
chor. krasn. 1770, chor. cheł. 1775, † po 1787 

Suffczyński Stanisław Florian h. Szeliga (Nies. VIII, s. 560–561), pis. gr. Lub. (1732–1737) 
19, pcz. łuk. 1732, † 1737 

Szaniawski Gzara Adam Kazimierz h. Junosza (Nies. VIII, s. 599–601), pis. gr. łuk. 1674, 
wojski krasn. 1674, kom. z.  łuk. 1677, psta łuk. 1684-87, pis. z. łuk. 1687, psta Lub. 
(1701–1705) 23, klan lub. 1705, † 1725 

Terlecki h. Sas, burg. Lub. (1703) 2 
Trzciński Michał Stefan h. Ślepowron (Nies.  IX, s.  128–130), skar. lub. 1714, stol. lub. 

1725, sęd. gr. Lub. (1725–1731) 43, chor. lub. 1739, † 1743 
Waliski (Walicki) Jan h. Łada (Nies. IX, s. 219–220), burg. Lub. (1710–1722) 4, pwda czer-

nih. 1716 
Wyszyński Andrzej h. Trzywdar (Nies. IX, s. 464–465), burg. Lub. (1748–1758) 12, pwda 

lub. 1752–1757 
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Zawadzki Józef h. Rogala (Nies. X, s. 102–107), burg. Lub. (1726–1731) 6, pwda lub. (a. 
1731), reg. gr. Lub. (1731–1738) 32, cz. cheł. 1735 

Zmiącki (Żmiącki) Andrzej h.? (Nies.  X, s.  180), rzekomy burg. Lub. (1698) 1, 
pcz. bus. 1701–1710 

Żelisławski Józef h. Pilawa (Nies.  X, s.  153), wger. Lub. (1697–1708) 48, rzekomy skar. 
łomż. 1717, sędz. gr. lub. (1718–1724) 41, wojski urzęd. 1726, † ok. 1731. 
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Streszczenie

Artykuł analizuje etapy kariery urzędniczej prawnika Juliusza Enocha w wymiarze sprawiedli-
wości Królestwa Polskiego w połowie XIX w. Wskazuje na czynniki wpływające na przebieg 
awansu w realiach carskiej administracji, zwracając szczególną uwagę na czynnik protekcji. Au-
tor zajął się także aspektem oddziaływania Enocha na namiestnika Królestwa Polskiego, księcia 
Michała Gorczakowa, w kwestii rozładowania kryzysu politycznego w tym kraju, na początku 
lat sześćdziesiątych XIX w. Wskazał także na kwestię depolonizacji administracji Królestwa po 
klęsce powstania styczniowego, czego dowodem był upadek kariery Enocha po 1863 r.

Słowa kluczowe: biurokracja, Królestwo Polskie w XIX w., prawodawstwo polskie, inte-
ligencja polska.

Summary

Juliusz Enoch as an official and advisor to the highest authorities in the  
Kingdom of Poland (1839–1863)

The article analyzes the career stages of the lawyer Juliusz Enoch as part of the bureaucratic 
hierarchy in the administration of justice of the Kingdom of Poland in the mid-nineteenth cen-
tury. It points to the factors influencing the course of promotion in the realities of the tsarist 
administration; paying particular attention to the factor of protection of influential patrons. 
The article also presents the subject of Enoch’s influence on the governor of the Kingdom of 
Poland, Prince Michal Gorczakov, in order to overcome the political crisis in the country in the 
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early 1860’s. The author points to the depolonization of the Kingdom's administration after the 
fall of the January Uprising, as exemplified by Enoch's life after 1863.

Keywords: Bureaucracy, the Kingdom of Poland in the 19th century, Polish legislation, Po-
lish intelligentsia.

Postać wybitnego dziewiętnastowiecznego prawnika i urzędnika Królestwa Pol-
skiego – Juliusza Enocha – nie znalazła do dziś właściwego miejsca w rodzimej 
historiografii. Wstępne badania poczynione w latach czterdziestych XX w. przez 
poznańskiego uczonego profesora Adama Michała Skałkowskiego nadal stanowią 
podstawowe źródło danych dotyczących jego biografii1. Od tego czasu upłynęło 
siedem dekad i jak dotąd nie powstała monografia, która mogłaby przybliżyć syl-
wetkę Enocha, członka administracji centralnej Królestwa w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych XIX w., mającego duży wpływ na decyzje podejmowane 
przez carskiego namiestnika tego kraju. W konsekwencji powyższy artykuł stawia 
sobie za cel – na podstawie nowych ustaleń badawczych – przybliżenie przebiegu 
jego kariery urzędniczej i roli, jaką odegrał w próbie rozładowania kryzysu poli-
tycznego w Królestwie Polskim w latach 1861–1863. 

Juliusz Kazimierz Mamert Enoch urodził się 29 kwietnia 1822  r. w  Kutnie, 
w rodzinie inteligenckiej, jako syn lekarza Jakuba Kazimierza (1785–1847) i Felicji 
z Flattów. Warto zauważyć, że w awansie zawodowym tytułowej postaci artyku-
łu  – oprócz osobistych zdolności – niewątpliwe znaczenie miała pozycja ojca. 
Jakub Kazimierz był bowiem wybitnym medykiem, cieszącym się – nie tylko 
w Prusach – sławą specjalisty chorób dermatologicznych2. O jego ponadprzecięt-
nych zdolnościach w tej dziedzinie świadczył fakt, że bezpośrednio po ukończe-
niu studiów lekarskich na uniwersytecie w Berlinie (1803), został wyznaczony – 
wraz z grupą absolwentów tej uczelni – do udziału w misji do Dorpatu. Wyjazd 
ten wiązał się z realizacją prośby rządu rosyjskiego, który poszukiwał kadry spe-
cjalistów-wykładowców, dla tworzonego wówczas na tamtejszym uniwersytecie 
Wydziału Lekarskiego3. W 1810 r., po kilku latach pracy akademickiej, Jakub Ka-
zimierz powrócił do Wielkopolski, na co, jak utrzymywał jego biograf Adam Mi-

1 A.M. Skałkowski, Enoch Juliusz (1822–1880), w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 6, 
red. W. Konopczyński, Kraków 1948, s. 278; tenże, Juliusz Enoch i jego pisma w sprawach 
polsko-rosyjskich (1861–1864), „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1947, t. 4, s. 180–207.

2 J. Bogdan, Mowa na żałobnym nabożeństwie za duszę śp. Jakuba Kazimierza Enocha zmar-
łego dnia 31 grudnia 1847 roku, miana w kościele parafialnym św. Krzyża w Warszawie 
dnia 14 stycznia 1848 r., Warszawa 1848, s. 1–11.

3 S. Kośmiński, Słownik lekarzy polskich, Warszawa 1977, s. 111.
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chał Skałkowski wpłynęły względy patriotyczne (chęć pracy w rodzimym kraju), 
jakie wyniósł z rodzinnego domu4. Początkowo osiadł w Warcie, gdzie zatrudnio-
no go jako fizyka, tj. lekarza urzędowego na powiat, początkowo wartski – później 
gostyński. W ciągu dwóch dekad pracy na tym stanowisku zyskał popularność 
jako wybitny specjalista dermatolog, a  także w  modnej wówczas makrobioty-
ce (sztuce przedłużania życia ludzkiego odpowiednią dietą i  innymi zabiegami 
zdrowotnymi)5. Trafność diagnoz, jakie stawiał Jakub Kazimierz, powodowała, 
że porady medycznej poszukiwali u  niego przedstawiciele wyższych sfer Prus, 
Królestwa Polskiego, a nawet zachodnich rodów dynastycznych (za co skądinąd 
był nagradzany odznaczeniami państwowymi). 

Jak wspomniano, w 1822 r. przyszedł na świat jedyny męski potomek Jakuba 
Kazimierza – Juliusz. Enoch senior tuż przed śmiercią przeszedł z judaizmu na 
katolicyzm. Syna ochrzcił według obrządku tego wyznania w wielkopolskich Mił-
kowicach. Rodzicami chrzestnymi Juliusza byli przyjaciele Jakuba, oficerowie armii 
Królestwa Polskiego, Kazimierz Dziekoński i Mamert Dłuski, wraz z małżonkami. 
Dziekoński i  Dłuski mieli duży wpływ na dalszą drogę życiową Enocha juniora. 
Przekonali bowiem jego ojca, aby przyszłość potomka lokował w służbie wojskowej 
w armii carskiej. Perspektywy ku temu otwierał fakt, że sława medyczna Enocha 
dotarła, jak już wskazano, także do Królestwa Polskiego. Jego pacjentami byli przed-
stawiciele miejscowej arystokracji i biurokracji, w tym m.in. naczelny wódz armii 
polskiej – wielki ks. Konstanty Pawłowicz. Stąd, z myślą o karierze wojskowej syna, 
w 1830 r. Jakub Kazimierz zdecydował się przenieść na stałe do tego kraju. Celem 
przeprowadzki było umieszczenia Juliusza w  warszawskim gimnazjum. Kolejny 
etap edukacji wiązał się z skierowaniem go do szkoły kadetów inżynierii w Peters-
burgu, co nastąpiło w 1837 r. Dużą rolę odegrała w tym protekcja wpływowego 
warszawskiego prawnika, referendarza przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, 
Aleksandra Thisa6. Jak się okazało, bliższa znajomość młodego Enocha z tym biu-
rokratą miała zaważyć na jego dalszych losach. 

Aleksander This widział u swego podopiecznego wyraźny brak zainteresowań 
w dziedzinie wojskowości; odkrył zaś u niego uzdolnienia w kierunku administra-
cyjnym i prawniczym. Przekonał Jakuba Kazimierza Enocha o konieczności ak-

4 A.M. Skałkowski, Enoch Herman [Henoch Hersz] (?–1828), w: PSB, t. 6, red. W. Konop-
czyński, Kraków 1948, s. 278; Dnevniki velikogo knjazja Konstantina Nikolaevicha. Zapisi 
1858–1861 gg., pod ruk. L. G. Zaharovoj, „Voprosy istorii” 1990, nr 12, s. 176–180. 

5 P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX w., t. 1, Warszawa 1991, s. 168.
6 W. Witkowski, Aleksander This i Jan Kanty Wołowski – wybitni prawnicy Królestwa Polskie-

go, Lublin 2001, passim. 
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ceptacji tego stanu. Dlatego w połowie 1839 r. Juliusz ukończył petersburską szko-
łę wojskową i powrócił do Warszawy. Tam został zatrudniony przez Aleksandra 
Thisa w  jego kancelarii na stanowisku sekretarza. Praca ta pozwoliła młodemu 
Enochowi zdobyć doświadczenie oraz umocnić przeświadczenie o  właściwym 
wyborze, tj. oddaniu się karierze prawnika. Inspiracją do tego były informacje 
o przygotowaniach do otwarcia, w maju 1840 r., kursów prawniczych w Guber-
nialnym Gimnazjum Warszawskim. 

Warto wskazać, że po upadku powstania listopadowego władze carskie nie 
dopuszczały możliwości funkcjonowania studiów prawniczych w Królestwie Pol-
skim. Uznawały, iż powodowałoby to ugruntowanie odrębności tego kraju od 
Imperium Rosyjskiego, co było niezgodne z polityką unifikacji, prowadzoną na 
gruncie administracyjno-prawnym. Jednak okazało się, że z uwagi na rosnące za-
potrzebowanie na kadry urzędnicze zaborca został zmuszony do kształcenia lud-
ności miejscowej, ale z przeznaczeniem do obejmowania niższych funkcji admi-
nistracyjnych. Stąd też wspomniany kurs, trwający dwa lata, nie był na poziomie 
akademickim, lecz przekazywał jedynie podstawowy zasób wiedzy dotyczącej 
prawa cywilnego i karnego7. 

Juliusz Enoch godził udział w powyższych zajęciach z pracą sekretarza Alek-
sandra Thisa. W końcu 1842 r., gdy ten ostatni awansował na nadzwyczajnego 
radcę stanu i został członkiem Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia 
Praw dla Królestwa Polskiego, Juliusz otrzymał nowe obowiązki jako młodszy 
pomocnik członka Komisji8. Należy zauważyć, że władze centralne Imperium 
Rosyjskiego przywiązywały dużą wagę do wyników prac tego organu. W latach 
1842–1843 z  Petersburga przekazano cztery tomy projektu Kodeksu cywilne-
go dla Królestwa; Komisja Przygotowawcza miała za zadanie ocenić go i wnieść 
ewentualne poprawki, gdyby zapisy okazały się w pewnych elementach sprzecz-
ne z dotychczasowym ustawodawstwem polskim9. Jesienią 1842 r. Enoch ukoń-
czył kurs prawniczy, co zbiegło się w październiku tego roku z kolejną nominacją 
Aleksandra Thisa, tym razem na funkcję prokuratora naczelnego IX Warszaw-
skiego Departamentu Rządzącego Senatu. Ten awans skutkował otrzymaniem 

7 Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, red. S. Kieniewicz i B. Grochulski, Warsza-
wa 1981, s. 221–222.

8 O zakresie obowiązków Enocha: M. Osiecka, System kancelaryjny komisji rządowych Króle-
stwa Polskiego (1815–1867), w: Dzieje biurokracji, t. 6, red. T. Bykowa, A. Górak i G. Smyk, 
Lublin 2016, s. 284–286.

9 W. Sobociński, Rozwój ustawodawstwa cywilnego w Królestwie Polskim i Rosji do rosyjskiej 
reformy sądowej (zarys historyczno-porównawczy), „Annales UMCS” 1965, sec. G, vol. 12, 
s. 147–149.
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nowej posady przez Juliusza – referenta w  instytucji zawiadywanej przez jego 
protektora10. 

Należ zaznaczyć, że ówczesne możliwości kariery polskich urzędników wyni-
kały ze specyfiki stanu prawnego Królestwa, tj. nadal istniejącej – mimo unifika-
cji prowadzonej po klęsce powstania listopadowego – odrębności od Imperium 
Rosyjskiego. Stąd wynikała obecność krajowców na urzędach sądowych, których 
trudno było całkowicie zastąpić biurokratami pochodzącymi z  Rosji. Dygnita-
rze carscy, z wieloletnim namiestnikiem Królestwa (1831–1855) feldmarszałkiem 
Iwanem Fiodorowiczem Paskiewiczem na czele, kierowali się pryncypiami Re-
alpolitik. Akceptowali ten stan rzeczy i ograniczali wymagania wobec polskich 
urzędników do demonstrowania lojalizmu wobec tronu Romanowów. Sympto-
matycznym przykładem mogą być dalsze losy kariery Juliusza Enocha11. 

8 lipca 1843 r., w wieku zaledwie dwudziestu jeden lat, złożył egzamin kwa-
lifikujący na wyższe urzędy sądowe II klasy12. Było to ewenement w ówczesnych 
kadrach sędziowskich Królestwa. W  części stało za tym poparcie naczelnego 
prokuratora Aleksandra Thisa, który namiestnikowi Paskiewiczowi reklamował 
wysokie kompetencje protegowanego. Przez kolejne dwa lata (1843–1844) Enoch 
pracował u boku promotora; prawdopodobnie pomagał prokuratorowi analizo-
wać księgę II Projektu Prawa Cywilnego Królestwa Polskiego zawierającą wykład-
nię prawa własności prywatnej13. 

W  1845  r. Aleksander This wystarał się o  nowy etat dla młodego prawnika 
w Trybunale Cywilnym guberni warszawskiej. Rozstrzygał sprawy cywilne nie-
zastrzeżone dla innych sądów; był jednocześnie instancją apelacyjną dla sądów 
niższego szczebla – sądów pokoju. Nominacja na pomocnika sędziowskiego do 
stołecznego Trybunału Cywilnego była podyktowana tym, że po początkowym 
okresie pracy w tym charakterze Enoch miał zająć, w razie zwolnienia się etatu,  
posadę miejscowego sędziego. Plany te przeciągnęły się, gdyż dotychczasowy 

10 W Królestwie Polskim w dobie międzypowstaniowej IX Departament był ostatnią instancją 
sądową w sprawach cywilnych, a X Departament – karnych. Ogólne Zebranie (Warszaw-
skich) Departamentów było formą ich centralizacji – powstał tym samym sąd najwyższy, 
przejmujący większość w tym względzie kompetencji zniesionej Rady Stanu; A. Korobo-
wicz, Reforma ustroju sądownictwa w Królestwie Polskim po 1863 r. Przygotowanie i treść, 
Lublin 1976, s. 17–26.

11 L.E.  Gorizontow, Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w  okresie rządów Paskiewicza, 
„Przegląd Historyczny” 1994, t. 85, z. 1–2, s. 49; P.A. Szczerbatow, Rządy księcia Paskiewi-
cza w Królestwie Polskim (1832–1847), Warszawa 1900, passim.

12 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), III Rada Stanu Królestwa 
Polskiego w latach 1861–1867 (dalej: III RS KP), sygn. 114, k. 5.

13 W. Sobociński, Rozwój, s. 149.
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protektor Juliusza Aleksander This zapadł na suchoty (choroba okazała się śmier-
telna – zmarł w kwietniu 1846 r.). 

Warto zauważyć, że w tym okresie, oprócz przymiotów osobistych, nieocenio-
na okazała się pomoc przyjaciela umierającego Aleksandra Thisa – Jana Kantego 
Wołowskiego. Ten wybitny prawnik już od 1845 r. pełnił obowiązki prokuratora 
naczelnego IX Warszawskiego Departamentu Rządzącego Senatu. Enoch, reko-
mendowany przez Thisa, pracował wraz Wołowskim w charakterze pomocnika. 
Co więcej, Juliusz nawiązał z nim bliższe relacje, które pozwoliły wejść młodemu 
prawnikowi do wyższych sfer stolicy. Miarą tego było zawarcie związku małżeń-
skiego z Laurą, córką Karola Brodowskiego (wpływowego dygnitarza w admini-
stracji Królestwa Polskiego)14. W opinii historyka Adama M. Skałkowskiego mał-
żeństwo to było niewątpliwą „dźwignią w karierze” Juliusza Enocha15. 

W październiku 1848 r. Enoch został mianowany na p.o. sędziego w Trybu-
nale Cywilnym guberni warszawskiej. Sprawdził się na tym stanowisku, m.in. 
dyskretnie rozwiązując skandal obyczajowy w podległym mu siennickim sądzie 
pokoju16. W 1850 r. nastąpił jego kolejny awans – przy wyraźnym poparciu Iwana 
Paskiewicza. W maju tegoż roku mianował on Enocha na p.o. referenta Ogólne-
go Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miesiąc później 
Juliusz wszedł do komisji senatora Wasyla Aleksandrowicza von Rönne, przygo-
towującej projekt ustawy emerytalnej urzędników Królestwa Polskiego. Jedno-
cześnie w  lipcu 1850 r. został członkiem jeszcze jednego gremium – Komitetu 
Rady Administracyjnej w charakterze p.o. radcy stanu. W tym ostatnim spoczął 
na nim obowiązek przygotowania sprawozdania za 1849 r., z działalności urzę-
dów centralnych Królestwa (tj. szkolnictwa i Zebrania Ogólnego Warszawskich 
Departamentów Rządzącego Senatu)17. 

Równolegle Enoch wywiązywał się nienagannie z obowiązków w komisji se-
natora Wasyla A. von Rönne. W latach 1850–1851 stał się niecenionym pomoc-
nikiem jej przewodniczącego (dowodem był fakt, że Juliusz zastępował go przez 
wiele miesięcy, gdy senator borykał się z problemami zdrowotnymi). Zaangażo-

14 O pozycji K. Brodowskiego świadczy przebieg kariery: w latach 1829–1833 był dyrektorem 
generalnym kancelarii Rady Stanu Królestwa, w latach 1833–1843 sekretarzem stanu przy 
Radzie Stanu, a od 1843 r. prokuratorem naczelnym X Warszawskiego Departamentu Rzą-
dzącego Senatu; M. Czajka, M. Kemler, W. Sienkiewicz, Leksykon Historii Polski, Warszawa 
1995, s. 76. 

15 A.M. Skałkowski, Juliusz Enoch, s. 182.
16 W lipcu 1849 r. w tamtejszym sądzie doszło do sprzeczki i bójki między kancelistami; spra-

wę rozwiązał polubownie we wrześniu 1850 r.; AGAD, III RS KP, sygn. 114, k. 6–7. 
17 Symptomatyczne, że opracowywał ten dział w ciągu kolejnych siedmiu lat; tamże, k. 16. 
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wanie Enocha było znane namiestnikowi, który darzył go dużym zaufaniem, po-
dobnie jak dyrektor Komisji Rządowej Sprawiedliwości Onufry Wyczechowski 
(1844–1854)18. 

W  lutym 1851  r. Juliusz został mianowany na referenta Ogólnego Zebrania 
Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu19. Pełnienie tej funkcji po-
wodowało, że wchodził on z  urzędu do Heroldii Królestwa Polskiego, orga-
nu zajmującego się legitymowaniem (potwierdzaniem) szlachectwa oraz jego 
nadawaniem dla nobilitowanych (z uwagi na pełnione urzędy cywilne i wojsko-
we)20. Symptomatyczne, iż powyższy wymóg spełnił także sam Juliusz, który 
z  racji funkcji piastowanej w Warszawskich Departamentach Rządzącego Se-
natu w marcu 1852 r. otrzymał herb Topaz i został wpisany do księgi szlachty 
dziedzicznej guberni warszawskiej (stosownie do art.  4 Prawa o  szlachectwie 
z 1836 r.)21. 

Ważnym momentem w karierze biurokratycznej Enocha był zgon wielkorząd-
cy Paskiewicza w kwietniu 1856 r. i nominacja na jego miejsce ks. Michała Dymi-
trowicza Gorczakowa. Ten przejmował Królestwo w momencie osłabienia Impe-
rium Rosyjskiego, na co wpływ miała przegrana w wojnie krymskiej (1853–1856) 
z koalicją Anglii, Francji, Sardynii i Turcji. Kolejnym czynnikiem była nieoczeki-
wana śmierć cesarza Mikołaja I, pogromcy powstania listopadowego i głównego 
filaru konserwatywnego ładu w Europie (czego uosobieniem był sojusz dworów 
północy – Rosji, Prus, Austrii – w ramach „Świętego Przymierza” zwalczających 
ruchy niepodległościowe i  rewolucyjne w pierwszej połowie XIX w.)22. W car-
skim imperium, rządzonym niemal trzy dekady przez wspomnianego zmarłego 
władcę metodami państwa policyjnego, ujawniły się silnie oznaki niezadowolenia 
społecznego. Przejawem były ruchy chłopskie w guberniach zachodnich doma-
gające się uwłaszczenia. Z obawy przed rewolucją ujawniła się presja części elit 
na następcę Mikołaja I – Aleksandra II – aby wprowadził ograniczone reformy 
wewnętrzne. Liberalizacja systemu samodzierżawia miała dotyczyć także zmiany 
postępowania Petersburga wobec Królestwa, czego uosobieniem miał być właśnie 

18 W. Witkowski, Komisja Rządowa Sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876, Lublin 
1986, s. 43–44.

19 AGAD, III RS KP, sygn. 114, k. 9–11, 28. 
20 Por.: S. Piątkowski, W hołdzie dla przeszłości z nadzieją na przyszłość. Szlachta wylegitymo-

wana guberni radomskiej w latach 1836–1914, w: Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pi-
licą w XVI–XX wieku. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, red. J. Gapys, M. Nowak 
i J. Pielas, Kielce 2008, s. 171–174.

21 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 6, Poznań 1994, s. 383.
22 L.E. Gorizontow, Aparat urzędniczy, s. 49.
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nowo mianowany namiestnik – Michał D. Gorczakow. Od niemal trzech dekad 
po upadku powstania listopadowego kraj ten był rządzony metodami dyktatury 
wojskowej, którą współcześni określili mianem „systemu paskiewiczowskiego”23. 
Przywołany wieloletni wielkorządca utrzymywał Królestwo w posłuchu, opierając 
się na biurokracji cywilnej i wojskowej, traktującej prawo w sposób instrumental-
ny. Równolegle prowadził unifikację zarządzanego przez siebie kraju z Imperium, 
demontując mechanizmy autonomii, jaką ten cieszył się w  latach 1815–1830. 
Działania oparte na terrorze wobec carskich poddanych z Królestwa w momen-
cie kryzysu samodzierżawia objawiły słabość „systemu paskiewiczowskiego”24.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIX w. nastroje polityczne w Królestwie 
związane z rachubami polskich elit na liberalizację polityki Petersburga powodo-
wały dwutorową linię postępowania caratu. Z jednej strony starano się hamować 
presję społeczną w kierunku nadania koncesji (czego synonimem było przemó-
wienie Aleksandra II do przedstawicieli szlachty w czasie jego wizyty w Warsza-
wie w połowie 1856 r., w którym powtórzył kilkukrotnie: „Żadnych marzeń Pano-
wie!”). Z drugiej – starano się czynić gesty sygnalizujące nową jakość w relacjach 
między władzą zaborczą a królewiackimi poddanymi. Przejawem tego było m.in. 
zniesienie stanu wojennego, zawieszenie poboru polskiego rekruta, amnestia dla 
byłych powstańców i konspiratorów zesłanych na Sybir czy złagodzenie cenzury. 
Namiestnik Gorczakow starał się pozyskać elity ziemiańskie i burżuazyjne Króle-
stwa, dążąc do uformowania nieformalnego środowiska lojalistów wspierających 
rząd carski. Krok ten miał wskazywać, że władza zaborcza opiera się nie tylko na 
sile, lecz także na miejscowych sferach zachowawczych. 

Kierując się tym założeniem, w 1858  r. namiestnik uzyskał zgodę na legali-
zację Towarzystwa Rolniczego rekrutującego liderów ziemiańskich z Andrzejem 
Zamoyskim na czele. Innym przejawem było faworyzowanie urzędników-Pola-
ków, którzy zachowali urzędy po upadku zrywu niepodległościowego 1830 r. lub 
uzyskali nominację w dobie popowstaniowej25. Obok pracowników administra-
cji cywilnej szczebla prowincjonalnego znajdowała się także grupa biurokratów 
z urzędów centralnych Królestwa. Wśród nich wyróżniali się: dyrektor Wydziału 
Przemysłu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych (KRSW) Władysław Łusz-
czewski, dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 

23 Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polski: szkic do portretu zbiorowego, Wro-
cław 1999, s. 19–26.

24 F. Ramotowska, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w la-
tach 1860–1862, Wrocław 1971, s. 16–23.

25 M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe (1795–1921), Paryż 1984, s. 366–387. 
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Adam Łęski, naczelny prokurator IX Departamentu Jan Kanty Wołowski, dyrektor 
główny prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości Teodor Wosiński, dy-
rektor Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
Longin Gudowski, urzędnik w  kancelarii Namiestnika Królestwa Włodzimierz 
Kretkowski, Zieliński, członek Rady Wychowania Królestwa Józef Korzeniowski, 
gubernator cywilny guberni warszawskiej Jakub Łaszczyński, sędzia i urzędnik 
Komisji Rządowej Sprawiedliwości Wiktor Kamionowski i Juliusz Enoch26. Pozy-
cja tego ostatniego była szczególna; wynikała nie tyle z oficjalnej rangi urzędni-
czej, ile z nieformalnej pozycji, jaką zajmował w otoczeniu nowego namiestnika. 

Enoch zyskał bowiem zaufanie Michała D. Gorczakowa m.in. dzięki pochleb-
nym opiniom odnoszącym się do jego kompetencji jako prawnika, jakie wyrażali 
o nim rosyjscy dygnitarze pracujący w administracji Królestwa w czasach Paskie-
wicza: kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego Paweł Aleksandrowicz Mu-
chanow27 i szef sztabu namiestnika generał Paweł von Korff28. Książę Gorczakow 
uważał, że staż pracy i bliska znajomość polskich realiów29 powodowały, iż oceny 
i analizy wspomnianych doradców były obiektywnym obrazem sytuacji w powie-
rzonym mu kraju. Nadto Enoch z grona polskich urzędników miał wyróżniać się 
ogładą towarzyską, wyszukanymi manierami, błyskotliwym dowcipem, a jedno-
cześnie dość przenikliwym spojrzeniem na kwestie polityczne, co jednało mu 
przychylność bywalców warszawskich salonów. Stąd też, jak celnie wskazał jeden 
z obserwatorów rozwoju jego kariery, „Gorczakow zasięgał u niego rady w kwe-
stiach administracyjnych, zwłaszcza że Enoch znał zapatrywania społeczeństwa, 
zadzierzgnąwszy stosunki z  wyższym towarzystwem”30. Ta uwaga świadczy, że 
dla ówczesnej opinii publicznej Królestwa nie było tajemnicą, iż wskazani trzej 

26 O etapach kariery wspomnianych urzędników: K. Pol, Poczet prawników polskich, Warsza-
wa 2000; W. Witkowski, Sądownictwo administracyjne w Księstwie Warszawskim i Króle-
stwie Polskim 1807–1867, Warszawa 1984.

27 Paweł Aleksandrowicz Muchanow (1798–1871) w  latach 1841–1851 wiceprezes Rady 
Oświecenia Królestwa; od 1849 r. pracownik Warszawskiego Okręgu Szkolnego, od 1851 
kurator; po kilkuletnim prezydowaniu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych od 1861 r. 
członek rosyjskiej Rady Państwa; B.I. Rudakov, Muhanov, Pavel Aleksandrovich, w: Jenciklo-
pedicheskij slovar’ F.A. Brokgauza i I.A. Efrona, t. 20, Sankt-Peterburg 1897, s. 245–246. 

28 A.M. Skałkowski, Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych (1803–1877), t. 2, 
Warszawa 2019, s. 149. 

29 Paweł A. Muchanow był weteranem armii carskiej w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r., od-
znaczył się w bitwie pod Ostrołęką, służbę w armii zakończył w stopniu generała; miał za 
żonę Polkę, Józefę z hr. Mostowskich; J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowym. 
Czasy przedpowstaniowe 1854–1862, t. 3, Warszawa 1931, s. 18. 

30 A.M. Skałkowski, Juliusz Enoch, s. 183.
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dygnitarze tworzyli wąskie grono bliskich współpracowników i zaufanych dorad-
ców księcia Gorczakowa31. W ramach wskazanej grupy trudno wskazać lidera; 
namiestnik starał się wyraźnie żadnego z nich nie faworyzować. Symptomatycz-
ne, iż awansował każdego ze swych nieformalnych doradców: Pawła A. Mucha-
nowa (od 1856  r. pełnił funkcję dyrektora głównego prezydującego w  KRSW), 
Juliusza Enocha (w maju 1857 r. został radcą kolegialnym, a 28 października p.o. 
naczelnego prokuratora przy Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów 
Rządzącego Senatu) i gen. Pawła von Korffa (nominacja na dowódcę warszaw-
skiego garnizonu)32. 

Niemniej polski urzędnik, z uwagi na przymioty charakteru i  szerokie kon-
takty w  wyższych sferach stolicy Królestwa, był skuteczniejszym od pozosta-
łych pośrednikiem w nieformalnych kontaktach namiestnika z polskimi elitami 
(skądinąd ich przedstawiciele, widząc znaczącą pozycję Enocha, zabiegali o jego 
przyjaźń). Okoliczności te spowodowały, że w końcu lat pięćdziesiątych XIX w. 
i na początku kolejnej dekady utrwalała się o nim opinia, jako o „bardzo zdolnym 
prawniku i bardzo wyrobionym towarzysko”33. Te walory współpracownika zde-
cydował się wykorzystać także książę Gorczakow. 

W  latach 1858–1859 polski urzędnik towarzyszył namiestnikowi w  czasie 
podróży służbowych do stolicy Imperium. Ich celem było uzyskanie zgody ro-
syjskiego Komitetu Ministrów na zatwierdzenie projektu nowej ustawy o służbie 
cywilnej w Królestwie. W czasie rozmów z petersburskimi dygnitarzami Enoch 
współuczestniczył w prezentacji szczegółowych zagadnień prawnych34. Namiest-
nik docenił jego dotychczasowe „zasługi w służbie państwa”, czego dowodem była 
nominacja (22 marca 1860) na naczelnego prokuratora przy Ogólnym Zebraniu 
Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu wraz z tytułem rzeczywistego 
radcy stanu35. Ten awans był wyróżnieniem i wydawał się szczytem kariery zawo-
dowej Juliusza Enocha. Ówcześni obserwatorzy uznali, że od tego czasu „przy na-
miestniku Gorczakowie zajął wybitne stanowisko […] w częstym będąc stosunku 
z namiestnikiem prezydującym w Radzie Administracyjnej, zdobył sobie na niego 

31 A.M. Skałkowski, Aleksander Wielopolski, t. 2, s. 2–8. 
32 AGAD, III RS KP, sygn. 114, k. 38–39.
33 Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, oprac. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 

1963, s. 82.
34 Notabene już w 1857 r. Enoch został członkiem Komisji do spraw Ułożenia Przepisów Ad-

ministracji i Urzędów; namiestnik zlecił mu funkcję redaktora projektu Klasyfikacji Ogól-
nej Urzędów w Królestwie Polskim; AGAD, III RS KP, sygn. 114, k. 53, 88.

35 Tamże, k. 90.
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duży wpływ”36. Wspominali, iż wynikało to z błyskotliwej inteligencji imponującej 
namiestnikowi świetnym poruszaniem się w świecie wyższych sfer oraz doskona-
łym francuskim i znajomością kultury romańskiej, w której kręgu wychował się 
książę. Skutkiem tego w warszawskich salonach utarło się określać Enocha mia-
nem „faktora” lub „le petite amis” („małego przyjaciela”) Gorczakowa37. 

Apogeum wpływów doradcy na decyzje namiestnika nastąpiło w okresie kry-
zysu politycznego początku lat sześćdziesiątych XIX w. Wyrazem tego była fala 
manifestacji patriotycznych, która przetaczała się przez kraj od jesieni 1860  r. 
Prym w  niej wiodła radykalnie nastawiona młodzież akademicka, pozyskująca 
szerokie kręgi społeczne radykalną retoryką irredentystyczną (ideą walki zbrojnej 
o niepodległość) i społeczną (hasłami uwłaszczenia włościan jako środka do włą-
czenia mas ludowych w walkę z zaborcą). Elity ziemiańskie i burżuazyjne przyjęły 
wobec tych wydarzeń postawę niejednoznaczną. Większość, której reprezentanci 
wchodzili do powołanego nie tak dawno, w czasach Gorczakowa, Towarzystwa 
Rolniczego, uznała za celowe i  zajęła stanowisko wyczekujące. Z  jednej strony 
elity unikały tym samym jawnego skonfliktowania z władzą zaborczą, z drugiej 
nie chciały wchodzić z nią w układy, obawiając się oskarżeń o serwilizm ze strony 
zrewoltowanych mas poddających się retoryce irredentystów. Jedynie nieliczna 
grupa ziemian i biurokratów z margrabią Aleksandrem Wielopolskim na czele wi-
działa potrzebę zdecydowanego wyjścia królewiackich sfer przywódczych z ofer-
tą polityczną wobec caratu. Miała ona polegać na kompromisie, tj. udzieleniu 
przez Petersburg koncesji politycznych dla Królestwa w celu neutralizacji rady-
kalnych nastojów społecznych. „Ulgi” na rzecz polskich poddanych cara miały 
opierać się na częściowym przywróceniu autonomii administracyjnej i prawnej 
z lat 1815–1830. Gwarancją stabilności nowego systemu władzy miał być udział 
w  jej sprawowaniu przez miejscowe konserwatywne elity, w  czym przewodnią 
rolę rezerwowano dla ziemiaństwa38. 

Przesilenie kryzysu nastąpiło w drugiej połowie lutego 1861 r., czego katali-
zatorem był, trwający wówczas w Warszawie, krajowy zjazd delegatów Towarzy-
stwa Rolniczego. Toczące się tam dyskusje nad przyjęciem – zgodnie z życzeniem 
władz carskich – stanowiska ziemiaństwa wobec kwestii włościańskiej odbywały 

36 Warszawa w pamiętnikach, s. 82. 
37 M.W. Berg. Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce 

demonstracji od 1856 r., t. 1, Kraków 1898, s. 148–150; A.M. Skałkowski, Aleksander Wie-
lopolski, t. 2, s. 200.

38 D. Szpoper, Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność kon-
serwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa rosyjskiego w latach 1855–1862, 
Gdańsk 2003, s. 552–555.
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się pod silną presją społeczną. Ogół pod wpływem radykałów jawnie artykułował 
żądania zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia włościan. Jednak 25 lutego 1861 r. 
większość delegatów Towarzystwa zdecydowała się na kompromisowe rozwiąza-
nie – znoszono pańszczyznę, jednak wprowadzając w jej miejsce oczynszowanie 
(tym samym zachowując własność ziemi w rękach szlachty). Tego dnia obrady to-
czyły się w gorącej atmosferze politycznej, podsycanej przez manifestację patrio-
tyczną z okazji przypadającej rocznicy bitwy pod Olszynką Grochowską z czasów 
powstania listopadowego. Jej inicjatorem była młodzież akademicka, planująca na 
jej zakończenie złożenie uczestnikom zjazdu Towarzystwa petycji, która zawiera-
ła żądanie wystąpienia ziemiaństwa z adresem do cara z postulatem przywróce-
nia dawnej autonomii w Królestwie. Jednak wojsko carskie rozpędziło uczestni-
ków wystąpienia; doszło do aresztowań, co spowodowało eskalację napięcia. Dwa 
dni później (27 lutego) odbyła się kolejna demonstracja na Placu Zamkowym. Żą-
dano wówczas wypuszczenia zatrzymanych. Wystąpienie zakończyło się drama-
tycznie: żołnierze, rozpędzając zgromadzonych, użyli broni palnej, zabijając pięć 
osób39. Skutki tych wydarzeń przeniosły zmiany polityczne w Królestwie Polskim, 
w których ważną rolę odegrał Juliusz Enoch. 

Namiestnik Gorczakow był nimi wyraźnie zaskoczony i zdezorientowany. To 
umożliwiło warszawskim sferom burżuazyjnym (z m.in. Leopoldem Kronenber-
giem, Ksawerym Szlenkierem, Matiasem Rosenem i Karolem Beyerem) i inteli-
genckim (Józefem Koenigiem i Tytusem Chałubińskim) na przejęcie inicjatywy. 
Jeszcze tego samego dnia (27 lutego) w godzinach wieczornych powołały Delega-
cję Miejską, tworząc naprędce za zgodą biernego wielkorządcy straż miejską. Jej 
celem było utrzymanie porządku własnymi siłami i uspokojenie nastrojów w sto-
licy40. Równocześnie wraz z kierownictwem Towarzystwa Rolniczego (z Andrze-
jem Zamoyskim na czele) zorganizowały deputację, która udała się do namiest-
nika z  szerszym planem sposobów na złagodzenie napięcia w mieście. Polegać 
miały na zwolnieniu aresztowanych uczestników ostatnich zajść oraz złożeniu 
adresu do cara Aleksandra II z prośbą o nadanie Królestwu ograniczonych kon-
cesji41. Książę Gorczakow przystał na to, co spowodowało, że w nocy z 27 na 28 
lutego odbyła się narada liderów Towarzystwa Rolniczego i Delegacji Miejskiej. 

39 A. Wrotnowski, Porozbiorowe aspiracje narodu polskiego, Lwów 1882, s. 230–256.
40 J. Grabiec-Dąbrowski, Ostatni szlachcic. Aleksander hrabia Wielopolski, margrabia Gonza-

ga Myszkowski na tle dziejów, t. 1, Warszawa 1924, s. 166–168.
41 Dotyczyło ono także zwolnienia warszawskiego oberpolicmajstra płk. Fiodora Fiodorowi-

cza Trepowa oskarżanego o  sprowokowanie wydarzeń z  27 lutego; B.  Petrozolin, Przed 
tą nocą, Warszawa 1997, s. 112–138; H. Lisicki, Aleksander Wielopolski: 1803–1877, t. 1, 
Kraków 1878, s. 145–146. 
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Jej celem było przygotowanie wspomnianego dokumentu do władcy. Do akcji – 
za sprawą szwagra, Tomasza Potockiego – starał się włączyć margrabia Wielo-
polski. Miał zaproponować zebranym posłużenie się zawczasu przygotowanym 
(11 lutego 1961 r.) projektem memoriału do władz rosyjskich. Margrabia postulo-
wał w nim przywrócenie części urządzeń autonomicznych z 1815 r. Wnioskował 
także konieczność realizacji reform mających modernizować kształt społeczno-
-ekonomiczny Królestwa poprzez zmiany w  szkolnictwie, emancypację Żydów 
i oczynszowanie chłopów42.

Ostatecznie ta propozycja upadła. Zasadniczo uczestnicy narady zarzucali 
Wielopolskiemu – wbrew faktom – że ten postulował nie tyle powrót status quo 
z lat 1815–1830, ile okrojony samorząd, oparty na Statucie Organicznym z 1832 r. 
(który zresztą nie wszedł w życie). Faktycznie środowisku Andrzeja Zamoyskie-
go chodziło z jednej strony o przyjęcie takiej formuły, która ich nie narażała na 
zarzuty opinii społecznej o serwilizm i paktowanie z zaborcą; z drugiej – o za-
deklarowanie werbalnego lojalizmu. Taka postawa spowodowała przyjęcie ogól-
nikowego adresu autorstwa zbliżonego do Zamoyskiego Edmunda Stawiskiego. 
Odwoływano się w  nim do konieczności nadania takich koncesji, które miały 
odpowiadać tradycji narodowej (tych jednak, w porównaniu do memoriału Wie-
lopolskiego, nie sprecyzowano)43. Wobec izolacji politycznej grupy margrabiego 
(w której ważną rolę oprócz wspomnianego szwagra – Potockiego – odgrywał 
także syn Aleksandra – hr. Zygmunt) i bojkotowania jego inicjatywy przez stron-
ników Andrzeja Zamoyskiego, Wielopolski zdecydował się wykorzystać wpływy, 
jakie mieli Polacy – urzędnicy pracujący w  centralnej administracji Królestwa. 
Najbardziej wartościowy w  tych okolicznościach był kontakt z Enochem. Miał 
on przecież bezpośredni dostęp do namiestnika Michała D. Gorczakowa i mógł 
przedłożyć mu ofertę ugody politycznej między caratem a polskimi elitami44. 

Okolicznością sprzyjającą temu zamysłowi była wieloletnia znajomość mar-
grabiego i Enocha. Jej początki sięgały jeszcze 1852 r., gdy Aleksander Wielopolski 
zabiegał w Heroldii (przypomnijmy, że Juliusz był członkiem zarządu tej instytu-
cji) o  zatwierdzenie posiadanego tytułu arystokratycznego. Cztery lata później 
margrabia konsultował z Enochem taktykę działań w czasie procesu o kolekcję 

42 H.  Lisicki, Le marquis Wielopolski sa vie et son temps 1803–1877, t.  2, Vienne 1880, 
s. 127–135.

43 F.  Ramotowska, Rząd rosyjski wobec manifestacji patriotycznych w  Królestwie Polskim, 
„Kwartalnik Historyczny” R. 69, 1962, z. 4, s. 859–862.

44 S. Kieniewicz, Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861–1862, Warsza-
wa 1962, s. 103–104; W. Stankiewicz, Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, 
Warszawa 1967, s. 126. 
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bibliofilską, jaką odziedziczył w spadku po swym przyjacielu Konstantym Świ-
dzińskim45. Niezależnie od tych okoliczności spotykali się w stołecznych salonach 
towarzyskich. Kluczowe dla ich późniejszego współdziałania w sferze politycznej 
okazały się rozmowy, jakie w  latach 1857–1858 prowadzili w  czasie rekonwa-
lescencji w kurorcie Marienbad. Wymiana poglądów na aktualną sytuację mię-
dzynarodową oraz perspektywy, jakie dla sprawy polskiej otwierał liberalny kurs 
Aleksandra II, zbliżyły ich do siebie. Margrabia zjednał sobie Enocha, o którym 
miał opinię, iż „był słuchany przez namiestnika w kwestiach administracyjnych”46, 
spójnym programem politycznym, tj. odbudowy częściowej autonomii Królestwa 
za cenę uznania stanu niewoli narodowej i odrzucenia idei irredenty. 

W  lutym 1861  r. w czasie dramatycznych zajść w Warszawie obaj pozosta-
wali w ścisłym kontakcie. Wobec z jednej strony sprzeczności w kierownictwie 
państwa rosyjskiego (wahań cara i  namiestnika co do kontynuowania rozwią-
zań siłowych w Królestwie), a z drugiej kunktatorskiego adresu polskich elit, jaki 
wyszedł ze środowiska Andrzeja Zamoyskiego, Aleksander Wielopolski i Enoch 
podjęli próbę zaproponowania własnej wizji rozwiązania kryzysu47. Okoliczno-
ścią sprzyjającą w nawiązaniu dialogu z władzami carskimi był fakt, iż książę Mi-
chał D. Gorczakow winił za eskalację konfliktu Pawła A. Muchanowa. Ten ostatni 
miał w czasie manifestacji lutowych przekonywać namiestnika, że konflikt na li-
nii władza–społeczeństwo rozładuje użycie siły. W tych okolicznościach popadł 
w niełaskę u księcia, o czym wiedział Enoch, permanentnie przebywając w tym 
trudnych dniach kryzysu w rezydencji namiestnika. Co więcej, uczestniczył on 
w  gorączkowych naradach Gorczakowa. Równocześnie prowadził zakulisowe 
negocjacje z  gen. Pawłem von Korffem. Ten ostatni, skonfliktowany z  Pawłem 
A. Muchanowem, poparł koniunkturalnie propozycję Enocha o potrzebie poszu-
kiwania kompromisu z królewiackimi elitami. Poparcie gen. Korffa pozwoliło pol-
skiemu urzędnikowi na wyłożenie namiestnikowi propozycji działań mających 
ustabilizować sytuację w Królestwie48. 

Wydarzenie to nastąpiło prawdopodobnie 2 marca 1861 r. Elaborat Enocha 
miał formę memoriału skreślonego na pięciu stronach. Symptomatyczne, że Ju-
liusz oparł się w nim na margrabiowskim memoriale z 11 lutego, notabene odrzu-

45 B. Szyndler, Biblioteka Ordynacji Myszkowskiej w Chrobrzu, „Rocznik Muzeum Narodowe-
go w Kielcach” 1975, t. 9, s. 161–179.

46 A.M. Skałkowski, Aleksander Wielopolski, t. 2, s. 8.
47 B. Petrozolin, Przed tą nocą, s. 169; W. Stankiewicz, Dzieje wielkości, passim.
48 F. Ramotowska, U źródeł tzw. reform Wielopolskiego, w: Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefa-

nowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, red. B. Grochulska, B. Leśnodorski, A. Zahorski, 
Warszawa 1967, s. 308–312. 
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conym przez środowisko Andrzeja Zamoyskiego. Uznał jednak, że „w programie 
adresowym należało skreślić ów ustęp o międzynarodowym charakterze sprawy 
polskiej, o związku jej z  losami Litwy i Rusi, aby bez względu na opinię ziom-
ków, przedstawić go rządowi z  jakąś nadzieją wprowadzenia w życie”49. Enoch 
usunął także, mogące budzić sprzeciw caratu, postulaty przywrócenia konstytu-
cji z 1815 r. czy jej okrojonej wersji – Statutu Organicznego. Wyszedł z założe-
nia, że ograniczone koncesje dla Królestwa wygaszą nastroje radykalne wśród 
jego mieszkańców. Obejmować miały one kwestie administracyjne: nadanie Ze-
braniom Ogólnym (Warszawskich) Departamentów Rządzącego Senatu miana 
Rady Stanu, wprowadzenie rad miejskich, zniesienie zależności Warszawskiego 
Okręgu Naukowego od Petersburga, utrzymanie regulacji prawnych opartych na 
Kodeksie napoleońskim, odbudowę szkolnictwa wyższego oraz powołanie nowej 
Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego (KRWRiOP) 
i powierzenie jej katolikowi. Ten ostatni postulat dowodzić miał nowej linii poli-
tyki wobec Królestwa, gdyż oznaczał on dymisję z tej funkcji, znienawidzonego 
przez Polaków, Pawła A. Muchanowa50. 

Nakreślony program zyskał poparcie Michała D.  Gorczakowa, który zade-
klarował, że przedstawi go samemu carowi. Uznał, iż ewentualne ustępstwa nie 
osłabią władzy zaborcy, a jednocześnie w części skompensują aspiracje narodowe 
Polaków. Sprawą kluczową była nominacja na dyrektora nowej Komisji Rządowej, 
tj. należało „znaleźć Polaka mającego ustalone stanowisko i wpływy w społeczeń-
stwie, do tego posiadającego odpowiedni rozum i zdolności, który się zdecydo-
wałby służyć rządowym widokom”51. Już 3 marca 1861 r. w siedzibie namiestnika 
dyskutowano nad kandydaturami margrabiego i Tomasza Potockiego. W pierw-
szych dniach marca, na polecenie ks. Gorczakowa, margrabia Aleksander został 
wezwany do stolicy. Tam, z synem Zygmuntem oraz Enochem, prowadził rozmo-
wy na temat przyjęcia optymalnej taktyki działań wobec namiestnika52. Charakte-
rystyczne, iż ten nie zamykał sobie swobody manewru w negocjacjach z polskimi 
elitami. Dowodem były prowadzone przejściowo zakulisowe rozmowy z  alter-

49 Por. treść memoriału Enocha: H. Lisicki, Aleksander, t. 2, Kraków 1878, s. 41–42.
50 Enoch przekonywał, że Muchanow musiał odejść skompromitowany polityką rusyfikacyjną 

w poprzednich latach oraz jako prawosławny, do tej pory kontrolujący Kościół katolicki. 
Powołanie nowej Komisji Rządowej miało się dokonać poprzez wyodrębnienie jej z KRSW; 
V. D. Spasovich, Zhizn’ i politika markiza Velepol’skogo: Jepizod iz istorii rus.-pol. konflikta 
i voprosa, Sankt-Peterburg 1882, s. 70. 

51 W. Spasowicz, Życie i polityka margrabiego Wielopolskiego, w: Pisma, t. 3, Sankt Petersburg 
1892, s. 137–138.

52 H. Lisicki, Aleksander, t. 1, s. 172–173.
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natywnym wobec margrabiego środowiskiem Leopolda Kronenberga i Andrzeja 
Zamoyskiego53. 9 marca namiestnik przyjął ich oficjalnie, przedstawił reskrypt 
carski, zapowiadający reformy w kraju. Wizyta zakończyła się fiaskiem; doszło do 
sporu polskiej delegacji z Gorczakowem. Umiarkowani konserwatyści twierdzili, 
że koncesje były niewystarczające. Wielopolski, wiedząc o tym, wyszedł z ofertą 
mającą zachować go w grze politycznej jako wiarygodnego partnera dla księcia-
-namiestnika. Kierując się tą przesłanką, złożył adres z 14 marca 1861 r.54 Doku-
ment powstał przy konsultacji z Enochem, który znał kulisy rozmów namiestnika 
z obozem umiarkowanych i wiedział, które żądania strony polskiej były z góry 
odrzucane przez carat. 

Memoriał przyjął formę lojalistyczną. Jawnie zadeklarowano w  nim, że ce-
lem koncesji caratu było uspokojenie Królestwa, a jednocześnie utrzymanie sta-
tus quo, czyli niewoli narodowej. Margrabia wyraźnie przelicytował Andrzeja 
Zamoyskiego i  Leopolda Kronenberga swym nonkonformizmem. Postulował 
bowiem ustępstwa przy jednoczesnym wyeliminowaniu ekstremistów poprzez 
wprowadzenie na kilka dni stanu wojennego. Nie żądał przywrócenia autono-
micznej konstytucji z 1815 r., lecz zabiegał o wprowadzenie kluczowych elemen-
tów samorządu kraju. Co charakterystyczne, w znacznie szerszym zakresie niż to, 
o czym mówił memoriał Enocha. Mógł sobie na to pozwolić, gdyż po wycofaniu 
się Zamoyskiego i Kronenberga, pozostawał jedynym politykiem „z nazwiskiem”, 
mogącym legitymizować kompromis polityczny caratu i  jego polskich podda-
nych. Dlatego propozycje koncesji obejmowały przywrócenie podziału kraju 
na województwa, a dalej: powołanie Senatu o kompetencjach ustawodawczych 
i Rady Stanu; powołanie uniwersytetu, wprowadzenie odrębności praw wyjątko-
wych, nadanie językowi polskiemu praw języka urzędowego na terenie Królestwa 
oraz francuskiego w oficjalnych relacjach jego władz z Cesarstwem, rozwiązania 
kwestii agrarnej, równouprawnienia Żydów i powołania samorządu lokalnego (tj. 
rad). Jednocześnie Wielopolski zaproponował swe usługi na stanowisku dyrekto-
ra Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, z prawem do 
zasiadania w Radzie Administracyjnej Królestwa55. 

53 S. Kieniewicz, Między ugodą, s. 105–106.
54 Prawdopodobnie przygotowywał on jego ostateczną wersję pod wpływem wiadomości, że 

12 marca 1861 r. do Warszawy doszła wieść z Petersburga zapowiadająca powołanie Rady 
Stanu, rad miejskich i reorganizację systemu oświaty; tamże, s. 173–174.

55 H. Lisicki, Domowe sprawy. Odpowiedź hr. Stanisławowi Tarnowskiemu z powodu biografii 
Aleksandra Wielopolskiego, Kraków 1880, s. 79–83; Dnevnik P.A. Valueva ministra vnutren-
nih del, t. 1 (1861–1864), A. M. Zajonchkovskij, Moskva 1961, s. 82–85.
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Kluczową rolę w wyłożeniu namiestnikowi powyższej oferty odegrał ponow-
nie Juliusz Enoch56. Gorczakow przyjął punkt widzenia swego doradcy, tj. uspo-
kojenie Królestwa metodami koncyliacyjnymi. Dlatego warunki wyjściowe do 
pertraktacji, stawiane przez Wielopolskiego, były przez carat częściowo możliwe 
do przyjęcia. Tym bardziej iż Zamoyski – z obawy przed oskarżeniami o pakto-
wanie z zaborcą – dystansował się od polityki półśrodków, postulowanej przez 
program margrabiego. Stąd ku niemu skłaniała się część ścisłego kierownictwa 
państwa rosyjskiego z carem Aleksandrem II57. 

Skutkiem tego była realizacja wstępnego warunku, o którym mówił memo-
riał Wielopolskiego, mającego uspokoić kraj, tj. dymisja oskarżanego o sprowo-
kowanie zaburzeń lutowych Pawła A. Muchanowa (15 marca 1861)58. Co więcej, 
21 marca namiestnik wysłał do Petersburga współpracownika Juliusza Enocha, 
urzędnika skarbowego Włodzimierza Kretkowskiego z  memoriałem margra-
biego (z 14 marca), który miał być analizowany na posiedzeniu rosyjskiej Rady 
Ministrów. Cztery dni później (25 marca) wskazane gremium z udziałem same-
go cara przychyliło się zasadniczo do części postulatów z dokumentu Wielopol-
skiego. 26 marca ogłoszono ukaz, w którym zadeklarowano wprowadzenie Rady 
Stanu, samorządu miejskiego i terenowego (powiatowego i gubernialnego) oraz 
zapowiedziano prace nad ustawami o oczynszowaniu włościan, o  emancypacji 
ludności żydowskiej oraz nad unowocześnieniem szkolnictwa wszystkich szczebli 
(w tym powołaniem uczelni pod nazwą Szkoły Głównej). Kluczowe dla stabili-
zacji systemu koncesji dla Królestwa było powołanie Komisji Rządowej Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, na której czele jako dyrektor prezydujący 
miał zasiąść Aleksander Wielopolski59.

Powyższe decyzje otwierały półtoraroczny okres liberalizacji polityki rosyj-
skiej wobec Królestwa. Rola, jaką odegrał Enoch w  zabiegach na rzecz konce-
sji, oraz bliskie relacje z margrabią Wielopolskim, firmującym swym nazwiskiem 
polsko-rosyjską ugodę polityczną60, mogłaby sugerować, że nadal miał on istot-
ny wpływ na bieg wydarzeń w kraju. Tym bardziej że 8 lipca 1861  r. otrzymał 
kolejny prestiżowy awans – na funkcję sekretarza stanu przy nowo powołanej  
Radzie Stanu, a w kolejnym roku – sekretarza stanu przy Radzie Administracyj-

56 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 130–133.
57 Dnevniki velikogo, s. 176–180.
58 M.W. Berg, Powstanie polskie 1863 i 1864, t. 1, Lublin 1991, s. 248.
59 S. Kieniewicz, Między ugodą, s. 128–129; A.M. Skałkowski, Aleksander Wielopolski, t. 2, 

s. 21–24; Dnevnik P.A. Valueva ministra vnutrennih del, s. 92–104.
60 Od kwietnia 1861 r. przejął nowy urząd p.o. dyrektora prezydującego w Komisji Rządowej 

Sprawiedliwości; F. Ramotowska, Rząd carski wobec manifestacji, s. 110. 
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nej61. Jednakże obserwując dalsze losy kariery i aktywności publicznej Enocha, 
można wskazać, iż mimo tych faworów jego rola stopniowo malała. Wpłynę-
ło na to kilka czynników, w  tym podstawowy, tj. śmierć Gorczakowa w maju 
1861 r. 

Zgon protektora Enocha nałożył się w  czasie na postępujący proces eman-
cypacji politycznej Aleksandra Wielopolskiego, wynikający z umacniania swych 
wpływów w  petersburskich liberalnych kręgach dworskich i  biurokratycznych, 
wspierających jego błyskotliwą karierę (w  czerwcu 1862  r. margrabia otrzymał 
nominację na urząd naczelnika rządu cywilnego u  boku nowego namiestnika, 
brata cara – wielkiego księcia Konstantego). Wielopolski dążył do uniezależnienia 
się od dotychczasowych współpracowników, który przyczynili się do jego sukcesu 
(Enocha i Tomasza Potockiego). Wyrazem tego było oparcie się na nowej grupie 
doradców (syn Zygmunt, Maksymilian Vidal, Wincenty Piątkowski, Aleksander 
Ostrowski i Leon Dembowski), nieprezentujących już tak niezależnych poglądów, 
jak wcześniej wymienieni. „System Wielopolskiego”, jak nazywano ówcześnie mo-
del ograniczonej autonomizacji Królestwa, jak uważał jego twórca, był jedynym 
realnym, na jaki Petersburg wyraziłby zgodę. Stąd też z  niechęcią przyjmował 
głosy sprzeciwu, jakie artykułował sekretarz stanu Juliusz Enoch, np. w kwestii 
rozwiązania kwestii włościańskiej (margrabia był zwolennikiem oczynszowania 
chłopów przy pozostawieniu własności w rękach szlachty, gdy jego niedawny, bli-
ski doradca postulował ich pełne uwłaszczenie)62. 

Analizując zachowane informacje, można zauważyć, że Enoch był nadal 
przyjmowany w warszawskiej rezydencji naczelnika rządu cywilnego – w Pałacu 
Brühla. Jednak nie zachowały się wzmianki wskazujące na współudział – jak to 
było jeszcze w 1861 r. – w podejmowaniu ważnych rozstrzygnięć politycznych. 
Koncyliacyjnego głosu Enocha zabrakło, gdy zadecydowano o fatalnej w skutkach 
decyzji Wielopolskiego z jesieni 1862 r.63 Dotyczyła ona rozbicia konspiracji nie-
podległościowej irredentystów (tzw. czerwonych) poprzez przymusowy pobór do 
armii carskiej. Wyznaczono go na połowę stycznia kolejnego roku64. Krok ten do-
prowadził do przedwczesnego wybuchu antycarskiego powstania w Królestwie; 
eskalacja walk była dla petersburskich i warszawskich reakcjonistów w kręgach 

61 AGAD, III RS KP, sygn. 114, k. 90–91.
62 I. Koberdowa, Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862–1863, Warszawa 1962, s. 53, 55.
63 B. Petrozolin, Przed tą nocą, s. 168–171, 199, 379, 419; A.M. Skałkowski, Aleksander Wie-

lopolski, t. 2, s. 281–283; Dnevnik P.A. Valueva ministra vnutrennih del, s. 180–187.
64 Zaważyć miała opinia syna – Zygmunta – który w tym okresie był najważniejszym powier-

nikiem politycznym margrabiego; Z. Wielopolski, Do J.W. Hrabiego Stanisława Tarnowskie-
go, Kraków 1879, s. 19–21. 
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biurokratyczno-wojskowych, przeciwnych ustępstwom lobbowanym przez li-
beralizujących dygnitarzy, pretekstem do przekonania Aleksandra II o potrzebie 
zmiany polityki wobec zbuntowanego Królestwa. Oznaczało to demontaż „syste-
mu Wielopolskiego” i szerzej – przyspieszoną unifikację z Imperium Rosyjskim. 
We wrześniu 1863 r. zapowiedzią tego była seria dymisji lub urlopowań wyso-
kich rangą urzędników uczestniczących w tworzeniu „systemu Wielopolskiego”65. 
Oprócz samego margrabiego działania te dotknęły Enocha; ten już 5 września 
1863 r. został skierowany na urlop w celach kuracyjnych. Co więcej, zezwolono 
mu na wyjazd za granicę (bawił w Dreźnie, częściej bywając w Paryżu), jak się 
okazało, do śmierci. Powyższe oficjalne uzasadnienie „o potrzebie poratowania 
zdrowia” nie mogło przesłonić faktu, że Juliusz Enoch, który „ojcował przyjściu na 
świat autonomicznego rządu Królestwa”66, musiał zrezygnować z zajmowanych 
funkcji; co więcej, jego obecność w kraju była dla caratu niepożądana (co zmusiło 
go do wyjazdu na stałe do Paryża)67. 

Proces likwidacji niezależności administracyjnej Królestwa oraz reform edu-
kacyjnych i samorządowych powodował, iż Enoch – formalnie jako urzędnik – 
pozostawał na urlopie do 1867 r.68 Warto nadmienić, że przebywając w Paryżu, 
nie był osobą anonimową. Był autorem kilku memoriałów i broszur, których ad-
resatem mieli być rosyjscy decydenci. Przekonywał w nich o potrzebie nawiąza-
nia dialogu z polskimi konserwatystami, odejścia od represyjnej polityki wobec 
Królestwa z uwagi na zagrożenia ze strony demagogów społecznych dla monar-
chicznego porządku w Imperium Romanowów. Jednak w epoce popowstaniowej 
pozostawały one – podobnie jak wiele innych tego typu inicjatyw polskich zacho-
wawców – bez odpowiedzi ze strony rosyjskich czynników oficjalnych69. Utrzy-
mywał także kontakty z margrabią, bawiąc u niego w Dreźnie, gdzie omawiał bie-
żącą sytuację polityczną w Europie70. Na marginesie tej kwestii, warto odnotować, 
że w czasie przymusowego pobytu na emigracji w Paryżu Enoch z uwagi na do-
świadczenie i znajomość realiów samodzierżawia był podejmowany na salonach 
elit politycznych III Republiki Francuskiej (głównie bonapartystów) oraz przez 

65 A. Chwalba, Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999, s. 21–27.
66 [Redakcja], Juliusz Enoch, „Przegląd Lwowski” R. 10, 1880, t. 21, z. 21, październik, s. 459. 
67 Enoch znał kulisy funkcjonowania samodzierżawia i widział, że jego odejście w polityczny 

niebyt było potwierdzone z jednej strony przedłużeniem urlopu, a z drugiej formalną no-
minacją, w maju 1864 r., na członka Rady Stanu Królestwa (urzędu, który przecież nie mógł 
faktycznie wykonywać); AGAD, III RS KP, sygn. 114, k. 62. 

68 Tj. do likwidacji Rady Stanu, której był członkiem.
69 A.M. Skałkowski, Juliusz Enoch, s. 202–207.
70 A.M. Skałkowski, Aleksander Wielopolski, t. 2, s. 203.
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tamtejsze ambasady państw zachodnich71. Do śmierci 11 października 1880 r. był 
osobą cieszącą się autorytetem jako znawca problematyki rosyjskiej, zarówno za 
granicą, jak i na łonie rodzimych elit politycznych, zwłaszcza Królestwa Polskiego 
i Galicji. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, warto wskazać na kilka kwestii. 
Przebieg kariery urzędniczej Juliusza Enocha był odzwierciedleniem procesu for-
mowania się warstwy inteligenckiej w Królestwie Polskim w pierwszej połowie 
XIX w. Jednocześnie ujawnia on drogi awansu w sferach biurokratycznych kraju 
wchodzącego w skład Imperium Rosyjskiego. Oprócz kompetencji merytorycz-
nych i osobistych predyspozycji, ważną rolę w pięciu się po szczeblach hierarchii 
administracyjnej odgrywała protekcja wysoko postawionych decydentów. Postać 
Enocha w grupie urzędników polskiego pochodzenia, zajmujących eksponowa-
ne stanowiska w  administracji centralnej Królestwa, była o  tyle szczególna, że 
na przełomie lat pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XIX w. zyskał on wpływ na 
ówczesnego namiestnika Michała D. Gorczakowa. Miarą tego były przestawione 
wyżej jego zakulisowe działania na rzecz wygaszenia kryzysu politycznego w tym 
kraju. Warto odnotować, że upadek kariery Juliusza Enocha, w wyniku załama-
nia ugody polsko-rosyjskiej po wybuchu powstania styczniowego, był sympto-
matyczny dla losów wielu urzędników Polaków (tj. zdymisjonowanych w ramach 
polityki unifikacji Królestwa z Imperium Rosyjskim). 
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Streszczenie

Działalność komisji śledczych i sądowych na terenie Białorusi  
w latach 1863–1867 (na przykładzie guberni grodzieńskiej)

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie działalności komisji wojenno-sądowych i śledczych 
w okresie powstania styczniowego oraz w okresie popowstaniowym na terenie Grodzieńszczy-
zny. Na podstawie szerokiej bazy źródłowej po raz pierwszy ukazano szczegóły funkcjonowa-
nia tych instytucji, ich zasięgu terytorialnego oraz składu osobowego.
Do podstawowych uprawnień komisji wojenno-śledczych należało przeprowadzenie docho-
dzenia wstępnego wobec podejrzanych o udział w powstaniu oraz ustalenia stopnia ich winy. 
W tym celu instytucje te stosowały różne czynności procesowe, w tym konfrontację świadków. 
Analiza czynności dochodzeniowo-śledczych wskazuje na niski poziom ich prowadzenia oraz 
liczne błędy śledczych, dążących nie tyle do obiektywnego ustalenia przebiegu wydarzeń, ile do 
uwolnienia regionu od „szkodliwego” elementu.
W artykule dokonano zarówno próby rekonstrukcji etapów postepowania sądowego, jak i oce-
ny działalności komisji wojenno-sądowych i śledczych, stanowiących jeden z filarów polityki 
represyjnej Michaiła Murawjowa na ziemiach Białorusi i Litwy.

Słowa kluczowe: powstanie styczniowe, komisje śledcze i sądowe, represje, Michaił Mu-
rawjow, Białoruś.
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Summary

Inquiry and judicial Commissions activity at the territory of Belarus in 1863–
1867 (on the example of Grodno gubernia)

The article analyses activities of Inquiry (Board of Commissioners) and Judicial Commissions
in Grodno region during and after the Uprising in the years 1863–1864. The documents issued 
by these institutions are the main historical source, that why it is of great importance to study 
them. Using previously unknown archival materials the author examines the main stages of the 
investigation and trials of the rebels in 1863. The main tasks of these institutions were: ques-
tioning, investigating each case and making final conclusion concerning guilt or innocence of 
every person standing the trial. Every commission had its own characteristics and was able to 
influence the trials which were conducted at a very low professional level. In many cases the 
sentences were passed not on the bases of the objective results of the investigation, but on the 
Vilnus administration demand “to clear this region from Polish element”. Summing up, the 
author makes the conclusion that these commissions were the essential part of M. Muravyev’s 
repressive system at the territory of Belarus.

Keywords: uprising of 1863, inquiry and judicial Commissions, repressions, M. Muravyev, 
Belarus.

Материалы судебно-следственных дел до сегодняшнего дня являются ос-
новным источником по истории Январского восстания 1863 г. на терри-
тории Беларуси и Литвы. Вместе с тем, деятельность самих следственных 
комиссий еще не являлась объектом специального исследования со сторо-
ны историков. Данной статьей мы попытаемся заполнить существующий 
пробел.

Возникновение подобных органов предварительного следствия было 
вызвано началом вооруженной борьбы на территории соседнего Королев-
ства Польского. Испуганный возможностью распространения восстания на 
белорусско-литовские земли, царизм предпринял ряд превентивных мер. 
Согласно рескрипту Александра II от 14 января 1863 г.1 виленский гене-
рал-губернатор получил право «для определения степени виновности лиц, 
как взятых с  оружием в  руках, так и  изобличенных в  содействии мятеж-
никам… учреждать по назначению Вашему, особые комиссии»2. И букваль-
но через несколько дней, распоряжением виленского генерал-губернатора 

1 Тут и далее даты подаются по старому (юлианскому) стилю.
2 Nacyjanaĺny histaryčny archiŭ Bielarusi ŭ Hrodnie (NHAB u  Hrodnie), f. 1713, vop. 1, 

spr. 7, a. 3.
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Владимира Назимова от 18 января 1863 г. первые подобные коллегиальные 
органы были созданы в Гродно и Белостоке3.

Достаточно сложно определить точное время возникновения, а  также 
выявить данные о личном составе большинства военно-следственных ко-
миссий. Дело в том, что несмотря на то, что они действовали во всех уезд-
ных городах губернии (и естественно, в  самом губернском центре), эти 
органы на самом деле создавались при определенных воинских частях цар-
ской армии. В  связи с  подобной практикой, передислокация войск обыч-
но приводилa к  закрытию старого состава комиссии и  открытию нового 
(фактически созданию новой комиссии). Например, основанный в Слониме 
30 июля 1863 г. подобный орган был открыт при Староингерманландском 
полку, а весной 1864 г. действовала уже комиссия при Пензенском пехотном 
полку4. Естественно, подобная ротация оказывала значительное влияние 
как на сам процесс следствия, так и, что еще более важно, на дальнейшие 
судьбы подследственных.

В связи с  расширением ареала вооруженной борьбы, военно-след-
ственные органы были учреждены во всех уездных городах Гродненской 
губ. зимой-весной 1863 г. Основной задачей, которая ставилась царскими 
властями перед этими комиссиями, было “полное изобличение задержан-
ных злоумышленников”5. Правовая база их деятельности была определена 
специальной инструкцией Михаила Муравьева от 11 мая 1863 г. В соответ-
ствии с этим документом все лица, в зависимости от степени своего уча-
стия или оказания помощи восстанию, делились на пять основных кате-
горий (здесь можно вспомнить, что в 1831 г . таких категорий было всего 
три). Далее, в соответствии с тем или иным разрядом “вины”, муравьевская 
инструкция определяла степень ответственности обвиняемого с учетом его 
социального статуса и  возрастных особенностей6. Таким образом, к  глав-
ным прерогативам комиссий относилось: проведение предварительного 
следствия с  целью определения виновности или невиновности того, или 
иного человека, а также квалификация его “противоправных” действий пу-
тем отнесения к одному из пяти разрядов вины согласно нормам, содержа-
щимся в упомянутом документе.

3 Ibidem, f. 1, vop. 34, spr. 176, a. 3.
4 Ibidem, spr. 262, a. 18.
5 Ibidem, spr. 170, a. 123. 
6 N.  Cylov, Sbornik rasporjazhenij grafa Mihaila Nikolaevicha Murav’eva po usmireniju 

pol’skogo mjatezha v severo-zapadnyh gubernijah 1863–1864, Vil’na 1866, s. 211–214.
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Как отмечалось выше, военно-следственные комиссии (а именно такой 
термин использовался в тогдашнем делопроизводстве) состояли преимуще-
ственно из офицеров и унтер-офицеров действующей армии. Председатель (в 
документах также встречается термин «презус») обычно имел звание майора 
или штабс-капитана. Правда, из этого правила были свои исключения. Напри-
мер, в Гродно некоторое время подобные обязанности выполняли жандарм-
ский штаб-офицер Леляков и советник местной казенной палаты Злобин.

Количественный состав комиссий не был одинаков и  варьировался 
в различных местностях. Кроме военных чинов в составе некоторых комис-
сий встречаются гражданские лица, которые могли являться как их непо-
средственными членами, так и  выполнять другие функции, например, де-
лопроизводителя или аудитора. В обязанности последнего входило снятие 
показаний (проведение допроса) с обвиняемых. Можно предположить, что 
часть этих чиновников, которые не относились к военному ведомству, так-
же использовалась в качестве переводчиков. Так, в одной из гродненских 
комиссий эту функцию выполнял делопроизводитель Лецевич (ветеринар 
по образованию). К работе также активно привлекался местный казенный 
раввин Гилель Ривош. Как следует из тогдашних официальных документов 
и воспоминаний участников тех событий, его роль не ограничивалась ис-
ключительно предписанными ему обязанностями. Он очень активно вме-
шивался и влиял на ход всего следствия7.

Подобные комиссии подчинялись местным военно-уездным начальни-
ком. Как подчеркивалось в одном из предписаний М. Муравьева, “учрежден-
ные в уездах Комиссии, как назначенные в помощь Военным Начальникам… 
должны состоять в непосредственном подчинении Военных Начальников”8. 
Их зависимость проявлялась уже в том, что военный начальник назначал 
председателя следственного органа, по своему желанию формировал его 
личный состав. В качестве иллюстрации можно привести пример Бельско-
го военного командира Игната Борейши, сменившего одного председателя 
комиссии на другого («человека с русской душой и глубокой преданностью 
правительству»), или его коллеги Беклемишева, который, с  его слов, был 
вынужден полностью закрыть аналогичный следственный орган в Белосто-
ке и лично назначить его новый состав9.

7 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 3119, a. 1, 4; spr. 2889, а. 15; F. Anderson, Seven Month’ 
Residence in Russian Poland in 1863, London and Cambridge 1864, p. 156.

8 NHAB u Hrodnie, f. 974, vop. 1, spr. 13, a. 346; Povstancheskoe dvizhenie v Grodnenskoj 
gubernii 1863–1864 gg., Brest 2006, s. 338.

 9 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 893, a. 18, 39, 52.
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Кроме того, многие (но не все) уездные военные начальники совместно 
с членами комиссии или даже отдельно от них осуществляли предваритель-
ный допрос подозреваемых в политической неблагонадежности лиц. Неко-
торые из них также принимали непосредственное участие в работе комис-
сий. Например, пружанский военно-уездный начальник Элис жаловался, 
что “задержан в городе накопившимися делами [комиссии – А.Р.], я не могу 
бывать в уезде, где… мое присутствие необходимо”10. От той позиции, кото-
рую занимал военный командир в отношении подследственных, во многом 
зависела их дальнейшая судьба. Между прочим, это было связано с тем, что 
все дела после завершения их производства представлялись на усмотрение 
подобных лиц. Кроме того, он мог во время окончания следствия и переда-
чи его в другие, высшие органы, присоединить свое личное мнение с пред-
ложением, например, учесть некоторые обстоятельства при вынесении 
окончательного вердикта. В  его компетенции также находилось довольно 
щекотливая обязанность по определению «полноты раскаяния», с которой 
повстанец обращался к российским властям и т.д.11

Как правило, именно военно-уездные начальники выступали инициато-
рами начала формального следствия против того или иного лица. На ос-
новании анализа многочисленных архивных дел можно сделать вывод, что 
толчком для подобного шага могли быть следующие обстоятельства: а) за-
хват его в плен в ходе боевых действий или с оружием в руках; b) добро-
вольное его сдача военным или гражданским властям; c) донос неких лиц; 
d) оговор другими подследственными; e) выявление властями каких-либо 
“крамольных”, неразрешенных вещей (ружья, пороха, повстанческой про-
кламации или газеты, соответствующей символики и  др.); f ) подозрение 
в неблагонадежности; g) другие случаи, не подлежащие определенной клас-
сификации.

Обычно следственный процесс начинался с предварительного допроса. 
Он мог осуществляться как непосредственно членами комиссии, так и дру-
гими лицами: тем же военным начальником, полицмейстером, жандармом 
или кем-либо еще. В некоторых случаях, когда арестованный был грамотен, 
ему давалась возможность изложить свои показания на бумаге самостоя-
тельно, в камере. Кстати, примерно с июля 1863 г. допрос задержанных не-
зависимо от места их нахождения велся по одной универсальной форме, 
которая была утверждена виленским генерал-губернатором. Во время до-

10 Ibidem, spr. 170, a. 154–155.
11 Ibidem, spr. 1068, a. 22, 28; f. 970, vop. 2, spr. 7, а. 60.
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знания российские власти в первую очередь интересовали такие факты, как: 
кто был руководителем партизанского отряда, кто из числа ксендзов, поме-
щиков и шляхты поставлял провиант и другие вещи, кто выполнял функции 
проводников, где спрятано оружие и т.д.12

Кроме того, следствие обращало внимание на мельчайшие обстоятель-
ства связанные с непосредственным участием подследственного в восста-
нии. Именно эти свидетельства на сегодняшний день являются основным 
источником по истории повстанческого движения на землях Беларуси. 
Хотелось бы обратить внимание на необходимость критического отноше-
ния к подобного типа документов. Дело в том, что повстанцы на допросах 
стремились любыми средствами избежать наказания, а также оговаривания 
знакомых или близких им лиц. Поэтому приводимые ими данные в боль-
шинстве случаев были, мягко говоря, неискренними и  неполными. Чего 
стоит хотя бы тот факт, что чуть ли не 99% из них утверждала, что попали 
в  повстанческие отряды насильно, против своей воли, под угрозой своей 
жизни. Подобные сообщения были характерны даже для командиров этих 
формирований, их помощников, руководителей местных революционных 
организаций. О том, что такая запирательская тактика поведения на допро-
сах была достаточно широко распространена, подтверждает и  мемуарная 
литература. Например, бывший повстанец Александр Ягмин вспоминал, 
что как только он попал в  гродненский острог, то встретил здесь много 
своих знакомых, которые посоветовали ему на все вопросы относительно 
его участия в восстании отвечать “не знаю” и “сваливать вину на умерших 
и тех, кто сбежал за границу”13. Анализ соответствующих дел различных ко-
миссий подтверждает тот факт, что подавляющее большинство повстанцев 
придерживалась именно подобной тактики.

Иногда письменные материалы дела дают редкую возможность просле-
дить эволюцию поведения того или иного лица во время следствия. Ярким 
примером в этом случае является доктор Александр Окинчиц, известный 
своим дерзким побегам из сибирской ссылки вместе с Зигмундом Минейко. 
На своем первом допросе Александр отмечал, что отправился в повстан-
ческий отряд по предписанию революционного комитета, мотивируя свой 
поступок тем, что “была идея столь распространенная и столь давняя осво-

12 Povstancheskoe dvizhenie v Grodnenskoj gubernii; N. Cylov, Sbornik rasporjazhenij grafa 
Mihaila Nikolaevicha Murav'eva, s. 122.

13 A. Jagmin, Vospominanija pol'skogo povstanca 1863 g., „Istoricheskij vestnik” 1892, t. 50, 
№12, s. 720.
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бождения своего отечества..., и я, как человек на которого более чем на кого 
другого могли быть по моему суждению обращены взоры других, счел не-
обходимым принять участие в  таковых действиях”. Но в  дальнейшем, ве-
роятно под влиянием “профилактической” обработки коллег по несчастью, 
А.  Окинчиц кардинально меняет свою позицию. Вдруг ему вспомнилось, 
что письмо варшавского комитета “было наполнено сильными угрозами” 
в его адрес, а свои прежние показания он, якобы, давал “не по убеждению, 
а в каком-то исступлении и почти бессознательном состоянии духа” и т.д.14

После снятия предварительного допроса, военно-уездный начальник 
предписывал, а  в  некоторых случаях комиссия сама принимала решение 
о начале формального следствия против обвиняемого (в тогдашнем дело-
производстве это называлось “открыть дело”). Однако в действительности 
до начала конкретных следственных мероприятий проходил определенный 
(в некоторых случаях достаточно продолжительный) отрезок времени. Это 
было обусловлено с тем, что в 1863-1864 г. подобные органы были чрезвы-
чайно перегружены. Оно не удивительно. Как следует из разнообразных 
официальных (а это означает недостоверных и  неполных) источников, 
количество “подсудимых политических арестантов” в  это время достига-
ла: в Бельске 500-800 человек, Белостоке более 600, в Пружанах стабильно 
около 200, Гродно – 500-600 лиц15. Понятно, что рассмотреть дела такого 
количества подследственных одновременно следователи были не в состоя-
нии. Другие причины подобного явления крылись в медленной работе самих 
комиссий и их непрофессионализме (что неоднократно отмечали различные 
проверяющие). В свою очередь, те жаловались на недостаток в их составе лю-
дей необходимых для выполнения большого объема работы, упорство и за-
пирательство подследственных, а также чрезмерную бюрократизацию отчет-
ности их работы. В подобной ситуации власти видели выход в увеличении 
численного состава, а там, где эта проблема стояла наиболее остро, в созда-
нии новых, дополнительных следственных органов. Как результат подобной 
политики, уже в первой половине 1863 г. была образована вторая по счету 
комиссия в Гродно, а в ноябре этого же года их число удвоилось в Бельске 
и Белостоке16.

Все это время после своего ареста обвиняемые в большинстве случаев 
проводили за решеткой. Тема тюрем и заключенных периода восстания за-

14 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 1979, а. 3, 4, 7, 25.
15 Ibidem, spr. 893, а. 2, 9, 14; spr. 1030, а. 22, 64; spr. 1527, а. 23.
16 Ibidem, f. 3, vop. 1, spr. 41, а. 57, 58.
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служивает отдельного исследования. В этой статье отметим лишь некоторые 
моменты, которые свидетельствуют о тесной связи следственного процесса 
и заключения. Среди прочего, это проявлялось в том, что различные этапы 
судебного дознания, по идее, предусматривали различную степень изоля-
ции подследственного от общества. Так, во время снятия допроса, а  так-
же самого следствия, власти, где была такая возможность, помещали таких 
лиц в одиночные камеры, а также им запрещались любые контакты с род-
ственниками и близкими людьми. Но, кажется, такое правило соблюдалось 
только в Гродно, где политических держали в трех достаточно вместитель-
ных тюрьмах (Старый замок, бывший кармелитский монастырь и непосред-
ственно острог). В  других городах губернии, несмотря на использование 
под эти функции дополнительных помещений, такой возможности не было. 
Более того, нехватка мест в тюрьмах привела к тому, что подследственных, 
после снятия с них предварительного допроса, власти были вынуждены от-
пускать на поруки, а это значит на свободу. Такое явление было в первую 
очередь характерно для Бельска, где она приобрела поистине массовый ха-
рактер. Вместе с тем, подобная практика имела место и в других местно-
стях, в том числе и в Гродно17.

Нарушения и ошибки в организации следствия над повстанцами были 
распространены на всех его этапах. Между прочим, это касалось и сроков 
его производства. Несмотря на жесткие требования виленских и местных 
властей об ускорении этой процедуры, а  также многочисленные рапорты 
самих комиссий, о  том что этот процесс не занимает более 3-4 месяцев, 
в источниках встречаются факты, которые противоречат этому. Во время 
ревизий в различных тюрьмах вдруг обнаруживались лица, которые ждали 
решения своей судьбы по году и более. В результате последующих разбира-
тельств оказывалось, что часть из них попадала в подобную ситуацию из-за 
судебной волокиты, некоторые вследствие царившего тогда повсеместного 
беззакония, другие – в результате каких-то ошибок и упущений. Что касает-
ся последнего, то наиболее распространенными среди них, наверное, были 
случаи, когда дело того или иного подследственного где-то терялось18, а про 
людей попросту забывали. О том, что подобная проблема длительного (год 
и более) делопроизводства была присуща не только Гродненской губ., сви-
детельствует рапорт полковника корпуса жандармов Александра Лосева. 
В нем, на основании анализа работы следственных комиссий Минской губ., 

17 Ibidem, f. 1, vop. 13, spr. 1400, a. 169; vop. 34, spr. 170, а. 155; f. 3, vop. 1, spr. 21, а. 234.
18 Ibidem, f. 1, vop. 13, spr. 1400, а. 224; vop. 34, spr. 456, а. 131–132; spr. 893, а. 19.
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отмечалось, «что некоторые дела находятся в производстве более года и не 
завершаются»19.

Другой проблемой порядков царивших в  комиссиях в  то время, было 
отсутствие у арестантов точных сведений или даже предположений о том, 
за что они были задержаны. Оказавшись в тюрьме, они долго находились 
в ситуации неопределенности: в чем их вина, какое противоправное деяние 
они совершили? По воспоминаниям преподобного Ф. Андерсона даже пер-
вые вызовы на допросы не давали ответа на эти вопросы20. Что говорить об 
обвиняемых, когда сами власти в некоторых случаях не могли понять, за что 
были задержаны те или иные люди. Например, в Белостоке, при открытии 
нового штата комиссии, «значительное количество людей, арестованных 
в марте и апреле, были обнаружены без каких-либо обвинений» (до 70 че-
ловек). Во время визита в этот город в декабре 1863 г., гродненский губер-
натор И. Скворцов «обнаружил» еще 15 таких бедолаг, которые, по их сло-
вам, были схвачены казаками в разных местах в апреле и мае и «доставлены 
в Белосток без всяких обвинительных письменных свидетельств»21. Можно 
предположить, что в ситуации полной неразберихи и путаницы приведен-
ными здесь примерами подобные случаи не ограничивались.

Непосредственно расследование началось через несколько дней или ме-
сяцев после ареста человека, в зависимости от времени и места. Обвиняе-
мого вызывали в комиссию, где его просили ответить на вопросные пункты 
или подтвердить в письменном виде свидетельства, которые он дал ранее 
при задержании. Если человек был неграмотен, вместо своего имени он ста-
вил на бумаге три крестика, а один из присутствовавших на допросе солдат 
подписывался за его. Через некоторое время подследственный мог быть 
вновь вызван к судьям для пояснения тех или иных эпизодов, которые вы-
звали интерес у властей.

Поскольку большинство обвиняемых отказывалось сотрудничать со 
следствием и  пыталось всеми возможными способами выгородить себя 
и своих знакомых, комиссии использовали целый арсенал различных мето-
дов и способов, чтобы вывести тех на чистую воду. Наиболее распростра-
ненным и эффективным являлась верификация показаний при помощи оч-
ных ставок. В некоторых случаях для подтверждения или опровержения тех 
или иных слов могли быть привлечены до десятка различных людей. Вот 

19 Ibidem, f. 1, vop. 6, spr. 407, а. 4.
20 F. Anderson, Seven Month’ Residence, s. 143.
21 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 893, a. 14, 55.
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как, например, данная процедура выглядела в случае с повстанцем Степа-
ном Творовским: «Василевский и Домаржецкий, Королов и Кротюк, смотря 
в глаза Творовскому уличали что он записывал людей которые приходили 
в банду… Творовский на эту улику согласился»22. 

Здесь, однако, может возникнуть вопрос о степени осведомленности са-
мих властей: как они узнавали, о  том каких свидетелей следует вызывать 
в каждом конкретном случае? Дело в том, что по распоряжению М. Мура-
вьева в следственных органах были заведены так называемые «Алфавитные 
книги», в которые вносились имена всех тех, кого обвиняемые оговарива-
ли на допросах. Таким образом, благодаря созданию такой подробной базы 
данных участников восстания, власти получили возможность верификации 
сведений подследственных, расширения обвинительных заключений про-
тив них, а также заведения новых дел на тех, чьи фамилии наиболее часто 
встречались во время допросов. При этом факт отказа называть имена лю-
дей, которые находились в отряде или доставляли туда какие-либо припа-
сы, считался признаком упорства обвиняемого и приводил к отягощению 
степени его вины23.

В арсенале комиссий были и другие методы, которыми они активно поль-
зовались. В их число входили обыски по месту жительства. Подобные ме-
роприятия обычно давали властям дополнительный компромат. Классиче-
ским примером использования данного элемента следствия является дело 
Наполеона Орды. Если до его ареста в 1866 г. власти уличали известного ху-
дожника и композитора только в том, что он отправил своих крестьян в вос-
стание, то после тщательного осмотра его имущества в имении Вороцевичи, 
к первоначальным обвинениям было добавлено еще три: хранение пороха, 
документов «крамольного характера» и разрешение присоединиться к вос-
станию своему сыну Витольду, которое было обнаружено бдительными сы-
щиками в содержании одного из писем24. Также при необходимости комис-
сии могли проводить проверку определенных фактов непосредственно по 
месту жительства подследственного или совершения им «преступления». 
В последнем случае верификацию осуществляли не следователи, а местные 
жандармы или полицейские, к которым те обращались с соответствующей 
просьбой. Она могла включать, например, опрос местных жителей, кото-
рые хорошо знали этого человека. При этом, наибольшим доверием у судей 

22 Povstancheskoe dvizhenie v Grodnenskoj gubernii, s. 36.
23 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 2244, a. 25–26.
24 Ibidem, vop. 31, spr. 113, a. 98.
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пользовались свидетельские показания крестьян, особенно когда они каса-
лись лиц привилегированного сословия.

Кроме того, в  следственный процесс в  это время начали активно вне-
дряться последние достижения технического прогресса. Например, иден-
тификация людей осуществлялась с помощью фотографических изображе-
ний25. Также большое внимание уделялось сбору и обработке вещественной 
базе улик. Для разоблачения отдельных лиц и революционных организаций 
в комиссии поступали и впоследствии переводились на русский язык до-
кументы найденные у  убитых и  захваченных повстанцев. На вооружении 
у этих органов были и другие методы получения необходимой информации, 
которые будут рассмотрены ниже.

Следственный процесс в комиссиях осуществлялся в рамках рассмотре-
ния отдельных дел. Хотелось бы обратить внимание на то, что в большин-
стве случаев таковые не были индивидуальными. Это означает, что в рамках 
одного и  того же дела расследование могло вестись одновременно в  от-
ношении нескольких лиц. В большинстве случаев так оно и происходило. 
Если верить статистике тех органов которые действовали в  Гродненской 
губ. в 1863 г. оказывается, что одно дело в среднем объединяло 2,3 челове-
ка26. Такая цифра в принципе подтверждается еженедельным отчетом Грод-
ненской комиссии за март-декабрь 1864 года: 2,6 человека в рамках одного 
следственного разбирательства27. Эти же данные указывают на то, что во 
время наибольшей загруженности комиссий (лето 1863 г. - лето 1864 г.) дела 
были более «насыщенными», то есть в них включалось больше людей, чем 
в более позднее время. Есть случаи, когда следствие “одним махом” велось 
относительно 7-8 и более обвиняемых. Дополнительным бременем на рабо-
ту этих органов в Гродно легла обязанность по решению судьбы повстанцев 
из соседней Августовской губ. (Ломжинского уезда), число которых в одной 
из гродненских тюрем в свое время достигало почти 200 человек28.

Что касается эффективности следственных органов, то она также не 
была одинаковой на протяжении всего времени их существования и зави-
сели от многих объективных и субъективных факторов. Например, в рабо-
те одной из комиссий в Гродно этот показатель составлял от 1-го до 19-ти 
раскрытых дел за неделю. Одновременно в  делопроизводстве могло на-

25 Ibidem, f. 3, vop. 1, spr. 32, а. 174; f. 1, vop. 34, spr. 1478, a. 194а, 194б.
26 Ibidem, vop. 1, spr. 32, a. 32-35.
27 Ibidem, spr. 37, a. 2-84.
28 Ibidem, spr. 21, a. 255.
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ходиться до 70-и и более следственных разбирательств29. Немного иначе 
обстояли дела в аналогичном органе в Волковыске, который, давая отчет 
о  своей деятельности в  период с  июля 1863 г. по июнь 1864 г., отмечал, 
что в течение этого времени ими «каждый месяц представлялось до две-
надцати дел, получается, одно дело почти что на два дня, остальные дни 
в месяце использовались для составления ведомостей для генерал-губер-
натора и военного губернатора»30. И последнее, на что хотелось бы обра-
тить внимание в  этом блоке – это проблема определения критериев, по 
которым формировались дела. Казалось бы, у них должно было быть како-
е-то общее основание: один эпизод восстания, совершение обвиняемыми 
аналогичного «преступления» и т.д. Однако на практике комиссии редко 
руководствовались подобными принципами. Чаще всего подследственные 
объединялись в одно судебное разбирательство совершенно произвольно 
или в хронологическом порядке. На это обратил внимание М. Муравьев 
в своем выговоре двум следственным органам в Белостоке: «эти комиссии 
часто соединяют для производства в дело разные обвинения, возникшие 
при том на разных лиц, только арестованные в одно время или по прика-
занию одного начальника»31.

Деятельность следственных органов не ограничивалась исключительно 
рассмотрением дел против бывших повстанцев и их помощников. В некото-
рых случаях они также проводили расследование по тому или иному эпизо-
ду с целью выявления и дальнейшего наказания причастных к нему людей. 
Это могло быть связано с выявлением оружия или боеприпасов, нелегаль-
ной литературы, типографских шрифтов и других “подозрительных” вещей. 
Особое место занимали поисковые мероприятия, связанные с раскрытием 
состава и функционированием местных повстанческих организаций. Такие 
эпизоды выделялись вотдельное в отдельное делопроизводство. Конечно, 
основной материал для них давали сами люди, которые были связаны с дан-
ными тайными структурами. В  случаях выявления таких особ, следствие 
в отношении их затягивалось на длительное время. Их вызывали на допро-
сы бесконечное количество раз, уточняя даже самые мелкие детали, прове-
ряя и перепроверяя каждое их слово. Если вдруг открывалась важная роль 
того или иного члена подобной организации, который уже был подвергнут 
наказанию, его могли вернуть даже из Сибири или другого места ссылки. О 

29 Ibidem, spr. 37, a. 2–84.
30 Ibidem, f. 1, vop. 34, spr. 1527, a. 142.
31 Ibidem, spr. 893, a. 3.
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той роли, которую царские власти отводили поиску тайных повстанческих 
структур свидетельствует факт командировки ими председателя одной из 
гродненских комиссий полковника Устругова в Брест с целью «производ-
ства местного исследования» по этому вопросу32. Видимо, брестской комис-
сии столь деликатное дело они доверить побоялись. По итогам своей поис-
ковой деятельности Устругов создавал обширные аналитические записки, 
которыми до сих пор пользуются исследователи.

Проанализировав количественные показатели работы следственных ор-
ганов, было бы логично обратить внимание на их качественные характери-
стики. Об этом критерии работы, среди прочего, свидетельствует тот факт, 
что многие дела после их завершения и передачи в вышестоящие инстан-
ции возвращались назад для доработки (аналогичная практика была рас-
пространена и в Минской губ.33). В отчетах и   постановлениях губернатора, 
генерал-губернатора и различных ревизоров неоднократно отмечалось, что 
ведение дел комиссиями осуществляется неаккуратно, несоответственно 
принятым формам, «на скорую руку» и т.д. Часто в этих документах под-
черкивается непрофессионализм и  бездействие следователей: «Комиссия 
при моем предшественнике до такой степени была небрежна и неоснова-
тельно производила дела… что я прибыв в Белосток вынужден был закрыть 
комиссию…», – жаловался местный военный начальник. И далее: «десять 
дел сшитых в одну тетрадь найдены заброшенными на печке… задержанные 
содержаться по несколько месяцев без всяких обвинительных актов и неиз-
вестно кем арестованы»34. 

Но более всего в  этом отношении выделялись следственные органы 
в Бельске. В отчете проверяющего майора фон Брадтке, который посетил 
город в октябре 1864 г., на нескольких страницах перечислены все недостат-
ки, несоответствия и упущения комиссий, которых действительно хватало 
с избытком. Мы не будем на них специально заострять внимание, а оста-
новимся только на одной фразе, которая, как кажется, наиболее полно ха-
рактеризует состояние дел в этом (и не только) городе: «при таком порядке 
производства следственных дел комиссией и  непонимания дела, сколько 
лиц пострадало уже и  еще пострадают совершенно невинно?»35. Этот во-
прос так и оставался риторическим.

32 Ibidem, f. 3, vop. 1, spr. 21, а. 319.
33 Ibidem, f. 1, vop. 6, spr. 407, а. 5.
34 Ibidem, vop. 34, spr. 893, а. 18, 19.
35 Ibidem, vop. 13, spr. 1400, а. 168.
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Подобная оценка деятельности бельских следственных комиссий нахо-
дит свое подтверждение в других документах. Отдельно хотелось бы оста-
новиться на тех методах, которые использовались там для получения ин-
формации от обвиняемых. Даже официальные документы не смогли скрыть 
того факта, что некоторых подследственных в  этом городе били кнутом, 
заставляя их тем самым подписать чистый лист бумаги, который впослед-
ствии заполнялся военными36. О том, что пытки заключенных в 1863-1864 
г. использовались властями не только в  Бельске, свидетельствуют воспо-
минания разных людей. Доктор Александр Окинчиц описывает следовате-
лей майора Крамнева и его помощника Доможирова (поляка по националь-
ности), которые выбивали признательные показания с  помощью нагайки. 
Кроме того, он перечисляет имена людей, наиболее пострадавших от их 
физического насилия37. Опубликовавший свои воспоминания в официаль-
ном «Историческом вестнике» А. Ягмин, даже в  вопросе заданном ему 
председателем следственной комиссии почувствовал угрозу: «в словах я ви-
дел намек на выпытывание признаний посредством розог, о  чем слышал 
от других. Рассказам этим я верил»38. Людвик Окинчиц, двоюродный брат 
Александра, попытался отравить себя после нескольких вызовов в гроднен-
скую следственную комиссию. Впоследствии он объяснил свои действия 
словами: «Яд я принял желая избавиться угроз, ругательств и побоев, кото-
рые я испытывал и на которые я надеялся»39. Естественно, что опрошенные 
после этих заявлений члены следственного органа этому факту заперечили, 
а попытка самоубийства была воспринята судебной властью как факт, кото-
рый усугубляет его вину.

Рассматривая деятельность следственных органов нельзя не затронуть 
такую деликатную тему как проблема доносов. Особенно остро она вста-
ла в 1864 г., когда основная масса непосредственных участников восстания 
была уже примерно наказана, а в крае установились новые порядки. И если 
в документах самих комиссий трудно отследить такие факты, то некоторый 
свет на эту проблему проливают рапорты проверяющих особ. Характери-
зуя сложившуюся обстановку на территории Гродненской губ., все тот же 
майор фон Брадке, которого нельзя заподозрить в нелояльности к царским 

36 Ibidem, f. 974, vop. 1, spr. 13, а. 894.
37 Memoires by Doctor Alexander Okinczyc, vol. 1, http://pages.interlog.com/~mineykok/

Okin1.html#Insurection (dostęp: 10.05.2020).
38 A. Jagmin, Vospominanija pol'skogo povstanca 1863 g., s. 720.
39 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 509, а. 5.
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властям, в октябре 1864 г. отмечал, что «проехав города Воковыск, Пружа-
ны, Кобрин и  находясь сейчас в  Бресте, заметил, что доносы со стороны 
крестьян превратились в  профессию, а  нижние чины уездных жандарм-
ских команд яшкаются с крестьянами, позволяют себе пьянствовать вместе 
с ними…, входят в дома помещиков, делают им замечания и дерзости без 
всякой основательной причины, привязываются к пустякам, потворствуют 
необоснованным доносом крестьян и евреев, а иногда вместе с крестьянами 
делают ложные доносы»40. 

Опять же, этому ревизору очень метко удалось передать ту ситуацию, 
которая сложилась к  этому времени в  крае в  целом и  в  работе комиссий 
в частности. Этим словам есть многочисленные подтверждения. Из других 
подобных рапортов следует, что, действительно, где-то летом 1864 г. основ-
ными инициаторами новых дел являлись жандармские нижние чины – ор-
ган, основанный по инициативе М. Муравьева в январе 1864 г. с целью «уси-
ления средств администрации и  для наблюдения в  уездах». Со временем 
они стали настоящими сатрапами на своих участках (станах). Они не только 
терроризировали имущественный класс угрозами, но вопреки существу-
ющим правилам, пытались активно вмешиваться в следственный процесс 
комиссий41. Кроме того, почувствовав изменения в  социальной политике, 
проводимой администрацией виленского генерал-губернатора, некоторые 
крестьяне решили воспользоваться случаем для сведения счетов со своими 
бывшими помещиками и эксплуататорами. Например, вот что засвидетель-
ствовали ревизоры относительно помещика Телятинского, который попал 
в тюрьму «по милости» своих бывших крепостных: «по доносу крестьян за 
то, что не уступил им часть луговой земли, которую они у  него просили, 
и когда получили от Телятинского отказ, то прямо объявили ему, что доне-
сут на него»42.

Евреи также не остались в стороне от этого процесса. Уездный началь-
ник Эллис свидетельствуя об этом факте отмечал, что в городе Пружанах 
«многие лица арестованы единственно в  следствии доноса евреев, часто 
ничем не подтвержденного»43. В некоторых случаях против таких поклеп-
щиков выступали даже их сородичи. Например, в 1866 г. еврейское обще-
ства местечка Зельва обратились к властям с просьбой выслать в Сибирь 

40 Ibidem, vop. 13, spr. 1401, а. 48.
41 Ibidem, vop. 34, spr. 2849, а. 1; vop. 13, spr. 1400, а. 119, 167; vop. 34, spr. 2167, а. 2, 3.
42 Ibidem, vop. 13, spr. 1401, а. 47.
43 Ibidem, vop. 34, spr. 170, а. 155.
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цирюльника Вольфа Левина, потому что он, среди прочего, «воспользовав-
шись беспорядками для личной своей корысти, стал оклеветать невинных 
людей в политических их якобы преступлениях и тем от некоторых пользо-
вался корыстью, а других, от коих ничего не получали, вовлекал в тюремное 
заключение...»44. Факты высылки из края лиц по свидетельствам исключи-
тельно еврейского населения подтверждаются военно-судебными делами.

В большинстве случаев сообщения-доносы становились частью воен-
но-следственных дел. Необоснованные обвинения ничем не выделяются 
среди тысяч и  тысяч подобных показаний. На сегодняшний день опреде-
лить хотя бы приблизительное количество людей подвергшихся той или 
иной степени ответственности в  результате поклепов не представляется 
возможным. То же самое относится и к делам которые фабриковались ко-
миссиями. В том что подобная практика имела место сомневаться не при-
ходится. Наиболее яркими примерами сфальсифицированных властями дел 
являются судебно-следственные действия относительно двух крупных зем-
левладельцев Гродненской губ. Александра Биспинга и Леопольда Валицко-
го45. В последнем случае нам известен и заказчик, по чьему неофициальному 
распоряжению было инициировано расследование. Им являлся Гроднен-
ский губернатор Иван Скворцов, который в результате высылки Л. Валиц-
кого завладел частью его имущества. 

Примеры А. Биспинга и Л. Валицкого не были единичными. Тогдашняя 
технология фабрикования обвинений отчетливо прослеживается в  деле 
шляхтичей В. Магнушевского, Я. Вознели, С. Рутковского, К. Милевского. 
Невероятно, но в феврале 1864 г. вторая Белостокская военно-следственная 
комиссия решила перепроверить показания некоторых местных жителей, 
которые ранее своими подписями засвидетельствовали их причастность 
к восстанию. В результате повторного дознания выяснилось, что протоколы 
они подписали по требованию местного исправника майора Волкова, даже 
не ознакомившись с их содержанием46. Подобный случай, когда следствен-
ными органами проводилась дополнительная проверка является скорее 
исключением, чем правилом. Обычно царская репрессивная машина безус-
ловно доверяла таким документам.

44 Ibidem, f. 2, vop. 38., spr. 652а, a. 355–356. 
45 A.  Radziuk, Pamiž dvuch svietaŭ: historyja samahubstva Aliaksandra Bispinha, „Homo 

historicus. Hadavik antrapalahičnaj history”, Vilnia 2019.
46 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 1608, а. 10.
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Возвращаясь непосредственно к деятельности военно-следственных ко-
миссий, хотелось бы напомнить, что это были органы предварительного су-
дебно-следственного процесса. Их главной задачей было принятие решения 
о виновности или невиновности того или иного человека на основании име-
ющейся доказательной и правовой базы. Независимо от того, какое реше-
ние принималось на данном этапе, дело впоследствии передавалось на рас-
смотрение местному военному начальнику или губернатору (который также 
являлся военным начальником губернии). На основании соответствующего 
заключения комиссии военные командиры могли прекратить процесс про-
тив обвиняемого и освободить его, или же дело в соответствии с существу-
ющими правилами отправлялось далее в  вышестоящие инстанции. Одна-
ко и при таком сценарии военно-следственные органы могли существенно 
повлиять на дальнейшую судьбу подсудимых. В  своем заключительном 
акте, который являлся неотъемлемым элементом любого такого разбира-
тельства, следователи обычно предлагали предать такого человека военно-
му суду с определением того или иного разряда «преступления» (согласно 
правилам от 11 мая 1863 года), а также могли присоединить особое мнение 
с просьбой, например, принять против подследственного строгие меры47.

Более того, в  соответствии с  тем же документом и  его дополнениями, 
обвиняемые непривилегированных сословий, отнесенные следственными 
комиссиями к 3-й и 4-й категориям «вины», освобождались от дальнейшего 
рассмотрения дел военным судом и, следовательно, еще одной возможно-
сти доказать свою невиновность. Таких лиц предписывалось немедленно, 
в административном порядке отправить в Псков или Москву «для дальней-
шего их распределения по назначению Министерства внутренних дел»48. 
Согласно отчету И. Скворцова, только по конфирмациях гродненского гу-
бернатора в период с 1-го мая 1863 г. по 1-го января 1865 г. с территории 
Гродненской губ. подобным порядком было выслано 1152 человек низших 
сословий49. Эта цифра, как и все данные, поступавшие от царской админи-
страции в то время, явно не точна и занижена. Тут можно напомнить, что 
число сосланных жителей только пяти уничтоженных шляхетских околиц 
в Гродненской губ. достигало 700 человек50. Вероятно, эта информация была 

47 Ibidem, spr. 2244, а. 27; spr. 509, а. 9.
48 Ibidem, spr. 176, а. 7.
49 Ibidem, f. 3, vop. 1, spr. 35, a. 543.
50 A.  Radziuk, Paŭstannie 1863–1864 hh u liosie žycharoŭ piaci vakolic, „Homo histori-

cus. Hadavik antrapalahičnaj history” Vilnia 2012, s. 41.
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необходима М. Муравьеву для того, чтобы с  гордостью заявить в  своем 
«Отчете по управлению краем», что «на целом пространстве до 5 т. просто-
людинов, преимущественно из мелкой шляхты и  иных разночинцев было 
выслано из края… потому что по ненадежности общество не приняло их на 
свое поручительство»51. На лицо подтасовка фактов и неприкрытая ложь.

Но даже отсутствие вины, засвидетельствованное решением комиссии, 
не всегда освобождало подследственных от ответственности. В некоторых 
случаях такие дела могли быть возвращены на доследование. Иногдав отно-
шении таких людей началось новое расследование, и их вновь арестовывали 
«из-за открытия новых обстоятельств». Но чаще всего власти пользовались 
правом наказывать их без каких либо доказательств вины. В делах того вре-
мени можно встретить множество примеров, когда комиссии «из-за отсут-
ствия изобличающих обстоятельств» выносили вердикт о  невиновности 
подследственных, но конфирмацией вышестоящих властей те признавались 
вредными для дальнейшего пребывания в крае и определялись в арестант-
ские роты либо ссылались в административном порядке52. О какой законно-
сти тут можно вести речь?

Всесторонний анализ деятельности военно-следственных комиссий на 
территории Гродненской губ. свидетельствует, что их главной задачей яв-
лялось оказание содействия виленской администрации в  очищении края 
от «вредного элемента». Во время своей работы они искали любую, даже 
самую незначительную зацепку, любой малозначимый факт с целью обви-
нения подследственного, отягчения его вины. Стоит отметить, что во всех 
документах того времени подследственные иначе как «преступниками» не 
именовались. И, исходя из данного посыла о том, что «все они виноваты», 
происходил дальнейший разбор дел. Также обращает внимание на себя 
факт различной интерпретации схожих эпизодов, связанных с  участием 
в  восстании разных людей. Довольно часто это объяснялось социальной 
политикой, проводимой виленским генерал-губернатором и его окружени-
ем. Вот почему у крестьян и мещан, попавшим под пресс тогдашней царской 
репрессивной машины, было куда больше шансов избежать наказания, чем 
шляхте, помещикам или ксендзам.

51 Otchet grafa M.N. Murav'eva po upravleniju Severo-Zapadnym kraem s 1 maja 1863 g. po 
17 aprelja 1865 g., s. 18.

52 NHAB u Hrodnie, f. 1, vop. 34, spr. 2425, а. 2; vop. 6, spr. 2025, а. 339–342; vop. 34, spr. 994, 
а. 11, 16, 20; spr. 3431, а. 22–23; spr. 1062, а. 14, 24.
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Таким образом, работа следственных комиссий была важным, но в боль-
шинстве случаев только первым этапом в  процессе дальнейшего наказа-
ния обвиняемого. Как отмечалось выше, после завершения расследования 
дело передавалось военному начальнику, который на основании представ-
ленного в нем заключения принимал решение о передаче подследственно-
го военно-судной комиссии: «Предавая N военному суду и препровождая 
подлинное о нем дело предлагаю военно-судной комиссии судить его (ее) 
установленным порядком по уголовному уложению и приговор представить 
мне на конфирмацию». На этом этапе судебного разбирательства хотелось 
бы остановиться более подробно.

Военно-судебные комиссии – это органы, которые на основании собран-
ных доказательств и заключения следователей должны были окончательно 
определить степень вины и, соответственно, ответственность лиц, которые 
участвовали в восстании или имели к нему какое-либо отношение. В своей 
деятельности они руководствовались соответствующими книгами военно-у-
головного Устава 1859 г., а также инструкцией виленского генерал-губерна-
тора от 14 января 1863 г. и ее дополнением от 11-го мая 1863 г. Отметим, что 
последний документ предоставил этим органам гораздо больше возможно-
стей для юридического маневрирования, чем те же военно-полевые законы. 
Среди прочего, это проявилось в том, что если человека нельзя было при-
влечь к ответственности в соответствии с буквой закона, то его можно было 
покарать согласно правилами, изданными М. Муравьевым53. Таким образом, 
получается, что распоряжения виленского генерал-губернатора имели боль-
шую юридическую силу, чем общеимперские правовые акты.

Как и в случае со следственными комиссиями, деятельность аналогич-
ных судебных органов на территории Беларуси и Литвы носила временный 
характер. Они также сформировались из числа офицеров и унтер-офицеров 
отдельных частей русской армии. Именно кадровый состав являлся их глав-
ной особенностью. Дело в  том, что в  подавляющем большинстве случаев 
штат военно-судных комиссий, сформированных в конце весны 1863 г., во 
многом совпадал с тем, что действовал в аналогичных следственных орга-
нах. Наиболее рельефно эта проблема проявилась в Белостоке, где «и пред-
седатель, и члены одни и те же, что в следственной, что в судной комиссии»54. 
Получается, что следствие вели и одновременно судили одни и те же люди. 
Это противоречило всем нормам и  практикам даже тогдашней юриспру-

53 Ibidem, spr. 2876, а. 5. 
54 Ibidem, spr. 170, а. 170.
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денции. Может именно по этой причине такие судебные органы уездного 
уровня были ликвидированы летом 1863 г. Продолжала свою деятельность 
только губернская комиссия для разбора дел повстанцев в Гродно. Требует 
уточнения факт наличия или отсутствия подобного органа в Бресте.

Анализ многочисленных военно-следственных дел той эпохи позволя-
ет нам сегодня осуществить определенную реконструкцию всего судебного 
процесса. Он состоял из нескольких этапов:

1) комиссия военно-полевого суда принимала обвинительный акт со-
ставленный следственной комиссией;

2) через несколько дней комиссия принимала решение (протокол) об 
открытии суда с указанием времени этого события (до часа), состава 
присутствующих и т.д .;

3) вводился обвиняемый, которого ознакамливали с  постановлением 
военного начальства о предании его военному суду и спрашивали, или 
не будет с его стороны отводов кому-нибудь из судей или аудиторов;

4) делопроизводитель зачитывал следственное дело (обвинительное за-
ключение) вместе с показаниями подсудимого, и председатель пред-
лагал подтвердить их или добавить что-либо в свое оправдание;

5) арестанта выводили из зала заседаний, и комиссия приступала к об-
суждению данного конкретного случая и  приходила к  заключению 
о виновности или невиновности подсудимого;

6) если обвиняемый признавался виновным, председатель, определив 
тип «преступления», относил его к  тому или иному разряду «пре-
ступников» в соответствии с правилами от 11-го мая 1863 г. Члены 
комиссии выражали свое согласие или несогласие с таким решением;

7) и, наконец, комиссия составляла письменный приговор, в  котором 
еще раз, перечислив все противоправные деяния подсудимого, со-
славшись на соответствующую статью военно-уголовного Устава или 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, а также прави-
ла 11-го мая 1863 г., она определяла меру наказания. Все подписывали 
документ55.

Приговор выносился большинством голосов комиссии. Если кто-нибудь 
из судей не соглашался с запротоколированным решением, он выражал свое 
особое мнение в конце дела. В некоторых случаях оно (это мнение) могло 
сыграть важную роль в дальнейшей судьбе подсудимого. Сам процесс но-

55 Ibidem, spr. 176, а. 28–40; spr. 2244, а. 30–36. 
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сил закрытый характер. Согласно той же муравьевской инструкции, присут-
ствие сторонних лиц, прокуроров или адвокатов строго запрещалось. Фор-
мальностью являлась норма, касающаяся права обвиняемого дать отвод 
кому-либо из членов комиссии. Более того, как свидетельствует судебное 
разбирательство Н. Орды, его попытка заменить аудитора в составе комис-
сии не только не привела к  желаемому результату, но обернулась личной 
местью этого человека во время вынесения окончательного приговора На-
полеону56.

Нельзя не отметить, что в военно-полевых законах, в соответствии с ко-
торыми выносились приговоры, содержался пункт о том, что «если доказа-
тельства не достаточны… то не осуждать его к тому наказанию… по тому 
общему правилу, что лучше освободить от наказания десять виновных, не-
жели приговорить одного невинного» (348 ст. II Военно-уголовного уста-
ва)57. Практика послеповстанческих репрессий свидетельствует об обрат-
ном: военно-судебные органы в  своей деятельности руководствовались 
совершенно противоположными принципами и  приговаривали к  ссылке 
сотни и тысячи лиц, чья вина была сомнительной не только с точки зрения 
разумной логики, но и тогдашнего права. По законам военного времени су-
дили тех, кого не должны были по определению: людей за совершение про-
тивоправных деяний, которые подлегали гражданской уголовной или адми-
нистративной ответственности, но ни в коем случае не военно-уголовной58. 
Кроме того, на этом этапе была широко распространена практика (как в слу-
чае со следственными органами), когда вина обвиняемого не была доказа-
на, его могли наказать административным порядком. Часть дел комиссии 
рассматривали заочно. Это означает, что решение выносилось в отношении 
тех лиц, которые на момент судебного заседания не были в наличии и нахо-
дились в «неизвестной отлучке».

После завершения работы комиссии военно-полевого суда, согласно 
всем существующим правилам и нормам, дело обязано было направляться 
на поверку в полевой аудиториат. Однако, опять-таки, «для пользы» подсу-
димых и сокращения срока их нахождения за решеткой, М. Муравьев с де-
кабря 1863 г. предоставил право местным губернаторам на окончательное 
утверждение приговоров. Подобная практика просуществовала до августа 
1864 г., когда была возвращена прежняя форма окончания судебных разби-

56 Ibidem, vop. 31, spr. 113, а. 264. 
57 Ibidem, spr. 108, а. 57.
58 Ibidem, vop. 34, spr. 1408, а. 49.
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рательств59. Согласно ей, губернатор имел право только на высказывание 
своего мнения относительно решения принятого судебным органом, а за-
тем дело направлялось в  высший ревизионный орган – военный полевой 
аудиториат, расположенный в Вильне. Последний еще раз проверял все его 
обстоятельства и соответствие приговора действующим правовым нормам. 
В заключение он принимал решение о степени вины и способе наказания. 
И, наконец, решение аудиториата поступало на конфирмацию виленского 
генерал-губернатора или его помощника. Они собственноручно на первой 
странице дела ставили свою резолюцию, соглашаясь или не соглашаясь 
с мнением, представленным им. В последнем случае они обычно определяли 
более суровое наказание для подсудного (что было довольно распростра-
ненной практикой).

Все это время, после вызова в судебную комиссию, в течение нескольких 
недель или даже месяцев подследственный находился в  неведении отно-
сительно своей судьбы и решений, принимаемых различными инстанция-
ми. По воспоминаниям русского военного врача, который служил в Грод-
но в 1864-1865 годах, не все выдерживали испытание тюрьмой, следствием 
и судом. Некоторые сходили с ума60.

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что военно-след-
ственные и  военно-судебные комиссии были важным элементом репрес-
сивной политики на белорусских землях во время и после восстания. Они 
исполняли роль своеобразных инструментов, с помощью которых М. Мура-
вьев пытался очистить край от «вредного» элемента. Деятельность данных 
органов в Гродненской губ. имела ряд территориальных и временных осо-
бенностей. Основанные распоряжениями виленского генерал-губернатора, 
в своей практике они в основном опирались на инструкции и приказы чрез-
вычайного характера. Также обращает на себя внимание неоправданная же-
стокость приговоров, вынесенных военными судами в то время. Например, 
А. Окинчиц был приговорен к 12 годам каторжных работ в рудниках за свое 
недельное нахождение в повстанческом отряде без оружия, только в каче-
стве врача. Кроме того, военно-судные дела являются ценным источником 
по истории повстанческого движения на всех территориях, охваченных 
этим событием.

59 Ibidem, spr. 1408, а. 19, 32.
60 I. Mitropol’skij, Povstan’e v Grodno v 1863-1864 godah. Iz vospominanij vracha, „Russkij 

arhiv” 1895, kn. 1, s. 148, 149. 
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Streszczenie

Zesłańcy postyczniowi w Jenisejsku w II połowie XIX wieku we wspomnieniach 
współcześnie żyjących

W artykule autor przeanalizował pamiętniki powstałe w drugiej połowie XIX w. Autorami tych 
pamiętników byli: miejscowy działacz społeczny i  znawca lokalnej historii N.A.  Kytmanow, 
polscy i  rosyjscy zesłańcy. Wszystkie zaprezentowane pamiętniki zawierają informacje o ze-
słańcach postyczniowych, którzy trafiali na osiedlenie do miasta Jenisejsk guberni jenisejskiej 
we Wschodniej Syberii.
Autor porównał dane o zesłańcach polskich spotykanych w pamiętnikach z danymi miejsco-
wych archiwów, nigdy jeszcze niepublikowanych.
Autor, analizując pamiętniki, podkreślił szczególną rolę, jaką odgrywała diaspora polska w tym 
powiatowym mieście w ciągu 20 lat. Pamiętniki zawierają informacje o pozytywnym stosunku 
miejscowej władzy i ludności wobec Polaków. 
W zakończeniu autor zauważył, że w wyniku kilku amnestii, a szczególnie po cesarskim mani-
feście o ułaskawieniu w maju 1883 r., większa część Polaków wróciła do ojczyzny lub na tereny 
Rosji europejskiej i w późniejszych pamiętnikach z przełomu XIX i XX w. już nie spotkamy 
wzmianek o polskiej obecności w Jenisejsku.

Słowa kluczowe: Syberia Wschodnia, gubernia jenisejska, Jenisejsk, pamiętniki, zesłańcy 
postyczniowi.
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Summary

Life of exiles of the Polish January Uprising in Yeniseysk from memoirs  
of the contemporaries 

The author of the article analyses memoirs of the local historian N.A. Kitmanov, Polish and 
Russian exiles, written in the late 19th century. The memoirs describe life of exiles of the Polish 
January Uprising of 1863–1864 who remained in settlements of Yeniseysk (the Yenisey prov-
ince, Eastern Siberia) in the 1860s and the 1870s. Basing on the analysis, the author points out 
that the Polish diaspora became an important part of the Russian county town within 20 years 
and was met with positive attitudes of the residents and local authorities. The author concludes 
that after a number of amnesties (especially the Imperial Amnesty Proclamation in May 1883) 
the majority of Poles came back to Poland or moved to the European part of Russia and there 
was no mention of Polish exiles in Yeniseysk in later memoirs.

Keywords: Eastern Siberia, the Yenisey province, Yeniseysk, memoirs, exiles of the January 
Uprising of 1863–1864 in Poland.

Введение

Енисейск является одним из старейших городов Восточной Сибири. Го-
род как Енисейский острог был основан в 1619 г. и находится в 300 км. от 
административного центра современного Красноярского края – г. Красно-
ярска, который был столицей Енисейской губернии с момента её образова-
ния в 1822 г. до её упразднения в 1923 г.1

Немаловажное значение для развития города сыграла политическая 
ссылка. Среди политических ссыльных первой половины XIX в. в Енисей-
ске, как и в целом в Сибири, преобладали представители русского народа, 
однако уже начиная с 30-х. годов XIX в. появились представители других 
народов Российской империи, в том числе и поляки – участники Ноябрь-
ского восстания 1830–1831 гг., а затем и  Январского восстания в  Польше 
в 1863–1864 гг. Согласно именным спискам, в конце 1867 г. в Енисейске про-
живало 92 ссыльных участника Январского восстания в Польше 1863–1864 

1 См.: V.A. Smirnov, Istoricheskij ocherk Prienisejskogo kraja, ch. 2. (Uchrezhdenie Enisejskoj 
gubernii, naselenie i kolonizacija v XIX veke), Krasnojarsk 1928, s. 4.
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гг. Они попали в Енисейск и округ в ссылку на поселение2. Стоит отметить, 
что всего в 1863 г. в Енисейске проживало 6880 жителей3.

Жизнь польских политических ссыльных II-ой половины XIX века мож-
но проследить не только по сохранившимся архивным источникам, но и по 
оставленным мемуарным источникам. Мемуарные источники не претенду-
ют на абсолютную историческую объективность, вместе с тем они препод-
носят относительно достоверную живую историю, отображённую в лицах, 
эпизодах, бытовых историях. Кроме того, очевидно, что значимость данно-
го вида документов со временем только повышается.

О Енисейске и  его жителях второй половины XIX в. написано немало 
воспоминаний, записок и практически во всех из них так или иначе при-
сутствуют поляки, внесшие значительный вклад в развитие города и всей 
Сибири.

«Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края  
1594–1893 гг.» как литературный и исторический памятник

Александр Игнатьевич Кытманов (1858–1910) – известный в Енисейской 
губернии краевед-историк. Кроме того, известен как почвовед, ботаник, 
общественный деятель; один из основателей Енисейского краеведческого 
музея. Окончил Петербургский университет, в 1881 г. получил степень кан-
дидата естественных наук. Кытманов удачно совмещал научную и коммер-
ческую деятельность, будучи купцом 1-й гильдии4. 

Известный историк г. Енисейска Василий Буланков отмечает, что «Крат-
кая летопись» А.И. Кытманова – это своего рода подробная сводка разноо-
бразных сведений, которые автор заимствовал из книг, статей того времени, 
архивных материалов, воспоминаний старожилов, хоть что-то упоминаю-
щих о Енисейске; известно, что большинство указанных источников просто 
не дошло до нашего времени. «Это обстоятельство, – подчеркивает Васи-

2 Arhiv goroda Enisejska (AGE), f. 6, op. 1, d. 54, l. 1–18 ob.; Gosudarstvennyj arhiv Krasno-
jarskogo kraja (GAKK), f. 595, op. 63, d. 17, k. 4–10, 30–49. Полный список см. в прило-
жении.

3 V.A. Smirnov, Istoricheskij ocherk Prienisejskogo kraja, s. 9.
4 L. Berdnikov, Tajozhnaja strana Aleksandra Kytmanova, w: A.I. Kytmanov, Kratkaja leto-

pis’ Enisejskogo uezda i Turuhanskogo kraja Enisejskoj gubernii 1594–1893 godov, Krasno-
jarsk 2016, s. VIII–XXI.
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лий Буланков, – и формирует значимость «Краткой летописи» А.И. Кытма-
нова как источника». Однако если брать вторую половину XIX века, то все 
описываемые события были автором пережиты, как и  личности, которые 
попали в «Краткую летопись», были знакомы ему лично, и этот описывае-
мый период можно трактовать уже как мемуарный, что и видно по языку, 
используемому автором при описании5.

А.И. Кытманов в  указанной работе даёт представление об основных 
этапах формирования польской диаспоры в г. Енисейске, разбивая данный 
процесс на три периода. Первый – прибытие ссыльных после Ноябрьского 
восстания 1831 г.; второй – прибытие поляков, сосланных в период между 
восстаниями, в том числе после 1848 г.; последний – ссыльные, прибывшие 
после Январского восстания 1863 г.

Автор летописи пишет, что поляки, прибывшие на первом этапе фор-
мирования польской диаспоры пользовались уважением среди местных 
жителей, так как могли выполнять функции писарей, успешно занимались 
сельскохозяйственной деятельностью6. 

Ссыльные, которые прибыли в  город после Январского восстания 
1863 г., по мнению А.И. Кытманова, были наиболее образованной частью 
населения. В  целом поляки оказывали позитивное влияние на местных 
жителей.

Автор летописи отмечает, что поляки работали на золотых рудниках 
в качестве инженеров, кузнецов, столяров, бухгалтеров и врачей. Они ввели 
много ремесел, между ними было много хороших слесарей, столяров, таких, 
как Бобрович, Кафтанский, кондитеров, сапожников, портных и прочее. Ва-
лицкий7 устроил у золотопромышленника Григорова оранжерею и теплицу 
и усовершенствовал огородничество»8. Также он высоко оценил педагоги-
ческую деятельность ссыльного Ясиньского и тот факт, что с появлением 
поляков развилось в  Енисейске обучение музыке и  танцам9. Отдельно 

5 См.: V.V. Bulankov, K. Ju. Shumov, Enisejsk. Ocherki po istorii razvitija i zastrojki goroda, 
Krasnojarsk 1999, s. 6.

6 A.I. Kytmanov, Kratkaja letopis’, s. 229–230, 293.
7 Игнатий Валицкий (Ignacy Walicki) – ок. 1832–1923. Дворянин Гродненской губернии, 

садовод из Варшавы, принадлежал к «повстанческой полиции г. Варшавы», 24.10.1864 
г. постановлением полевого суда был лишён всех прав и  сослан на поселение 
в Восточную Сибирь. Более подробно см.: E. Niebelski, Ignacy Walicki, zesłaniec 1863 
roku i pionier sądownictwa w Rosji. Listy z Wielkina, Lublin 2013.

8 A.I. Kytmanov, Kratkaja letopis’, s. 410.
9 Ibidem.
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А. Кытманов отмечает наличие в Енисейске магазина под названием «Вар-
шавский», основанного в 1877 г. ссыльным Каролем Матушинским и снаб-
жавшим товарами проезжающие через город экспедиции10. 

Говоря об отношениях ссыльных участников Январского восстания 
с местными властями, А.И. Кытманов указывает на их бесконфликтность, 
а также отмечает дружелюбное отношение крестьян Енисейского уезда, 
в сёла которого на начальном этапе были поселены практически все ссыль-
ные поляки, а затем они стали переселяться в сам город Енисейск и находи-
ли работу у местных золотопромышленников. 

Особо выделяет Александр Игнатьевич Кытманов в  своей летопи-
си личности таких поляков, как доктор Константин Антоневич11, архе-
олог-самоучка Николай Витковский12, учёный-геолог Александр Че-
кановский13 и  учёный-метеоролог Максимилиан Маркс14. Последнему 
А.И. Кытманов посвятил 10 страниц своей Летописи, и это не случайно, 
так как Александр Кытманов, Никита Скорняков и Максимилиан Маркс 

10 Ibidem, s. 534.
11 Константин Антоневич – врач, выпускник Дерптского университета, умер 

в Енисейске. Cм.: Nauchno-vspomogatel’nye fondy Enisejskogo kraevedcheskogo muzeja 
A. I. Kytmanova (OF 234.1).

12 Витковский Николай Иванович (1844–1892) – археолог, музейный деятель. Польский 
дворянин, участник Январского восстания в  Польше 1863–1864 гг. Отбывал 
Карийскую каторгу, затем был в  ссылке в  Олонках и  в  Прибайкалье, батрачил. 
Благодаря содействию Я. Черского, стал сотрудником Иркутского музея. Cм.: Jenci-
klopedija Zabajkal’ja, http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=7857 (dostęp: 30.06.2020).

13 Александр Чекановский (1833–1876). Участник январского восстания в Польше 1863–
1864 гг., сосланный в  Сибирь, он проводил геолого-географические исследования 
южной части Иркутской губернии, реки Ангары и  окрестностей. В  1873–75 гг. 
совершил 3 экспедиции по северо-востоку Сибири, дошёл до Моря Лаптевых. 
А.  Чекановский собрал многочисленные геологические, палеонтологические 
и  ботанические коллекции. После себя он оставил интересные дневники, 
обработанные впоследствии другим польским ссыльным и учёным Яном Черским. 
Именем А. Чекановского назван горный хребет в Якутии. См.: Z. Wójcik, Aleksander 
Czekanowski. Szkice o ludziach, nauce i przygodzie na Syberii, Lublin 1982.

14 Максимилиан Маркс (1816–1893) – выпускник Московского университета, учитель 
географии в  Смоленске и  Москве. В  1863 г. был арестован за помощь польским 
участникам Январского восстания, после нескольких месяцев следствия был отпущен. 
Однако в сентябре 1866 г. по делу о покушении на царя Дмитрием Каракозовым был 
сослан в  Енисейскую губернию, где прожил в  ссылке до конца жизни, занимаясь 
научными изысканиями в области физики и метеорологии. См.: Dejateli revoljucionnogo 
dvizhenija v Rossii: Bio-bibliograficheskij slovar’. Ot predshestvennikov dekabristov do 
padenija carizma, pod red. V. Vilenskogo-Sibirjakova, F. Kona, A. Shilova [i dr.], Moskva 
1937, s. 236–237.
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совместно основали в  1883 г. Енисейский краеведческий музей и  были 
его распорядителями15. 

В целом можно отметить, что образ поляков, представленный А.И. Кыт-
мановым в рассмотренной летописи, достаточно позитивный, по сути автор 
не приводит примеров проблем, возникавших у ссыльных поляков с мест-
ной администрацией на начальном этапе их пребывания. А.И. Кытманов 
отмечает позитивное влияние польского присутствия на развитие города 
и всего уезда16. Стоит отметить, что мемуарно-источниковое свидетельство 
А.И. Кытманова о  поляках, ссыльных участниках Январского восстания 
в  Польше 1863–1864 гг., является довольно ценным; важно, что написано 
оно коренным сибиряком, получившим столичное образование и  являв-
шимся авторитетом для жителей города и всей губернии второй половины 
XIX века. Особенно ценны сведения из Краткой летописи для современных 
историков-краеведов. 

Воспоминания польских ссыльных о своём пребывании  
в г. Енисейске и о поляках

Дневник Хенрика Верченьского17 – самое полное на польском языке 
повествование о  судьбах польских повстанцев 1863 года, находившихся 
в ссылке в г. Енисейске и Енисейской губернии в 60–70-ые годы XIX века. 
Этому региону посвящено две главы, около 80 страниц из воспоминаний, 

15 L. Krivosheeva, Uchrezhdenie, «imejushhee cel’ju svoej poznanie istiny», «Enisejskaja pra-
vda» 2009, 16 sentjabrja, s. 2.

16 A.I. Kytmanov, Kratkaja letopis’, s. 411.
17 Хенрык Верченьский (Henryk Wiercieński), 1843–1923. Подпоручик в  резерве, 

участник Январского восстания в  Польше 1863–1864 гг. Участник партизанского 
отряда Мариана Лангевича, сражавшегося в Свентокжиских горах. 25 февраля 1863 
г. был захвачен в  бою под Малогощей, предан военному суду, который пригово-
рил его к пожизненной ссылке в Сибирь, однако его несовершеннолетие на момент 
ареста сделало в  дальнейшем возможным его досрочное возвращение из ссылки 
уже в 1869 г. по амнистии. После возвращения на родину активно включился в об-
щественную жизнь Люблинской губернии и  Хелмского региона, был волостным 
судьёй, активно печатался в  прессе. Во время Первой мировой войны возглавил 
Статистическое бюро. 5.08.1921 г. в уже независимой Польше был награждён орде-
ном Возрождения Польши. Более подробно см.: A. Kaproń, O Henryku Wiercieńskim, 
Szczecin 2009.
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насчитывающих 506 страниц18. Стоит отметить, что на момент ссылки ав-
тору было всего 20 лет, что не помешало ему уже тогда делать заметки, 
которые почти через 45 лет станут основой его мемуаров. Автор мемуаров 
так предварил свои воспоминания «Сегодня мне, возможно, нечего было 
бы сказать о своём пребывании в Сибири на протяжении нескольких лет, 
если бы не записывание сразу на месте того, что попадало в поле моего 
зрения»19. Воспоминания Верченьского ценны прежде всего описаниями 
сибирской деревни. Автор большую часть своей недолгой ссылки про-
вёл в  селе Бирюсинском, а затем в  деревне Кардачино20. Он достаточно 
подробно описал быт местного населения, его занятия от рыболовства до 
сельского хозяйства. Известный исследователь польской ссылки Болеслав 
Шостакович написал, что он «создал исторические документальные сви-
детельства о наблюдаемом в период вынужденного пребывания в сибир-
ском крае, приобретавшие с течением времени всё большую ценность и ве-
сомость источниковых свидетельств эпохи»21. Если говорить о ссыльных 
поляках в Енисейске, то автору мемуаров удалось ёмко и образно предста-
вить психологические проблемы «вынужденной диаспоры», поиски и ре-
ализация своих способностей в различных сферах деятельности, направ-
ленных на добывание средств к существованию как в енисейской деревне, 
так и в самом городе. Среди своих коллег – ссыльных по Енисейску – ав-
тор мемуаров называет Марьяна Гофмана, Ходкевича (владельца конди-
терской)22 и  его компаньона Влынского, врача Рожаньского23, художника  

18 H. Wiercieński, Pamiętniki, przedmowa i opracowanie A. Zajączkowski, Lublin 1973.
19 Ibidem, s. 262.
20 B. S. Shostakovich, Fenomen pol’sko-sibirskoj istorii (XVIII v. – 1917 g.). Osnovnye aspekty 

sovremennyh nauchnyh razrabotok, rezul’tatov i zadach dal’nejshej razrabotki temy», Mo-
skva 2015, s. 432–433.

21 Ibidem, s. 438. 
22 Кароль Ходкевич (Karol Chodkiewicz) – светское имя Ян, по профессии кондитер. 

В 1866 г. выслан из Енисейска на место ссылки 156 католических священников в селе 
Тунка Иркутской губернии. С середины 70-х гг. находился в  Иркутске, где также 
был кондитером и достиг приличного состояния. Вернулся на родину в 1905 г. Умер 
в Варшаве в 1911 г. См.: E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 
1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002, s. 372.

23 Люциан Рожанский (Lucjan Różanski, Rożyński, Rożański) был родом из Седлец, вы-
пускник Харьковского университета, предводитель восстания в г. Калушин. Работал 
фельдшером с мая 1866 г. в Красноярске. Хирург и акушер. В 1869–1870 гг. был вра-
чом в золотодобывающих шахтах Енисейского уезда. 27 августа 1870 г. вместе с же-
ной выехал из Енисейска в Оренбург. См.: E. Niebelski, Polscy lekarze zesłańcy, 1863 
roku na Syberii, „Studia Polonijne” 2009, t. 30, s. 107–108.
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Глуховского24; старика, бывшего агронома Кисельницкого, доктора Михаль-
ского (псевдоним, настоящее имя – Ян Станислав Йодловский)25, Шимань-
ского (сына униатского ксендза с  Устимова), Ожешко, Юзефа Ясиньского 
и  Александра Юзефовича – бывших коллег по варшавским курсам, при-
бывших сюда несколькими месяцами ранее.26. Всего в главе, посвященной 
Енисейску, Верченьски упоминает персоналии 26 ссыльных участника Ян-
варского восстания27.

Из записанных Хенриком Верченьским воспоминаний следует, что по-
ляки участники Январского восстания пользовались уважением у местной 
власти и  населения. Особо эмоционально автор мемуаров описывает, как 
молодые ссыльные исполняли Mazurek Dąbrowskiego в присутствии поли-
цмейстера, а он бил в такт этой мазурки28. 

Автор воспоминаний выделил среди польской диаспоры Енисейска те 
персоналии, которые он считал своеобразными авторитетами. Среди них 
Игнатий Бжозовский (1819–1875), юрист по образованию29. 

Кроме вышеупомянутого М. Бжостовского особым авторитетом среди 
ссыльных и добровольно переселившихся поляков пользовался сосланный 
еще в 1840 г. ссыльный Рабцевич, юрист, долгое время учивший детей золо-
топромышленников, а во время пребывания ссыльных Январского восста-
ния, он, после амнистии, занимался предпринимательством. Верченьский 
на своём примере показывает, как Рабцевич помогал молодым ссыльным 
найти работу, нередко сам ее предлагал, но никогда не помогал «просто 
так»30.

Хенрик Верченьский приводит интересный пример межсословных отно-
шений в среде ссыльных поляков, которые были непонятны местным жителям:

… Наш коллега по ссылке, Б., бывший бургомистр, которому врач запретил за-
рабатывать на жизнь писанием бумаг, исполнял обязанности возницы у другого 

24 Е. Небельский считает, что это художник из Литвы с псевдонимом Глуховский. См.: 
E. Niebelski, Ignacy Walicki, zesłaniec 1863 roku, s. 21.

25 Ян Станислав Йодловский (Jan Stanisław Jodłowski) 1841–1919. Приговорен за 
участие в  военных действиях к  каторге. В  1870 г. вернулся в  Краков, где закончил 
медицинский факультет Ягеллонского университета. См.: M.  Micińska, Galicjanie – 
zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004, s. 289.

26 H. Wiercieński, Pamiętniki, s. 346–365.
27 Ibidem, s. 334–366.
28 Ibidem, s. 352.
29 Ibidem, s. 338–339.
30 Ibidem, s. 344–346.
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ссыльного, известного доктора Антоневича, что не мешало им пребывать в наи-
лучшей гармонии… «Какие у этих поляков странные обычаи? – говорили. – Воз-
ница с доктором сидят за одним столом и попивают чай31.

Х. Верченьский в своих воспоминаниях уделяет место отношениям по-
ляков ссыльных с  поляками, которые появились в  Енисейске и  губернии 
добровольно. Среди них волостной глава Гаштофт, судебный асессор Зда-
нович, начальник соляного склада Бартошевич и  предприниматель Пла-
тер-Плохоцкий – все они прибыли с территорий Литвы и Беларуси32.

Дома, где проживали семьи этих добровольно прибывших поляков, ста-
новились центрами культурной жизни провинциального Енисейска. Автор 
выделяет три таких дома. а прежде всего дом Платер-Плохоцкого, своео-
бразный центр для енисейских элит. Следующим домом был дом Бартоше-
вичей, которых просторечно называли «Бартки»33.

Достаточно гостеприимным для польских ссыльных был дом семьи Зда-
новичей34. Сам он был заседателем городского суда, жена его учительницей 
детей семьи Борков. Пан Борк был полковником губернской жандарме-
рии35, однако в семье не забывали о важности обучения детей знанию род-
ного языка36.

Х. Верченьский отмечает у  поляков, проживавших в  Енисейске «как 
вольно прибывшие», наличие небольших библиотек с книгами на русском 
и  польском языках. Эти книги пользовались большим интересом среди 
ссыльных поляков37. 

О первом садоводе Енисейска Игнатии Валицком Х. Верченьский напи-
сал, что тот, будучи садоводом из Варшавы, занимался выращиванием цветов 
у енисейских мещан, которые по его советам выращивали на подоконниках 
своих домов цветы, преимущественно бегонии. Он также строил теплицы 

31 Ibidem, s. 337.
32 Ibidem, s. 342.
33 Ibidem, s. 344.
34 Иван Зданович – чиновник Енисейской губернии, его жена – Эмилия (1835–1884), 

дворянка. Имели трёх детей – Владислава, Генрика и Ивана. См.: Katolicheskij nekropol’ 
goroda Tomska (1841–1919 gg.), Tomsk 2001, s. 102, 140.

35 Николай Игнатьевич Борк, в  1864–1868 гг. полковник, штабс-офицер, начальник 
Енисейской губернской жандармерии. Поляк, католик. Известен своим лояльным 
отношением к сосланным в Енисейскую губернию участникам январского восстания 
в Польше 1863–1864 гг. Умер в 1868 г. См.: L.V. Belovinskij, Zhizn’ russkogo obyvatelja. 
Ot dvorca do ostroga, Moskva 2014, s. 69–70.

36 H. Wiercieński, Pamiętniki, s. 343.
37 Ibidem, s. 305.
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для енисейских золотопромышленников и в дальнейшем, уже после возвра-
щения на родину, был приглашен енисейским золотопромышленником Вик-
тором Базилевским в качестве садовода в его имение под Петербургом38.

В воспоминаниях немало место Верченьский уделяет описанию свобод-
ного времени ссыльных поляков, которые организовывали музыкальные ве-
чера, где играли на скрипках, альтах, виолончели и пели песни на польском 
языке, играли в преферанс, пили чай, сладкую наливку и чистую водку, ели 
булки с ветчиной39. 

Мемуары Х. Верченьского безусловно являются важным источником, 
повествующим о  повседневной жизни ссыльных участников Январского 
восстания в Енисейске. Факт, что эти воспоминания написаны были самим 
ссыльным поляком, проживавшим в Енисейске в 1867–1869 гг., указывает на 
достоверность описываемых событий. С другой же стороны, то, что автор 
был в ссылке 6 лет, а в самом Енисейске только 3 года и то, что ему на мо-
мент ссылки было всего 20 лет, несколько снижает объективность суждений 
и репрезентативность описываемых событий в группе польских ссыльных.

Достаточно интересно сравнить воспоминания Х. Верченьского с мему-
арами более зрелого по возрасту и жизненному опыту ссыльного Максими-
лиана Маркса. Он прибыл в Енисейск в возрасте 51 года и пробыл там до 
своей смерти в 1893 году. Незадолго до своей смерти он решился описать 
свою долгую и увлекательную жизнь. Свои воспоминания он назвал «Запи-
ски старика». Весь дневник написан был в г. Енисейске40. 

Описывая свой приезд в Енисейск, М. Маркс пишет, что это был январь 
1867 года. Ссыльные, с  которыми прибыл Маркс, не имели информации 
о том, куда будут направлены, и 5 января их привезли в Енисейск, где в по-
лицейском участке их только отметили и отпустили, так как в этот день был 
сочельник. На счастье приехавших, их сразу же приютил местный поляк. 
«Бобрович был из ссыльных поляков. Дела его, как отличного столяра, шли 
хорошо, и он уступил нам одну комнату на время, пока нас не увезут далее»41.

38 Ibidem, s. 339, 347.
39 Ibidem, s. 350–351.
40 M.O.  Marks, Zapiski starika (rukopis’ vospominanij M.O.  Marksa v 1866–1888 gg.). 

Машинописный вариант – Enisejskij kraevedcheskij muzej A.I. Kytmanova, OF. 2141/10. 
В настоящее время идет подготовка к печати дневника М. Маркса, запланированным 
в 13 томе Польско-сибирской библиотеки (под. ред. П. Глушковского, С. Леончика, 
А.  Яскульского. СПб.: Алетейя, 2021). Кроме того, предполагается в  этом же году 
издание этого дневника, переведенного на польский язык.

41 M.O. Marks, Zapiski starika (rukopis’ vospominanij M.O. Marksa v 1866–1888 gg.), s. 23.
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Второй приезд в Енисейск 15 декабря 1868 года, где его уже ждали жена 
и дочь. Большую помощь ему м его семье в первых днях пребывания уделяет 
доктор Константин Антоневич и его супруга42 .

По мнению М. Маркса, ссыльных поляков было в Енисейске около сотни. 
Некоторые из них, особенно врачи и ремесленники, устраивались безбед-
но. Много служило в тайге и в городских конторах европейских золотопро-
мышленников. Поляки, по мнению Маркса, внесли важный вклад в разви-
тие образовательной и культурной жизни провинциального Енисейска. 

Заклятый формалист губернатор Замятнин, когда ему доложили о преподава-
нии уроков по домам поляками, сказал только: «Об этом говорить не следует», 
а гражданский офицер Яшин одному отцу семейства, спрашивавшего у него со-
вета по этому предмету, категорически ответил: «Вашим детям нужно учиться, 
а им нужно есть. Вот и все, что могу вам сказать»43. 

Из персоналий, кроме вышеупомянутого плотника Бобровича и доктора 
Антоневича, которых также вспоминает и Верченьский, Маркс упоминает 
некого дворянина Валевского и двух ссыльных женщин: Рожнецкую и Бе-
луцкую. Среди добровольно переселенных поляков Маркс не обходит вни-
манием жён уважаемых в Енисейске поляков – Здановича и Бартошевича44.

В начале своего пребывания М. Маркс столкнулся с неприязнью со сто-
роны местных жителей, а связано это было с тем, что в пожаре, имевшим 
место в Енисейске 27 августа 1869 г., власти обвинили ссыльных поляков. 
М. Маркс рассказывает об экстренном заседании Городской думы Енисей-
ска, на котором как-то сразу же «выступила легендарная польская интрига».

«Поляки сожгли город!» – крикнул один из гласных, именно тот, который по-
том спасался со своим несгораемым добром на Енисее. «Поляки! Кто же более?» 
– подтвердило двое других сановитых купцов. «На чём же вы основываете ваше 
заявление?» – спросил исправник. «Какое вам нужно ещё основание? Что народ 
видит, то и Бог слышит. Знаете ли вы эту пословицу?» Последовала громкая по-
щёчина, данная крикуну одним из интеллигентнейших чиновников. Но ничто не 
помогало. «Поляки, поляки сожгли нас!» – разнеслось по пустырям сгоревшего 
города и всем окрестностям его, и все – от мала до велика – завыли хором песен-
ку на катковский мотив. Исправник и интеллигенция значились общественными 
врагами. И пошло писать от смешного до отвратительного. Одна из здешних 
дам, имевшая дочь, за которой приволакивались несколько молодых поляков 
и которую они выучили даже что-то отбарабанивать на фортепиано, хвасталась 

42 Ibidem, s. 46–47.
43 Ibidem, s. 50.
44 Ibidem, s. 49–50.
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перед своими подругами, высказываясь в том духе, что она – вернейшая патри-
отка, но всё-таки как принимала, так и впредь будет принимать в своём доме 
врагов Отечества. Что за великодушие?», – саркастически завершает своё пове-
ствование М.О. Маркс45 .

«Записки старика» Максимилиана Маркса – уникальный мемуарный 
источник, написанный человеком, прожившим непростую жизнь. Его опи-
сания, характеризующие жизнь польской колонии ссыльных участников 
Январского восстания, отличаются своей многогранностью. Он не только 
описывает положительный вклад проживавших в городе поляков, но и за-
мечает те неприязненные отношения, которые сложились у польских ссыль-
ных с  властью и  представителями местной интеллигенции в  начальный 
период их пребывания. История с пожарами в сибирских городах и «поль-
ский след» в этих делах – достаточно хорошо в настоящее время описанный 
в  историографии факт. Именно по этой причине многие ссыльные часто 
терпели незаслуженные оскорбления местных жителей, порой имели место 
и открытые столкновения с ними46. В Енисейске же пожар, случившийся в ав-
густе 1869 г., кроме слухов о причастности поляков, не привёл к ухудшению 
отношений между местным населением и ссыльными. С другой же стороны 
из дневника М. Маркса следует то, что автор не охотно участвовал в жиз-
ни польских ссыльных – участников Январского восстания, в  отличии от 
Х. Верченьского. Это можно объяснить следующими факторами, М. Маркс 
не являлся участником Январского восстания, хотя своей деятельностью 
в Москве поддерживал его, в Енисейск Маркс попал уже в довольно зрелом 
возрасте, кроме того к Марксу в 1868 г. приехали его жена и дочь, то есть 
в отличии от ссыльных одиноких мужчин у Максимилиана Маркса была се-
мья. Вообще анализируя дневник М. Маркса можно прийти к следующему 
выводу – автор мемуаров отличался особой независимостью взглядов на 
жизнь, он во время своего 25-летнего пребывания в Енисейске не примкнул 
ни к какой группе горожан, сторонился городской обывательской жизни, за 
исключением единомышленников – создателей Енисейского краеведческо-
го музея. Даже свои научные наблюдения ссыльный ученый предпочитал 

45 Ibidem, s. 59–60.
46 S.A.  Mulina, Migranty ponevole. Adaptacija ssyl’nyh uchastnikov pol’skogo vosstani-

ja 1863 goda v Zapadnoj Sibiri, Sankt-Peterburg 2012, s. 93. (Также польский перевод 
монографии: S.M., Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców stycznio-
wych na Syberii Zachodniej, Warszawa 2017).
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проводить самостоятельно. Все эти факты, конечно же не умоляют досто-
инство оставленных мемуаров М. Маркса.

Ссыльные поляки – участники Январского восстания 1863–1864 гг. в воспоми-
наниях русских революционеров 70–80 гг. XIX века

Среди ссыльных русских революционеров, проживавших в ссылке в Ени-
сейске и оставивших в своих воспоминаниях описания ссыльных участни-
ков Январского восстания в Польше, следует отметить члена организации 
«Земля и воля» Лонгина Фёдоровича Пантелеева (1840–1919) и его супругу 
Серафиму Васильевну Пантелееву (1846–1918), а также народников, кото-
рые последовали в ссылку в конце семидесятых –восьмидесятых годов XIX 
в. 

Воспоминания Серафимы Пантелеевой – это единственные женские ме-
муары, в которых ссыльная революционерка довольно положительно отзы-
вается о поляках. Она выделяет их культурность и начитанность. Среди них 
она отмечает конторщика ссыльного поляка О. П. Гротовского и особенно 
доктора Рожанского, который помог С. Пантелеевой в её лечении во время 
остановки в Енисейске47.

Среди народников, которые, будучи в  Енисейской ссылке, описали 
ссыльных поляков, был Николай Фёдорович Вишневецкий (1853 – ок. 1924 
гг.), высланный в  Енисейск в  1879 г. Он написал, что, о  том что участни-
ки Январского восстания в Польше, оставшиеся в Сибири «входили в гущу 
местной общественной жизни, а в Енисейске их было очень много. Во всех 
городах Сибири были лавки с вывеской «Варшавский магазин». Знай – это 
торговля ссыльного поляка»48. Н. Ф. Вишневецкий сообщает, что в Енисей-
ске было два столяра-поляка. Также он сообщает, что очень многие из поля-
ков служили у золотопромышленников, в казенных учреждениях, полиции, 
казначействе, как «по вольному найму», так и на государственной службе. 
В тайге, под Енисейском, на золотых приисках работал служащим польский 
офицер Красницкий. В работах по прорытию канала для соединения систе-
мы рек Оби и Енисея участвовали политические: инженер путей сообщения 

47 S.V. Panteleeva, Iz perezhitogo v 60-h godah w: L.F. Panteleev, Vospominanija, Moskva 1958, 
s. 670–677. Имеется и польский перевод: L. Pantielejew, Wspomnienia, Warszawa 1964.

48 N.F.  Vishneveckij, Enisejskaja ssylka v 1878–1893 gg., «Katorga i  ssylka» 1930, kn. 8/9 
(69/70), s. 170.
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Балицкий, Мицкевич, Стратонович, Андржейкович49. Говоря об убеждениях 
поляков, он отмечал, что все они были без исключения патриоты и католи-
ки, очень мало было среди них «вольнодумцев». Довольно интересно на-
блюдение Н. Ф. Вишневецкого относительно ассимиляции поляков с мест-
ным населением. Он отмечал, что большинство поляков были женаты на 
русских и жили не венчаясь, чтобы не переходить в православие. Всё это 
привело к тому, что красноярский архиерей обратился к енисейским свя-
щенникам с письмом, в котором выразил свою крайнюю обеспокоенность 
количеством рождённых незаконнорождённых детей. Н.  Ф.  Вишневецкий 
в целом довольно позитивно относился к оставшимся после амнистий по-
лякам и даже специально учил польский, чтобы общаться с ними50. 

Положительно воспринимал поляков в  Енисейске народник Соломон 
Лазаревич Чудновский (1849—1912). Попавший в 1878 г. сначала в Запад-
ную Сибирь, а затем Енисейск, он описывал жизнь города сначала в  сво-
их статьях для «Русской мысли» и «Сибирской газеты», а затем и в своих 
воспоминаниях. Вообще С. Л. Чудновский отрицательно относился к  си-
бирской ссылке, считая её деморализующей и развращающей местное на-
селение51. Хотя им же были отмечены различия в положении ссыльных Вос-
точной Сибири и Западной. «В Восточной Сибири было гораздо сносно, чем 
в Ялуторовске, Кургане и других городах Западной Сибири»52. Он объяснял 
это не только иным составом политических ссыльных, попадавших после 
разделения судебными и административными органами, но и более само-
стоятельным общественным характером ссыльных. Кроме того, енисейские 
золотопромышленники и купцы держали полицию в полной от себя зависи-
мости и без всяких препятствий привлекали к себе на службу политических 
ссыльных53. Всё это относилось и к проживавшим там полякам, о которых 
он написал; значительная часть участников Январского восстания, прожи-
вавших в Сибири, была к тому моменту амнистирована, 

«сжившись с новым краем и занимаясь здесь торговлею и промыслами или со-
стоя на службе на золотых приисках и в разных других предприятиях и учрежде-

49 Ibidem, s. 172. Из перечисленных Вишневецким фамилий только Андржейкович был 
ссыльным участником Январского восстания, остальные же были политическими 
ссыльными, сосланными в 70-х гг. в основном с территории Украины.

50 Ibidem, s. 171.
51 S.L. Chudnovskij, Iz davnih let. Vospominanija, Moskva 1934, s. 233.
52 Ibidem, s. 234.
53 Ibidem, s. 235.
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ниях. Были между ними люди разных профессий, между прочим, врачи, которые 
занимались отчасти врачебной практикой, отчасти золотопромышленностью 
и торговлею»54. 

С. Л. Чудновский заключает, что амнистированные участники Январ-
ского восстания в Польше 1863–1864 гг. «мало интересовались современ-
ной русской политикой, держась совершенно в  стороне от политических 
ссыльных позднейших формаций и  погружаясь целиком в  интересы обы-
денно-практической жизни»55. 

Все воспоминания о  поляках – ссыльных участниках Январского вос-
стания 1863–1864 гг., встречающиеся в мемуарах русских революционеров 
70–80 гг. XIX в., указывают на то, что в эти годы, часть поляков ещё была 
в ссылке – на поселении, часть же уже была амнистирована и ассимилиро-
валась, женясь на русских женщинах. Все авторы отмечают культурность 
и образованность поляков, их патриотичность и приверженность к католи-
ческой церкви. Многие авторы мемуаров считают, что ассимиляция поля-
ков с местным населением имела положительное значение для Сибири и, 
в частности для Енисейска.

Заключение

Проанализированные мемуарные источники, описывающие жизнь поль-
ской колонии г. Енисейска, сложившейся из ссыльных участников Январ-
ского восстания 1863–1864 гг., помогают представить, какой вклад внесла 
эта небольшая группа в  развитие уездного сибирского города в  60–80 гг. 
XIX века. Местная власть и  местное население высоко оценили их вклад 
в развитие города и Енисейской губернии в целом. Об этом свидетельству-
ют воспоминания краеведа А.И. Кытманова и  русских революционеров. 
Если говорить о  мемуарах, написанных самими ссыльными поляками, то 
тут стоит указать на то, что авторы постарались показать, как складывались 
их отношения с местной властью и населением, что нового поляки прив-
несли в жизнь сибирского города и какие отношения были между самими 

54 Ibidem, s. 237.
55 Ibidem.
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ссыльными, а также отношения поляков ссыльных с поляками, добровольно 
прибывшими в город.

Особо стоит отметить, что как у мемуаристов-поляков, так и у мемуари-
стов сибиряков и русских революционеров повторяются отдельные персона-
лии ссыльных участников Январского восстания. Благодаря этим повтором 
можно понять, какие профессии ссыльных поляков пользовались авторите-
том и уважением у местного населения. В основном это врачи (Константин 
Антоневич, Люциан Рожанский), учителя и учёные (в основном посещающие 
Енисейск во время экспедиций как А.  Чекановский, кроме единственного 
постоянного проживающего учителя и учёного М.Маркса), а также ремес-
ленники – плотники, столяры, садоводы (как Игнатий Валицкий).

Стоит отметить, что к началу 80-х гг. XIX века многие ссыльные поля-
ки были амнистированы и получили право на возвращение на родину или 
в Европейскую часть Российской Империи. Последняя амнистия в резуль-
тате «коронационного манифеста» Александра III, вышедшего 15 мая 1883 
г., дала возможность практически всем оставшимся полякам вернуться на 
родину или остаться в Сибири56. Согласно отчету енисейского исправни-
ка, к концу 1883 г. в Енисейске оставалось 16 бывших участников Январ-
ского польского восстания. Все они женились на местных жительницах, 
принимая православие57. В  мемуарах конца XIX – начала XX вв. уже не 
встретишь упоминаний о  поляках, их деятельности и  вкладе в  развитие 
уездного города58.

В начале XX века в Сибири появились новые группы поляков – добро-
вольные переселенцы. Были это представители интеллигенции, рабочие 
и  крестьяне. Достаточно массово поляки стали прибывать в  губернский 
Красноярск в  связи со строительством Транссибирской железной доро-

56 См.: E.  Kaczyńska, Syberia: największe więzienie świata (1815–1914), Warszawa 1991, 
s. 258.

57 Gosudarstvennyj arhiv Krasnojarskogo kraja (GAKK), f. 595, op. 63, d. 43, l. 24–29. Список 
содержит следующие фамилии: Павел Анржейкович, Стефан Заремба, Андрей 
Заремба Семён Зарецкий, Адам Зарецкий, Александр Котельницкий, Владислав 
Какошка, Стефан Кучиньский, Пётр Пискарский, Иван Сокольский, Андрей Соко-
ловский, Александр Сокольницкий, Владислав Чарнецкий, Иван Чарнецкий Адам 
Янковский, Иван Янковский.

58 A.I. Barkova, Vospominanija o sibirskoj zolotopromyshlennosti, w: Sibirskij sbornik, Sankt-
Peterburg 1887; Enisejsk v zapiskah Mihaila Prokop’evicha Mindarovskogo 1891–1935 gg., 
Krasnojarsk 2019; A.L Javorskij, Vospominanija ob uchebe v Enisejskoj progimnazii. 1899 g., 
w: GAKK, f. 2120, op. 1. d. 88; Vospominanija A.L. Javorskogo o detskih godah zhizni v Eni-
sejske. Avtorskaja mashinopis’, w: GAKK, f. 2120, op. 1, d. 27. 
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ги. Однако Енисейск остался в стороне от железной дороги, и если поляки 
и появлялись в городе, то это были в основном ссыльные революционеры 
конца XIX – начала XX вв.59

В целом 20-летнее пребывание поляков, участников Январского вос-
стания, оставило в мемуарных источниках II половины XIX века заметный 
след. Польское присутствие как представителями местной интеллигенции, 
так и представителям русского революционного движения воспринималось 
как положительное явление. Если говорить о двух мемуарных источниках, 
написанных польскими ссыльными, то они также отмечают положительное 
взаимодействие между ссыльными поляками и местным населением и вла-
стью. Несомненно, можно согласиться с  мнением С. Л. Чудновского, что 
условия проживания и адаптация политических ссыльных в Восточной Си-
бири и особенно в Енисейской губернии отличались от условий и адаптации 
ссыльных в Западной Сибири. Местные золотопромышленники, невзирая 
на официальные запреты, давали возможность польским ссыльным приме-
нять свои знания как в медицине, так и в садоводстве, горном деле и пред-
принимательстве. Сложнее было реализовать свои педагогические навыки, 
однако это не помешало ссыльным заниматься наукой. Оставшиеся после 
амнистирования ссыльные участники Январского восстания ассимилиро-
вались с  местным населением, приняли православие, и  в  настоящее вре-
мя о их польскости свидетельствуют их фамилии, обрывки воспоминаний 
и  участие в  общественной деятельности культурно-национальной обще-
ственной организации «Полония Енисейска». 

Значение воспоминаний нельзя переоценить и неслучайно один из авто-
ров мемуаров Хенрик Верченьски, после возвращения на родину написал, 
что «Много еще описаний и мемуаров с тех времён в наши дни печатается, 
но несомненно немалая часть из них лежит в рукописях и дожидается сво-
его времени»60.

59 Более подробно см.: M.  Lysakovskaja, «Bol’sheviki idut prjamo!», «Rodacy–Sooteche-
stvenniki» 2017, nr 3 (75), s. 16–17.

60 H. Wiercieński, Literatura Syberii, „Tygodnik Ilustrowany” 1898, t. 2, nr 47, s. 928.
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Приложение

Списки польских политссыльных высланных в Енисейскую губернию Анциферов-
скую, Яланскую, Бельскую, Казачинскую и Кежемскую волости

Первый список польских ссыльных: Михаил Маевский (43, бывший помещик, уро-
женец Плоцкой губернии Царства Польского), Юлий Бялоборский (26, бывший 
студент Варшавской Главной школы); Владислав Янковский (34, прусский поддан-
ный из Великого герцогства Познаньского, из шляхты); Юзеф Осташевский (32, из 
дворян, т.е. шляхты, за участие в вооруженном восстании); Владислав Сковиньский 
(22, из дворянского сословия); Болеслав Дашкевич (19); Людвиг Михальский (28, 
из дворянского сословия, австрийский подданный);Юлиан Энгельфельд (49, из 
дворянского сословия), Аполлинарий Лагуна (33, из дворян, бывший отставной ун-
тер – офицер), Антон Нюхневич (25, из дворян, бывший австрийский подданный), 
Максимилиан Олизарович (25);Альфред Васьневский (24); Альбан Везора (24, из 
чиновников); Адам Янковский (20), Ян Янковский (21); Густав Сокольницкий (52, 
из дворянского сословия); Францишек Дзержиньский (39); Григорий Мартынов Ку-
чиньский (49), его же сын Стефан (24); Андрей Заремба (49); Владислав Чернецкий 
(19); Игнатий Адамов Залесский (36); Антон Липович (24); Виценты Лизбрант (32); 
Иоанн Яковлевич Павлович (24); Ян Крушевский (32); Юлиан Мазовецкий (50); Мар-
тын Капитан (31); Якуб Квятковский (24); Франц Самойло Пешко (42); Леон Продон 
(28, из французов, студент Варшавской главной школы), Ян Орельский (60), Хри-
стиан Нейман (61), Адам Кошко (34), Люциан Трей (26), Петр Пискарский (28), Фе-
ликс Василевский (36, из дворянского сословия). Второй список польских ссыльных 
содержал следующие персоналии: Ксаверий Карвовский, Карл Зелинский, Матвей 
Малиновский. Кроме того, в отдельном списке упоминается женщина Валерия Мак, 
30 лет. В четвертом списке: Игнатий Валицкий, Кароль Матушинский, Александр 
Юзефович, Марьян Гофман, Хенрик Верченьский, Наполеон Бобрович (плотник), 
Климентий Ковалевский, Матеуш Миргевич, Яков Посшенас, Ян Виночис, Викен-
тий Кулеша, Варицкий Михаил Андреев. (он же Стеньмашевский и Горецкий).
Пятый список: 
1. Томаш Злаженец Петр Кенжец Янковский, из дворян 20 лет, римско-католиче-

ской веры, холост.
2. Антон Мацейез, 21 г. уроженец Львова.
3. Николай Каэтан Вервицкий 24 г., римско-католической веры, холост.
4. Теофил Димянов Пахолинский, 24 г., римско-католической веры, холост, пер-

чаточное ремесло приобрел в  Житомире. Пособие не получает, грамотный на 
польском языке, семьи нет, желает заняться своим ремеслом в Енисейске, пер-
чаточник.

5. Людвик Фомин Янишевский 18 лет, римско-католической веры, холост, ремесел 
нет, пособия нет. Грамотный на польском, немецком языках, обучался в средних 
Львовских заведениях. Хочу приискать службу в г. Енисейске у частных лиц или 
посредством охоты за дичью.

 6. Станислав Смолинский, урожденный в  Саноцком округе. Из дворян, 26 лет, 



Ссыльные участники польского Январского восстания 147

римско-католической веры, холост, ремесла нет, пособия нет. Воспитанник 
Санкт-Петербургского университета.

 7. Мискa Косесовский, 18 лет, римско-католической веры, холост, ремесел, посо-
бия нет, учился в Кракове, семьи нет, хотел бы служить. 

 8. Ссыльный Миколай (?), мещанин, 25 лет, холост, римско-католической веры, су-
конный мастер.

 9. Сильвестр Сильверстов. Баранович, 35 л., из дворян Виленской губернии, 19 л., 
римско-католической веры, холост, ремесла, пособий нет, воспитанник Вилен-
ской гимназии. 

10. Иван. Ив. Шимановский (Ян Янов.). Из дворян Плоцкой губернии, 23 г., рим-
ско-католической веры, холост, ремесла и собия нет, грамота из Плоцкой гимна-
зии, семьи нет.

11. Петр Григор. Холынец, из дворян Витебской губернии, 26 лет. 
12. Владислав Иван. Ярошевич. Из дворян Варшавской губернии, 23 года, рим-

ско-католической веры, холост, ремесла и пособия нет.
13. Станислав Осипов Домбровский, 22 года, римско-католической веры, холост, 

урожденный Люблинской губернии, из дворян, ремесла и пособия нет, грамот-
ный, семьи нет. Хотел бы работать у золотопромышленников в Енисейске.

14. Осип Осип. Леонтовский, урожденный Люблинской губернии, из дворян, 22 
года, римско-католической веры, холост, ремесла и пособий нет, обучался в Вар-
шавском университете, семьи нет.

15. Ореньский (или Опеньский), сын Адама, 38 лет, римско-католической веры, ка-
валер, учился при Варшавской гимназии, семьи нет, земледелец.

16. Александр Мухата (Михата) сын Клемента, 31 г., католик, холост.
17. Ссылно-поселенец Анастас Свен. Констант. Албанский, урожденный губернии 

Варшавской, 23 года, римско-католической веры, холост. 
18. Станислав Адамов Пержхайло, из Радомской губернии урожденный, 35 лет, 

римско-католической веры, женат, пособия нет, грамотный. Мог бы посред-
ством пекарного мастерства пробрести в г. Енисейске себе содержания, семьи 
нет, хлебопекарь.

19. Роман Вилентьевич Ярецкий, урожденный Радомской губернии, 34 года, рим-
ско-католической веры, женат. Красильщик, этому обучался в Варшаве. Пособия 
нет. Обучался и в г. Ченстохове. Семьи нет. Хотел бы ремесло развить в Енисей-
ске, красильщик.

20. Юлий Брждовский сын Станислава, из дворян Варшавской губернии, 29 лет, 
римско-католической веры, холост, ремесла кроме грамоты нет, пособия нет. 
Окончил курс в Келецкой гимназии, семью выписать к себе не желает. 

21. Иван Бартоломеев. Греголинов, урожденный Ковенской губернии, 25 лет, рим-
ско-католической веры, холост.

22. Андрей Григорьев Ковальский, урожденный Люблинской губернии, 25 лет, рим-
ско-католической веры, холост.

23. Осип Иванов. Клятковский 25 лет, римско-католической веры, женат. Колесное 
ремесло, обучался в г. Калише, пособия нет. Семью из Польши выписать не же-
лает, ремеслом мог бы обрести себе содержание в Енисейском округе. Колесник.

24. Фома Фадеев. Барановский, урожденный Гродненской губернии, 28 лет, рим-
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ско-католической веры, холост. 
25. Фома Керницкий, урожденный Киевской губернии, 22 г., римско-католической 

веры, холост.
26. Шимон Антонов. Плевмневский, из дворян Варшавской губернии, 20 лет, право-

славный. Холост.Обучался в Варшавской гимназии, семьи нет. 
27. Валвентий Игнатьев. Урбанский, 30 лет, римско-католической веры, холост. Уро-

женец Варшавской губернии. 
28. Иван Казимиров Ястржембский, урожденный Люблинской губернии, 19 лет, 

римско-католической веры, холост.
29. Антон Осипов. Осип Радзиковский, урожденный Люблинской губернии, из дво-

рян. 22 года, римско-католической веры, холост. Садоводство, огородничество, 
пособия нет. Обучался в  г. Сарнаки. Семьи нет. Желал бы заняться землей да 
денег нет. Садовник. 

30. Кастан Яковл. Куляцкий, урожденный Люблинской губернии, 40 лет, римско-ка-
толической веры. Семья в Люблинской губернии в м. Ленчня.

31. Владимир Антипов Козловский, урожденный Люблинской губернии Седлецкого 
уезда г. Ветрова, из дворян. 40 лет. 

32. Александр Адамов. Жебровский, урожденный в Царстве Польском, из дворян, 
25 лет, римско-католической веры, холост. 

33. Иван Петр Выгановский, ссыльно-поселенец уроженец Гродненской губернии, 
из дворян, 21 г., римско-католической веры, холост.

34. Иосиф Возняковский, урожденный Волынской губернии Владим. Уезда, из дво-
рян. 23 года, римско-католической веры, холост. Землемер. Желает «на золото» 
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35. Станислав Федор Гродецкий, урожденный Киевской губернии Радомысльского 
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Streszczenie

Społeczność żydowska zamieszkująca Europę Środkowo-Wschodnią stała się niemal od po-
czątku prowadzonych działań wojennych ofiarą prześladowań. Mimo że przemoc wobec Ży-
dów miały na sumieniu wszystkie walczące armie, antysemityzm zaś występował wcześniej 
w  Galicji, to jednak rosyjska polityka bezwzględnych prześladowań Żydów była na gruncie 
galicyjskim czymś tak nowym i wyjątkowym, jeżeli chodzi o skalę i rozległość działań rosyj-
skich władz wojskowych i cywilnych, że stanowiła szok dla miejscowych społeczności przy-
zwyczajonych w okresie rządów habsburskich do pokojowej koegzystencji. Także deportacje 
ludności żydowskiej z  Galicji w  głąb państwa Romanowych przybrały masową skalę. Autor 
starał się pokazać w artykule wszystkie aspekty prowadzonej wobec Żydów przez państwo ro-
syjskie i jego armię polityki prześladowań. Rosjanie w tym czasie zakwestionowali dotychcza-
sowy porządek społeczny i  prawny, pokazując, że można ludność żydowską wyłączyć spod 
przyjętych powszechnie norm postępowania oraz prawa państwowego. W następnych latach 
dla antysemicko nastawionej części społeczeństwa Żydzi stali się symbolem wynaturzeń wojny, 
złodziejskiego zysku, unikania służby dla ojczyzny oraz nadużywania systemu opieki społecz-
nej. W  warunkach rosnącej pauperyzacji społeczeństwa, a  także zwiększającej się deprawa-
cji wywołanej przedłużającą się wojną łatwiej dochodziło do coraz brutalniejszych wystąpień 
w stosunku do Żydów ze strony ich polskich i ukraińskich sąsiadów. 

Słowa kluczowe: I wojna światowa, Galicja, Żydzi, armia rosyjska, imperium rosyjskie, 
prześladowania, przemoc podczas wojny, deportacje, pogromy.
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Summary

The Russian Army against Galician Jews during the First World War

The Jewish community living in Central and Eastern Europe, almost from the very beginning 
of the warfare, became the target of persecution. Even though all armies committed violence 
against Jews and anti-Semitism had been already present in Galicia, the Russian policy of 
ruthless persecution of Jews in Galician territory was completely new and unique, concerning 
the scale and scope of activities undertaken by Russian military and civil authorities. Conse-
quently, it came as a shock to local communities, accustomed to peaceful coexistence during 
the Habsburg rule. Moreover, the deportations of the Jewish population from Galicia into the 
interior of the Romanovs’ state took on a massive scale. In the article, the author tried to pre- 
sent all aspects of the policy of Jewish persecution by the Russian state and its army. At that 
time, Russians questioned the existing social and legal order by demonstrating that the Jewish 
population could be excluded from the generally accepted norms of conduct and state law. In 
the following years, Jews were regarded by the anti-Semitic part of the society as symbols of 
war monstrosities, illegal profit, efforts to avoid the duty to the motherland and abuses of the 
welfare system. In the conditions of growing pauperisation of society and depravity caused by 
the protracted war, the increasingly brutal attacks against Jews carried out by their Polish and 
Ukrainian neighbours were on the rise.

Keywords: First World War (WWI), Galicia (historic region of Central and Eastern Eu-
rope), Jews, Russian army, Russian Empire, persecution, war violence, deportations, pogroms.

Galicja przed wybuchem I wojny światowej stanowiła miejsce zamieszkania naj-
liczniejszej w  monarchii austro-węgierskiej wspólnoty żydowskiej. W  1900  r. 
prawie dwie trzecie ogółu Żydów austriackich mieszkało w Galicji (811 183 oso-
by), jednak w porównaniu z 1880 r. ich udział procentowy systematycznie spadał 
(w 1880 – 68,29%, a w 1910 – 66,24% Żydów mieszkających w monarchii habs-
burskiej)1. Według spisu powszechnego z 1910 r. Galicję zamieszkiwało 871 900 
wyznawców judaizmu, stanowiąc trzecią pod względem liczebności grupę lud-
ności2.

W samej Galicji ludność żydowska, stanowiąca jeszcze w 1900 r. jedną dzie-
wiątą liczby całej ludności, również nie była rozmieszczona równomiernie. Jej 
liczba i udział procentowy zdecydowanie rósł w powiatach położonych bardziej 

1 Materiały do kwestii żydowskiej w Galicji z polecenia Wydziału krajowego, oprac. dr S. Gru-
iński, Lwów 1910, s. 12.

2 K. Zamorski, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Ludność 
Galicji w latach 1857–1910, Kraków–Warszawa 1898, s. 53–64, tab. 7–10.
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na wschód. Ponad trzy czwarte Żydów galicyjskich mieszkało w Galicji Wschod-
niej, stanowiąc tu prawie 13% ogółu ludności3. W 1910 r. odpowiednio na zacho-
dzie kraju mieszkało 213  173 Żydów (7,9% ogółu ludności), na wschodzie zaś 
658 720 (12,3%)4. Przy tej generalnej konstatacji trzeba zaznaczyć, że liczba Ży-
dów była znaczniejsza na obszarach mających więcej miast i miasteczek oraz do-
godne połączenia kolejowe. Wynikało to z faktu, że ludność żydowska zajmowała 
się prawie wyłącznie rzemiosłem i handlem. W całej Galicji w 1900 r. ponad sied-
miu na dziesięciu Żydów mieszkało w miastach i miasteczkach. W 1910 r. w mia-
stach Galicji Zachodniej odsetek ludności żydowskiej wynosił 28,8%, a w Galicji 
Wschodniej 39,4%. Przeciętnie w miastach całej Galicji Żydzi stanowili około 30% 
mieszkańców5. W Galicji Wschodniej w 60% małych miast ludność żydowska sta-
nowiła więcej niż połowę mieszkańców, a w 21,4% stanowiła do 40%6.

Ludność żydowska w Galicji charakteryzowała się dość specyficzną strukturą 
zawodową, koncentrując się tylko w niektórych gałęziach gospodarki. W 1910 r. 
najwięcej Żydów pracowało w szeroko pojętym handlu i komunikacji (43,8%), na-
stępnie w rzemiośle i przemyśle (23,2%) oraz rolnictwie (13,5%). Ponadto źródła-
mi utrzymania pozostawały służba (7,6%), administracja i wolne zawody (4,6%), 
renty i zasiłki społeczne (3,9%)7. Przed wybuchem I wojny światowej głównym 
obszarem działalności gospodarczej Żydów galicyjskich pozostał handel pro-
duktami rolno-spożywczymi, w mniejszym stopniu artykułami przemysłowymi8. 
Wynikało to z wiejskiego i rolniczego charakteru Galicji, w której towary przemy-
słowe i wysoko przetworzone pochodziły głównie z importu z zachodnich krajów 
monarchii habsburskiej, a uboga ludność nie stanowiła dużego rynku zbytu na 
tego typu towary. Zajmowano się więc handlem artykułami rolno-spożywczymi 
na wszystkich jego szczeblach – od handlu hurtowego do detalicznego, łącznie 
z handlem obwoźnym i obnośnym9. Spora grupa Żydów zajmowała się produkcją 
i wyszynkiem alkoholu, usługami transportowymi jako woźnice i wozacy. 

3 Materiały do kwestii żydowskiej w Galicji, s. 13.
4 A. Podraza, Problem pograniczy w Europie Środkowo-Wschodniej (na przykładzie pograni-

cza polsko-ukraińskiego, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej” 1996, t. 4, s. 106.
5 T. Gąsowski, Struktura narodowościowa ludności miejskiej w autonomicznej Galicji, „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne” nr 125 (1998), s. 89–108.
6 J. Hoff, Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 

2005, s. 36.
7 T. Gąsowski, Struktura społeczno-zawodowa Żydów galicyjskich na początku XX w., „Biule-

tyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” nr 145–146 (1988), s. 64.
8 S. Tokarski, Ethnic Conflict and Economic Development: Jews in Galician Agriculture 1868–

1914, Warszawa 2003.
9 Tamże, s. 66.
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Żydzi trudniący się rzemiosłem zajmowali się głównie wyrobem odzieży 
jako krawcy, czapnicy oraz kuśnierze (około 35% zatrudnionych w rzemiośle), 
około 15–20% parało się piekarnictwem, młynarstwem czy gorzelnictwem. Inne 
działy przemysłu zatrudniające Żydów galicyjskich to: drzewny (stolarze, bed-
narze i robotnicy tartaczni), metalowy (ślusarze, zegarmistrze, jubilerzy) oraz 
skórzany (szewcy i garbarze), poligraficzny (drukarze), wydobywczy i chemicz-
ny (kopalnie i rafinerie ropy naftowej). Udział Żydów w tym ostatnim stopnio-
wo zmniejszał się na przełomie XIX i XX w. w związku z ekspansją międzynaro-
dowych przedsiębiorstw wypierających drobnych żydowskich przedsiębiorców 
na tym polu. Nieliczna grupa zajmowała się obrotem pieniężnym i sprzedażą 
ubezpieczeń. Znaczącą i dosyć eksponowaną grupę stanowili urzędnicy insty-
tucji państwowych i samorządowych, nauczyciele rabini, lekarze i adwokaci10.

Mimo wszystkich utrudnień od nadania konstytucji 21 grudnia 1867  r. aż 
do końca lat dziewięćdziesiątych XIX stulecia trwał proces prawnego równo-
uprawnienia Żydów w  państwie austro-węgierskim. Szczególną wagę miała 
kwestia równouprawnienia Żydów w zakresie dostępu do samorządu lokalne-
go. Problem ten był szczególnie ważny w ośrodkach miejskich, gdzie ludność 
żydowska stanowiła znaczny odsetek mieszkańców. Ustawa z 12 sierpnia 1866 r. 
przyznała Żydom prawa wyborcze czynne i  bierne, ale wprowadziła wymóg, 
by dwie trzecie składu radnych wybranych w każdym z trzech kół wyborczych 
stanowili chrześcijanie. Próg ten został obniżony do jednej drugiej ustawą 
z 14 marca 1867  r., a wszelkie ograniczenia w  tym zakresie zniesione ustawą 
z  19 listopada 1868  r. Wyznacznikiem zmian było zakwalifikowanie rabinów 
do jednego koła wyborczego na równi z duchownymi wyznań chrześcijańskich. 

Istotnymi aktami prawnymi dla społeczności żydowskiej były regulacje praw-
ne równouprawniające judaizm z innymi wyznaniami. Ustawa z 25 maja 1868 r. 
wprowadziła wolność wyboru wyznania, przysługującą każdemu obywatelowi po 
ukończeniu 14. roku życia11. Jednocześnie 10 lipca 1868 r. zrównano żydowskie 
księgi metrykalne z księgami prowadzonymi przez uznane przez państwo wspól-
noty religijne12. Sam judaizm został jednak uznany za wyznanie mające sankcję 
państwową dopiero 20 maja 1874 r. Jeszcze dłużej trwało nadanie gminom ży-

10 M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji doby autonomicznej w latach 1868–1914, Kraków 
2011, s. 92.

11 A.  Dziadzio, Monarchia konstytucyjna w  Austrii 1867–1914. Władza, obywatel, prawo, 
Kraków 2001, s. 223–225.

12 J. Michalewicz, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby 
autonomicznej, Kraków 1995, s. 33.
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dowskim kształtu prawnego – co stało się na mocy ustawy z 21 czerwca 1890 r.13 
Tym samym ostatecznie Austro-Węgry uznały społeczność żydowską za odrębną 
grupę religijną. Natomiast, mimo starań, aż do końca istnienia monarchii habs-
burskiej nie uznawano ich za odrębną narodowość, a język jidysz nie uzyskał sta-
tusu jednego z oficjalnych języków państwowych. 

Formalne równouprawnienie ludności żydowskiej niewątpliwie przyspieszyło 
proces jej włączenia się w przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Galicji 
i w proces modernizacji tej prowincji monarchii habsburskiej. Działo się tak po-
mimo silnych i wpływowych wśród galicyjskich Żydów środowisk ortodoksyjnych 
i chasydzkich. Istotną rolę odegrała w tym procesie niewielka, ale bardzo aktywna, 
grupa zasymilowanych oraz należących do synagogi postępowej14.

Mimo fali wystąpień antysemickich, jaka ogarnęła państwo rosyjskie na po-
czątku lat osiemdziesiątych XIX w., oraz wzrostu tego typu nastrojów na terenie 
Galicji ogólna sytuacja społeczności żydowskiej pozostawała stabilna, a  wśród 
Żydów galicyjskich rosły wpływy nurtu asymilacyjnego. Jednak już na początku 
lat dziewięćdziesiątych rosnące aspiracje narodowe ludności żydowskiej stały się 
ważnym elementem galicyjskiej panoramy politycznej, a asymilatorzy, pozbawie-
ni wsparcia ze strony polskiej, przestali być uważani za wyrazicieli dążeń tejże 
ludności15.

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych XIX w. zaznaczyła się w Galicji wzro-
stem nastrojów antysemickich, które zostały wywołane wzmożoną agitacją partii 
klerykalno-chłopskich. Doprowadziło to do serii wystąpień w 1897, by w roku na-
stępnym przerodzić się w największą falę pogromową, jaka przetoczyła się przez 
Królestwo Galicji i Lodomerii w całym okresie jego istnienia. Wstrząs spowodo-
wany skalą wystąpień antyżydowskich wywołał publiczną debatę na temat kwestii 
żydowskiej oraz stosunku, jaki wobec przejawów antysemityzmu powinno zająć 
polskie społeczeństwo16. Administracji galicyjskiej udało się zapobiec rozprze-
strzenieniu zamieszek na cały kraj. Zdecydowana postawa żandarmerii i wojska 
c.k.  monarchii spowodowała uniknięcie, mimo strat materialnych, większych 
ofiar w  ludziach. Jak pisał Marcin Soboń, „łatwo jednak wyobrazić sobie skalę 
strat, w przypadku przyjęcia przez administrację galicyjską wariantu rosyjskiego, 

13 Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 83.
14 Szerzej na ten temat zob. T. Andlauer, Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungsprozess 

Galiziens (1867–1914), Frankfurt am Main 2001.
15 M. Soboń, Polacy wobec Żydów w Galicji, s. 190–195.
16 Szerzej na ten temat: D. Unowsky, The Plunder. The Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia, 

Stanford 2018.
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gdzie ofiary pogromów liczono w setkach i tysiącach istnień ludzkich”17. Niemniej 
pogromy rosyjskie znajdowały odzwierciedlenie na terenie Galicji w postaci po-
wracających fal antysemityzmu, z największą w 1903 r. Tym razem władze pano-
wały nad sytuacją, w związku z czym do 1914 r. ludność żydowska Galicji nie była 
doświadczana aktami pogromowymi. Nie oznaczało to jednak zaniku ideologii 
antysemickiej, która nadal pozostawała częścią postaw politycznych znaczącej 
części społeczności polskiej i ukraińskiej zamieszkującej Galicję. 

U progu wojny światowej większość galicyjskich Żydów była lojalnymi obywa-
telami państwa austro-węgierskiego. Choć część działaczy żydowskich, głównie 
ortodoksyjnych, była niechętna wojnie, nie znalazło to odzwierciedlenia w po-
stawie mas żydowskich. Po ogłoszeniu mobilizacji zapanował powszechny entu-
zjazm – mieszkańcy Galicji bez różnicy wyznania i narodowości tłumnie podążyli 
do koszar, manifestując postawy lojalizmu, a nawet swoistego austro-węgierskie-
go patriotyzmu18. Niechęć do Rosji była powszechna. Stanisław Srokowski, cha-
rakteryzując sytuację w Tarnopolu, stwierdzał: 

Wszyscy wierzyli święcie, że wojna będzie zaczepną, że nie ma najmniejszej obawy 
wtargnięcia Rosjan, że wojsko austriackie jest liczne i doborowe. […] Mobilizacja szła 
krokiem równym i pewnym, a coraz to nowe oddziały wojskowe opuszczały miasto, 
niektóre wspaniale przyodziane w nowiutkie mundury, a wszystkie z muzyką i wśród 
radosnych okrzyków gromadzącej się na ulicach publiczności, zwłaszcza zaś Żydo-
stwa19. 

Dla niektórych Żydów walny udział w wysiłku mobilizacyjnym stanowić miał 
dowód na to, że całkowicie utożsamiają się z ojczyzną, a w jej zwycięstwie nad Ro-
sją widzą nie tylko chwałę oręża austriackiego, lecz także „zemstę za Kiszyniów”20.  
O podobnych nastrojach wśród Żydów mieszkających na Śląsku Cieszyńskim pi-

17 Tamże, s. 287.
18 „Głos Rzeszowski” donosił: „mobilizacja w Rzeszowie poszła energicznie i gładko. Oblicza-

no z góry, ile trzeba będzie żandarmów do sprowadzania opornych, a po ogłoszeniu mobi-
lizacji brakuje żandarmów, by wstrzymywali ogromny nacisk zgłaszających się do wojska 
przed drzwiami biur wojskowych. Notujemy te autentyczne obawy i rezultat na wieczną 
rzeczy pamiątkę. Naród kwapi się… i wszystkie nadzieje pokłada w austriackim Cesarzu”; 
Wojna, „Głos Rzeszowski” 1914, nr 26, 9 sierpnia, s. 1.

19 S. Srokowski, Z dni zawieruchy dziejowej 1914–1918, Kraków 1933, s. 7–8. Szerzej na temat 
nastrojów w Galicji podczas mobilizacji: J.Z. Pająk, Od autonomii do niepodległości. Kształ-
towanie się postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej 
Wojny 1914–1918, Kielce 2012, s. 56–64.

20 K. Zieliński, Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej 
wojny światowej, Lublin 2005, s. 106–108.
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sał Janusz Spyra21. W całej monarchii żydowska młodzież ze środowisk liberal-
nych licznie zgłaszała się do punktów werbunkowych22.

Wyrazem tych nastrojów było także stanowisko zajęte w  tym czasie przez 
większość środowisk żydowskich popierające wojnę z Rosją i wzywające do po-
parcia polskich dążeń niepodległościowych w imię walki ze wspólnym wrogiem 
zarówno Polaków, jak i Żydów. Wzywano przy tym do materialnego wsparcia ak-
cji strzeleckiej w Królestwie. Różne fora reprezentujące galicyjskich Żydów po-
dejmowały w tych dniach wiele uchwał w tym duchu, część z nich zamieszczana 
była w prasie tak żydowskiej, jak i polskiej. Reprezentatywna dla ich treści jest 
odezwa żydowskich organizacji miasta Lwowa23. W Krakowie, „z upoważnienia 
wszystkich warstw i odcieni ludności żydowskiej”, miejscowa Gmina Żydowska 
wystosowała apel, w którym była mowa o „od dawna oczekiwanym i upragnio-
nym porachunku dziejowym między cywilizacją a  barbarzyństwem”. Zarazem 
krakowscy Żydzi, stając „w pełnej i niezachwianej wierności obywatelskiej wo-
bec konstytucyjnego państwa austriackiego”, składali hołd „nieprzedawnionym 
prawom i ideałom Polski”24. Najbardziej dobitnym wyrazem stanowiska zajętego 
przez społeczność żydowską Galicji w tym czasie było materialnie wsparcie po-
wstających Legionów Polskich. I tak rada wyznaniowa gminy żydowskiej we Lwo-
wie, na posiedzeniu 23 sierpnia 1914 r. pod przewodnictwem Jakuba Diamanda, 
uchwaliła przekazanie 50 tys. koron do dyspozycji Naczelnego Komitetu Narodo-
wego (NKN)25. Podobnie było w wielu miejscowościach galicyjskich. W rezultacie 
utworzono specjalny komitet zrzeszający przedstawicieli gmin żydowskich mają-
cy na celu przeprowadzenie zbiórki na rzecz NKN i Legionów Polskich26.

Przebieg działań wojennych stał się w związku z tym sporym zaskoczeniem 
dla mieszkańców zaboru austriackiego, w tym Żydów. Działania wojenne, po po-
czątkowych sukcesach austriackich, szybko przeniosły się na teren Galicji, gdzie 
Rosjanie podeszli pod stolicę kraju – Lwów. Pierwszą symptomem zmiany sytu-
acji, jaką odczuli galicyjscy Żydzi podczas wojny, była zagłada Brodów, jednego 

21 J. Spyra, Żydowskie gminy wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742–1918), Katowice 2009, 
s. 148.

22 E.A. Schmidl, Juden in der K. (u) K. Armee 1788–1918, Eisenstadt 1989, s. 125.
23 Obywatele Żydzi!, Lwów [VIII 1914], Biblioteka – Centralnyj Derzhavnyj Istorycheskyj Ar-

hyv Ukrai’ny m. Lviv (dalej: CDIAUL), Kolekcija lystivok i afish (Kolekcja ulotek i afiszy), 
sprawa (dalej spr.) 7932, k. 1.

24 Za: K. Zieliński, Stosunki polsko-żydowskie, s. 108.
25 J. Białynia-Chołodecki, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914 – 22 czerwca 

1915). Z własnych przeżyć i spostrzeżeń, Lwów 1930, s. 30.
26 J.Z. Pająk, Od autonomii do niepodległości, s. 65.
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z  najważniejszych ośrodków osadnictwa żydowskiego na tym terenie. Jak pisał 
Salomon Rapoport:

pożoga, która strawiła prawie połowę miasta liczącego kilkaset żydowskich domów, 
wybuchła w Brodach w pierwszych dniach wojny, gdy wojska rosyjskie przekroczy-
ły granicę Austrii. Pierwszy oddział kozacki, który zajął miasto bez żadnego oporu 
wroga, podpalił zabudowania i nie pozwolił ich gasić. Potem w trakcie wojny to samo 
czyniono w Galicji w dziesiątkach miast i miasteczek, tak że stało się to zjawiskiem 
powszechnym, które nie przyciągało już niczyjej uwagi i na nikim nie robiło wraże-
nia. Spalenie Brodów było pierwszym w tej wojnie tak brutalnym postępkiem armii 
rosyjskiej, więc odczuwano jeszcze silną potrzebę przedstawienia jakiegoś uzasadnie-
nia. Wymyślono więc oszczerstwo, które z czasem stałe się stałą formułą objaśniającą 
wszystkie pogromy i gwałty dokonywane na Żydach: żydowska dziewczyna strzeliła 
z okna do rosyjskiego wojska27. 

W strefie frontowej i najbliższym zapleczu na mocy rozporządzeń czasu woj-
ny to armia rosyjska reprezentowała w istocie politykę imperium Romanowych 
w stosunku do Żydów. Eric Lohr podkreślał w opozycji do relacji wielu współcze-
snych tym wydarzeniom Rosjan i Żydów, którzy często oskarżali władze cywilne, 
że to właśnie armia i jej naczelne dowództwo rosyjskie rozpętało na wielką skalę 
politykę prześladowań wobec społeczności żydowskiej. Spotykało się to spora-
dycznie ze sprzeciwem i opozycją niektórych członków cywilnego rządu rosyj-
skiego28. Jak pisał przedstawiciel rosyjskiego Związku Miast w Galicji, „brutalność, 
z jaką o prześladowaniach Żydów mówiono we wszystkich kręgach wojskowych, 

27 S.  Anski (Szlojme Zajnwel Rapoport), Tragedia Żydów galicyjskich w  czasie I  wojny 
światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju Przemyśl 2010, s. 125; Według relacji 
Bernarda Hausnera, który odwiedził Brody jesienią 1915, przed wojną: „Brody liczyły 
12 800 żydowskich mieszkańców z zamieszkałych tam ogółem 18 000 ludzi. Przed in-
wazją, która 14 sierpnia 1914 nastąpiła, miasto opuścili w około 60% zamożniejsi. Około 
10 000 żydowskich dusz pozostało. W dniu wejścia Rosjan było już 5 ofiar: Aron Landau 
z Berdyczowa, Jakob Flieg, Abraham Reif, dziewczyna Malka Charasz, która głośno na-
woływała przeciw Kozakom, i  Chan Lea Eisenberg. Następnie Hersch Eisenberg wraz 
z żoną rozstrzelani przez Rosjan przy tartaku oraz Jakob Holzsäger ojciec Maxa Holz-
sägera, sekretarza gminy żydowskiej. W całej gminie żydowskiej pozostało tylko 2 człon-
ków Rady gminy: Natan Gelber, Salomon Eibenschütz oraz asesor gminy Jakob Isaak 
Vielwahr. W mieście zostało spalonych 162 budynki żydowskich, w tym prawie wszystkie 
fabryki i młyny. Straty Żydów w tym mieście wynoszą około 10 000 000 koron. Stosu-
nek tamtejszych Rusinów do Żydów, mimo że byli oni prawie wszyscy moskalofilami, 
był dobry, w skrajnych przypadkach znośny”; CDIAUL, Galyc’ke Namisnyctvo m. Lviv 
(C. i k. Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie) (dalej: NG), fond (dalej: f.) 146, opis (dalej: 
op.) 4, spr. 3560, k. 23.

28 E. Lohr, The Russian Army and the Jews: Mass Deportation, Hostages, and Violence during 
World War I, „Russian Review” Vol. 60, No. 3 (Jul., 2001), s. 405; zob. też J. Sandborn, The 
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od najwyższych do najniższych, brała się z  dzikiego antysemityzmu panujące-
go w całej armii. Przyczynił się też do tego systematyczny i konsekwentny zanik 
ludzkich uczuć, czego byłem świadkiem dzień po dniu”29. Zjawisko powszech-
nego w  szeregach armii rosyjskiej antysemityzmu potwierdzają opinię zawarte 
w  listach żołnierzy rosyjskich walczących na froncie galicyjskim. Według nich 
„miejscowi to Polacy i Żydzi, ale co za Żydzi. Po prostu podli, za rubel sprzeda 
cię kilka razy. Szpiony, na kilka razy podwyższyli ceny na wszystko”30. Twierdzo-
no przy tym, że „Żydzi wszędzie, nienawiść do nas straszna, często pojawiają się 
ekscesy. Interesujące, że choć Polaków jest większość, to są we władzy Żydów”31. 
Podobnie miało być z Rusinami, o których pisano, że są „bardzo biedni i zgnębieni 
przez Żydów”32.

Według moich ustaleń w latach 1914–1915 oddziały wojsk rosyjskich doko-
nały pogromów w trzydziestu sześciu miastach i miasteczkach głównie wschod-
niej Galicji. Były to: Bohorodczany, Bołszowce (pow. Rohatyn), Brody, Czernelica 
(pow. Horodenka), Delatyn (pow. Nadwórna), Dębica, Gródek Jagielloński, Gry-
bów, Gwoździec (pow. Kołomyja), Halicz (pow. Stanisławów), Horodenka, Jaro-
sław, Jaryczów Nowy (pow. Lwów), Jaworów, Jezierna (pow. Zborów), Kanczyn 
(pow. Horodenka), Kołomyja, Łanczyn (pow. Nadwórna), Łysiec (pow. Boho-
rodczany), Mosty Wielkie (pow. Żółkiew), Mościska, Nadwórna, Nahajów (pow. 
Brzeżany), Ottynia (pow. Tłumacz), Podhajce, Rohatyn, Rzeszów, Stanisławów, 
Stryj, Śniatyń, Tarnów, Tłumacz, Tyśmiennica (pow. Tłumacz), Zabłotów (pow. 
Śniatyn), Zaleszczyki i Żółkiew33.

Zwykle po wkroczeniu oddziałów rosyjskich, szczególnie kozackich, następo-
wał rabunek domostw żydowskich, najczęściej przy udziale miejscowych chło-
pów, który mógł trwać niekiedy nawet trzy dni34. W jego trakcie gwałcono ko-
biety, a także zabijano sprzeciwiających się temu Żydów. Świadkowie wydarzeń 
podkreślają, że działo się to za przyzwoleniem oficerów rosyjskich, którzy wręcz 
zachęcali podwładnych do takiego zachowania. Było to powszechną praktyką 
w większości miast i miasteczek, o czym świadczą relacje z większości okupowa-

Genesis of Russian Warlordism: Violence and Governance during the First World Warand 
the Civil War, „Contemporary European History” Vol. 19, No. 3, (August 2010), s. 195–213.

29 S. Anski, Tragedia Żydów galicyjskich, s. 201.
30 Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii Moskva (dalej: GARF), f. 826, op. 1, d. 339, k. 61
31 Tamże, k. 132.
32 Tamże, k. 166.
33 Aneks nr 3, Wykaz miejscowości, w których wojska rosyjskie dokonały pogromów ludności 

żydowskiej, w: J.Z. Pająk, Od autonomii do niepodległości, s. 273–276. 
34 CDIAUL, NG, f. 146, op. 4, spr. 5129, с. 134.
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nych powiatów galicyjskich. Józef Białynia-Chołodecki, opisując rabunki w Stryju 
dokonane tuż pod bokiem rosyjskiej administracji okupacyjnej, stwierdzał: 

W Stryju pogrom Żydów zaaranżował komendant konwoju jeńców austriackich. Oto 
do zgromadzonych na przedmieściu i przypatrujących się, skierował zapytanie, czy 
wiedzą, co to jest żydowski „prazdnik”. Otrzymawszy przeczącą odpowiedź, dał dys-
pozycję żołnierzowi, a ten zniknął w bocznej ulicy. Wtem padł nagle strzał… „A wy 
sukinsyny”, zawołał komendant do Żydów, „to wy strzelacie do nas!… ręce do góry!”. 
I  oto zabrali się żołdacy pod pozorem rewizji za bronią, do wypróżniania kieszeni 
z pieniędzy i zegarków i do przetrząsania pobliskich mieszkań żydowskich. Niebawem 
powrócili obładowani szabasowymi łakociami, a zasiadając do uczty razem z jeńcami, 
zakonkludowali: „Oto jest żydowski prazdnik” 35.

Typowym przykładem postępowania wojsk rosyjskich w tym okresie były wy-
darzenia w miasteczku Jaryczów Nowy. Bernard Hausner w memoriale do władz 
austriackich stwierdzał:

Miasto, w powiecie lwowskim położone, liczyło przed tą wojną ponad 1600 żydow-
skich dusz, 50% całej ludności. We wtorek, 3 września 1914, Rosjanie wkroczyli do 
miasta. W mieście pozostało zaledwie 10 Żydów, pozostali uciekli jeszcze 20 sierp-
nia, w czwartek. Już w piątek 30 sierpnia chłopi przyszli z okolicznych wsi: Podlisek 
Wielkich, Ceperowa oraz innych, i wywieźli zrabowany żydowski majątek ruchomy 
z  domów. Nie wzgardzili tym łupem mieszkający w  tej okolicy nawet najbardziej 
zamożni. Rabunek ten 3 września, po wkroczeniu Rosjan, był kontynuowany przy 
pomocy miejscowej ludności. Rosjanie nie spalili miasta nad prośby chrześcijań-
skich mieszczan. Pewna część Żydów powróciła w  tym czasie pieszo ze Lwowa, 
tak że podczas inwazji mieszkała w  mieście tylko połowa żydowskiej ludności, to 
jest 800 dusz. Przez trzy miesiące grabiono i gwałcono. Powiesili Herscha Reinera 
tylko dlatego, że nie chciał oddać dobrowolnie córki. Stosunki zmieniły się w mie-
ście po trzech miesiącach, po przybyciu ukraińskiego dowódcy, który nie zapobiegł 
gwałtom, lecz zainteresował się Żydami, którzy poinformowali go o wszystkich de-
nuncjacjach i potwarzach. Jemu zawdzięczają Żydzi, że nie uprowadzono żadnego 
z nich z nich. […] 22 czerwca [1915], w dniu wyzwolenia Lwowa, na rozkaz tego do-
wódcy rozpoczęły się prześladowania i rabowanie. Żołnierze szli grupami od domu 
do domu, zaczynając od budynku spółki i plebani, rabując cały dobytek. Oskarżając 
napotkanych ludzi, zabierali im całą odzież. Przez siedem dni gnębili miasto. Dom 
Pinkasa Felanera został w pierwszym rzędzie podpalony, osobiście przez oficera, po-
nieważ odmówił mu oddania swej córki. To był sygnał dla innych. Według danych 
urzędowych oprócz budynków gospodarczych 336 domów mieszkalnych, w tym 200 
żydowskich spalono. W mieście pozostało tylko 15 budynków żydowskich. W okre-
sie tego rabunku od 22 do 27 czerwca wygnano wszystkich Żydów z miasta i wraz 
z dziećmi mieszkali pod gołym niebem36. 

35 J. Białynia-Chołodecki, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej, s. 106. 
36 CDIAUL, NG, f. 146, op. 4, spr. 3560, k. 110–111, zob. też spr. 3555, k. 68. Podobnie pi-

sał Salomon Rapoport, twierdząc, że „w Tarnowie spotkał dr Hellmanna, który znajdował 
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Przykładem całkowitego zdziczenia mogą być wydarzenia w  Horodence, 
gdzie: 

w dniu wejścia Rosjanie podpalili łuczywami blisko stojące żydowskie domy. Podczas 
tego pożaru, grała muzyka, a Kozacy tańczyli przy palących się domach. Żyd, który 
przypadkiem tam się znalazł i próbował gasić, został wrzucony do ognia i  spalił się 
przy głośnym śmiechu obecnej przy tym ruskiej ludności. Majer Grindlinger i Aba 
Liebster zeznali, że był to uchodźca nieznanego pochodzenia z  jakiegoś miasta pod 
Horodenką, chciał ocalić Torę z palącej się synagogi, i wraz z Torą został przez Ko-
zaków do niej wrzucony i podpalony. Podczas gdy miasto płonęło, 40 Żydów zostało 
przez Kozaków postawionych przed ich dowódcami i oskarżeni przez nich o podpale-
nie domów w mieście, za co 20 zostało skazanych na śmierć. Natychmiast powieszono 
ich siedmiu, m.in. byli to Sef Kaswin, Nuchem Tucker, Meier Eckerling (ojciec 7 dzieci, 
jego żona od tego zwariowała), Isaak Allerhand, Mendel Mordehe Gringer. 77 letni 
starzec, Simon Adler, który wyniósł Torę z palącego się Beth Midraszu, został z tego 
powodu tak pobity, że załamał się i wrzucił Torę do ognia. Do Jakuba Fliegera, który 
był zamknięty w domu, przyszli Kozacy i otwarcie domagali się jedzenia. Gdy Kozacy 
podjedli, Fieglera wyrzucili w dół przez okno. Jakub Josel Laster był powrozem wle-
czony po ulicach aż zmarł. Ciało powieszonych wisiały na szubienicy przez 24 godziny, 
po czym zostali odcięci przez kata (oprawcę), który polecił 5 Żydom pogrzebać zwłoki. 
Pozostali skazani na karę śmierci Żydzi wykupili się, przez trzy dni będąc przetrzymy-
wani bez jedzenia w więzieniu37.

Okres okupacji rosyjskiej charakteryzował się wzrostem nastrojów antysemic-
kich podsycanych przez postępowanie władz rosyjskich, zarówno wojskowych, 
jak i cywilnych wobec społeczności żydowskiej38. Wydawano specjalne odezwy 
do mieszkańców zajmowanych terenów tłumaczące represje wrogim stosun-

się w pierwszych oddziałach [rosyjskich], jakie weszły do Galicji. Opowiadał mi straszne 
rzeczy, jakich Kozacy dopuszczali się wobec ludności żydowskiej: Nie poprzestawali na 
rabunkach. Napadali na ludzi z wielką brutalnością, bili, mordowali, rozstrzeliwali i wie-
szali bez powodu i bez sądu. Prawie wszędzie gwałcili kobiety. Najgorsze wrażenie na mnie 
wywołało to, co zrobili w Jarosławiu. W dzień urządzili pogrom, a w nocy, gdy ulice opu-
stoszały i w oknach było już ciemno, z kolejnych domów zaczęły dochodzić przerażające 
i rozdzierające serca krzyki kobiet. Krzyki rozlegały się i zaraz cichły, jakby ktoś zamykał 
usta krzyczącym, Co mogłem zrobić? Jak udzielić pomocy, gdy nie wiadomo było, z którego 
domu dochodził krzyk? I tak trwało całą noc! Cud, że nie zwariowałem!”; S. Anski, Tragedia 
Żydów galicyjskich, s. 157–158.

37 CDIAUL, NG, f. 146, op. 4, spr. 3560, k. 3–4; spr. 3555, k. 68.
38 Politykę Rosjan podczas okupacji Galicji wobec Żydów najszerzej przedstawił w rozdziale 

„Leveling” Jews: Ethic Policies in Occupied Galicia Alexander Victor Prusin (Nationalizing 
a Borderland: War, Ethnicity, and Anti-Jewish Violence in East Galicia, 1914–1920, Tusca-
loosa 2005, s. 24–48). Zob. też P. Holquist, The Role of Personality in the First 1914–1915 
Russian Occupation of Galicia and Bukovina, w: Anti-Jewish Violence: Rethinking the Po-
grom in European History, eds Jonathan Dekel-Chen et al., Bloomington 2010, s. 52–73.
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kiem Żydów do władz i armii rosyjskiej oraz do miejscowej ludności39. Jak pisał 
emisariusz Departamentu Wojskowego NKN Stanisław Krawczyk w  powiecie 
jasielskim, Rosjanie „oficjalnie jednych warstw przeciw drugim nie podburzali – 
nieoficjalnie […] ludność w ogóle przeciw Żydom. Hasłem dla nich i wyznaniem 
wiary było: »Żyd nie człowiek«”40. W Tarnowie:

bezwzględnie terroryzowano Żydów. Tym nawet nie wolno było stawać w oknie, bo 
rzucano w nich kamieniami. I ta dzikość przejawiał się nie tylko u kozaków, ale i u pie-
choty. Jeden z takich oddziałów przechodząc już u schyłku panowania Moskali w Tar-

39 W jednej z nich czytamy: „Praktyka obecnej wojny wykazała stosunek jawnie nieprzychyl-
ny do nas żydowskiej ludności w Polsce, Galicji i na Bukowinie. Przy każdym opuszczeniu 
jakiejś miejscowości przez nasze wojska i zajęciu potem tejże miejscowości przez naszych 
nieprzyjaciół, spadają liczne kary na ludność nam sprzyjającą, a to głównie z podszeptów 
Żydów, podjuszających władze austriackie i niemieckie przeciw miejscowej ludności. Aby 
uwolnić tę ludność od szykan, a nasze wojsko od szpiegostwa, któremu Żydzi oddają się 
na całym naszym froncie Najwyższy Głównodowodzący zakazał Żydom przebywającym 
w rejonie armii podróżowania do rejonu na zachód od miasta Jarosławia. Dla uprzedzenia 
zaś wypadków obmawiania spokojnej ludności i wypadku wykrycia szpiegów Żydów, po-
lecił brać zakładników, na których będzie również rozszerzona kara śmierci (przez powie-
szenie). Za każdego spokojnego mieszkańca, na którego by szczuto naszego nieprzyjaciela 
oraz każdego złapanego szpiega Żyda odpowiedzialni będą dwaj zakładnicy”; CDIAUL, 
Kolekcija dokumentiv do istorii’ perebuvanyja rosijs’kyh vijs’k na terytorii’ Galychyny v pe-
riod Pershoi’ svitovoi’ vijny (Kolekcja dokumentów do historii pobytu wojsk rosyjskich na 
terytorium Galicji podczas I wojny światowej) 1914–1919, f. 694, op. 1, spr. 5, s. 123.

40 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANKr), Archiwum Naczelnego Komitetu Naro-
dowego (dalej: Arch. NKN), t. 281, Odpowiedź na kwestionariusz DW NKN, obejmujący 
dane odnoszące się do powiatu jasielskiego, Oświęcim 18 VI 1915, k. 74. Podobnie pisał 
emisariusz NKN w powiecie grybowskim: „traktowanie ludności przez Moskali było rów-
ne. Najgorszym był jednak stosunek do Żydów, których Moskale zniszczyć pragną i muszą. 
Toteż w Grybowie rabowali i palili głównie domy żydowskie, aczkolwiek nie oszczędzali 
i  innych mieszkań, szczególnie chwilowo bez właścicieli. Czego zresztą Moskale nie po-
kradli, to stało się łupem ludności miejscowej, tej nie usiłowali sobie Moskale bynajmniej 
zjednać, była im do pewnego stopnia politycznie obojętna, sporadycznie tylko się zdarzało, 
że podburzali chłopów ruskich […] przeciw Żydom; tamże, t. 281, Raporty nr 1 i 2 H. He-
rziga z powiatu grzybowskiego, k. 58. Stanisław Łapiński raportował z Tarnowa: „Najgorzej 
cierpiała ludność żydowska. Stosunek Moskali do niej znajdował wykładnik we frazesie 
»Jewrej sabaka«. Publicznie ogłoszoną była znana odezwa głównodowodzącego w sprawie 
podejrzewania Żydów o szpiegostwo i braniu zakładników, których też z Tarnowa w liczbie 
30 do Radomyśla wysłano”; tamże, t. 279, Zeznania oficera Legionów, Stanisława Łapiń-
skiego, ps. Nilski o stosunkach w Tarnowie podczas okupacji rosyjskiej, k. 42a. W powie-
cie pilzneńskim „bezwzględnie niszczono Żydów. […] Sołdaci twierdzili, że »przez Żydów 
jest ta wojna« […] po wojnie Żydzi mieli być poddani takim samym prawom jak w Rosji”; 
tamże, t. 281, Odpowiedź na kwestionariusz DW NKN. Powiat Pilzno, Pilzno 15 VI 1915, 
s. 181.
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nowie, ulicą Krakowską, zobaczywszy w oknie domu pana Hallera jakiegoś Izraelitę 
zbombardował okna kamieniami!41

W mieście tym „nad Żydami wszędzie znęcali się w straszny sposób, okładając 
ich nahajami, pędząc do robót przymusowych tak w mieście przy czyszczeniu 
i zamiataniu ulic, jak niemniej i do sypania okopów i szańców w polu”42. W Rze-
szowie zaraz po wkroczeniu do miasta obiecywali jego mieszkańcom wypędzenie 
z niego Żydów po wygranej wojnie43. Mieszkaniec tego miasta Julian Gondecki, 
pisząc do brata przebywającego w  USA, stwierdzał: „zrobili w… mieszkaniach 
stajnie dla koni. Możesz sobie łatwo wyobrazić, jak te mieszkania wyglądały. Po-
rozbijali meble i zużyli na opał. Natomiast meble z elegancko urządzonych miesz-
kań wywieźli do Rosji. Tym spustoszeniem zostały najbardziej dotknięte domy 
i mieszkania Żydów…”44.

Postępowanie Rosjan w  okupowanej Galicji wręcz zachęcało miejscowych 
antysemitów do czynnych wystąpień. W  niektórych powiatach, jak np. sanoc-
kim, oczekiwano na przyjście Rosjan, powtarzając miejscowym Żydom: „Czekaj 
parchu, przyjdzie Moskal, będziesz sprzedawał, jak ci podyktuje”45. W Delatynie 
(pow. Nadwórna) według Bernarda Hausnera „większość Żydów uciekła jednak 
nie przed Rosjanami, lecz przed ludnością ruską, która z wielką niecierpliwością 
ich oczekiwała, wyrażając to w słowach »batko nasz priszow« [nasz ojciec przy-
szedł]. […] Żydowskie domy zostały obrabowane całkiem przez ruskich chło- 
pów”46. W Zaleszczykach „żydowska ludność uciekła w większości do Bukowiny. 
Całe miasto zostało splądrowane z pomocą rusińskiej ludności cywilnej. Chłopi 
przybyli wozami, które wspólnie z pomocą Kozaków załadowali, a po pewnym 
czasie sprzedawali bądź w całości, bądź w części. Kupujący należeli do warstwy 

41 Tamże, Z inwazji rosyjskiej w Tarnowie, k. 286.
42 Tamże, Raport komisarza wojskowego z  Bochni Pluty z  objazdu po powiecie tarnowskim 

i dąbrowskim, Bochnia 22 V 1915, k. 419.
43 Jak pisał emisariusz NKN, „te argumenty trafiały do przekonania zubożonej ludności, tym 

bardziej, że Rzeszów jest siedzibą lichwiarzy, którzy przy pomocy swoich banków wyzyski-
wali potrzebującą kredytu tak chrześcijańską jak i żydowską ludność”; tamże, Sprawozda-
nie Wincentego Dańca, powiatowego komisarza wojskowego w Rzeszowie, Rzeszów 8 VI 
1915, k. 235.

44 List z 7 grudnia 1915 Juliana Gondeckiego (Rzeszów) do Władysława Gondeckiego, Bro-
oklyn, Nowy York (USA), w: Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez 
cenzurę austro-węgierską. Materiały polskich grup cenzury z  lat 1914–1918, kwerenda, 
wstęp, opracowanie i przypisy P. Brudek, J. Molenda, J.Z. Pająk, t. 2, Warszawa 2018, s. 498.

45 ANKr, Arch. NKN, t. 281, Zeznania oficjała sądowego pana Wojciecha Ząbka, Bukowsko 
30 VII 1915, k. 256.

46 Zob. CDIAUL, NG, f. 146, op. 4, spr. 3560, Memorial Dr. Bernard Hausner, s. 13.
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inteligenckiej zarówno Rusińskiej, jak i polskiej ludności”47. W Ottynii, w po-
wiecie tłumackim, świadczeniami na rzecz Rosjan obciążano wyłącznie Żydów, 
gdy zaś protestowali, wyznaczony przez nowe władze jako zastępca burmistrza 
Bohaczenko zagroził im wprost pogromem. „W tym czasie przebywało codzien-
nie w Ottyni 100 chłopów z okolicznych wsi, wraz z wozami i koszami oczekując 
na łup”48.

Jak pisał emisariusz NKN w zachodniej Galicji:

stwierdzić należy, iż ludności nie zrażał zupełnie do Moskali ten fakt, że rozbijali i ra-
bowali sklepy uciekinierów żydowskich lub też mieszkania uchodźców. Przeciwnie 
ludność była z  tego zadowolona, a nawet często żołnierzom rosyjskim dopomagały 
niższe sfery w niszczeniu, a to z tego powodu, iż wrodzoną nienawiść naszej ludności 
do Żydów, wzmocnioną już dawniej szachrajstwami wojskowymi żydostwa, spotęgo-
wała bardzo agitacja Rosjan49.

Tego rodzaju postępowanie było bardzo częste, jednak tam, gdzie duchowni 
rzymskokatoliccy czy greckokatoliccy w kazaniach wzywali do przeciwstawienia 
się pogromom i rabunkom, tam do nich nie dochodziło, a sami Żydzi twierdzi-
li, że stosunki między nimi a resztą społeczności tych miejscowości, w którym 
mieszkali, układały się znośnie. Tak było m.in. w Mostach Wielkich w powiecie 
żółkiewskim50 czy w Jeziernej w powiecie zborowskim51. 

47 Tamże, k. 37, Fakty te potwierdza także raport starosty z Zaleszczyk zob. tamże, k. 39.
48 Tamże, k. 86.
49 ANKr. Arch. NKN, t. 281, k. 477–478.
50 „Eine Stadt im Bezirke Żółkiew, 4524 Seelen, 1615 Juden. Vor der Invasion, welche Ende 

August 1914 erfolgte, verließen fast alle Juden die Stadt, kehrten aber schon nach eini-
gen Tagen zurück, mit Ausnahme von 10 Familien, welche noch bis heute nicht zurück-
gekehrt sind. Zur Zeit der Abwesenheit der Juden wurden ihre Häuser vollständig ausge-
plündert. Das Verhältnis der jüdischen Bevölkerung zur nicht jüdischen war zur Zeit der 
Invasion ein leidliches. Der ukrainische Ortspfarrer Hyrniak und der polnische Leon Ryś 
ermahnten das Volk zur Schonung des jüdischen Eigentums. Das Verhältnis wäre noch ein 
besseres gewesen, wenn nicht die Quertreibereien des dortigen Bürgermeister Jan Giegel. 
Memorial Dr. Bernard Hausner”; CDIAUL, NG, f. 146, op. 4, spr. 3560, s. 86.

51 „Die Stadt Jezierna hat eine Bevölkerung von 7000 Seelen, (darunter 1800 jüdische, ca. 1600 
polnische und der Rest ruthenische Einwohner) und durch die feindliche Invasion insofern 
gelitten, als die jüdischen Bewohner der Stadt durch die Russen beraubt wurden. An Brand-
schäden und Lebensverlusten ist Gott sei Dank nichts vorgekommen. Auserden das die 
jüdische Bevölkerung während der Invasion mit materieller Not zu kämpfen hatte, haben 
die Juden sehr Vieles dem dortigen jüdischen Bürgmeister Herrn Münz, der sein Amt auch 
während der Invasion bekleidet hat, sowie dem polnischen Geistlichen, Herrn Srodin, und 
dem ruthenischen, Herrn Tanczakowski, zu verdanken. Der Bürgermeister, Herr Münz, hat 
die jüdische Bevölkerung in jeder Hinsicht kraft seines Amtes und Ansehens in materieller 
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Żydzi, obawiając się o własne życie i mienie, starali się ułagodzić nastroje zwy-
cięzców. W  Bukowsku, w  powiecie sanockim, „wychodzili naprzeciw Moskali, 
niosąc w jednej ręce chleb i sól, a w drugiej fotografię greckokatolickiego bisku-
pa Czechowicza z Przemyśla”52. Powszechną praktyką we Lwowie było w okresie 
okupacji zawieszanie na domach żydowskich wizerunku Matki Boskiej Często-
chowskiej, co miało je chronić przed rabunkami53. Uciekano także z mniejszych 
ośrodków miejskich do większych, spodziewając się tam skuteczniejszej ochrony 
od władz, tak było w przypadku Stanisławowa, Tarnopola, Lwowa czy Tarnowa54. 
Ale i  to okazywało się, jak świadczy przykład gradonaczelnika Lwowa Aleksie-
ja Skałona, zawodne. Jak stwierdzał Salomon Rapoport, „otwarcie brał łapówki, 
zdzierał skórę z  żywych i  martwych. Brał od poszczególnych osób i  od gminy 
[żydowskiej]”55.

Władze rosyjskie pozbawiły Żydów praw obywatelskich, usunięto ich z samo-
rządu i szkolnictwa. Jednocześnie zakazano Żydom wjazdu na teren Galicji, a tym, 
którzy tam mieszkali, podróżowania z jednego powiatu do drugiego56. W okresie 
od lipca 1914 do stycznia 1915 r. armia rosyjska jednak incydentalnie tylko wy-
siedlała Żydów z najbliższej strefy frontowej w głąb kraju i podejmowała próby 
brania zakładników. Należy przy tym podkreślić, że dowódcy wojskowi wyższego 
szczebla bardzo rzadko podejmowali działania, aby zapobiec wydalaniu Żydów 
z miast wzdłuż linii frontu lub ukarać podległych im oficerów za przemoc i bra-
nie zakładników. Polityka rosyjskiego naczelnego dowództwa miała w tym czasie 

und jeder anderen Hinsicht nicht nur in Schutz genommen, sondern noch helfend ein-
gegriffen. Vieles hat die Lehrerschaft der Baron Hirsch-Schule, die ohne jeden Unterhalt 
zurückgeblieben ist, dem Bürgermeister zu verdanken, welcher dieselbe materiell unter-
stützte. Die genannten Geistlichen haben von den Ambonen das Volk vor jeder schlechten 
Tat und jeder Ausschreitung gegen die Juden gewarnt und es davon zurückgehalten. Auch 
positiv eingreifend haben diese Herren für die Juden Vieles geleistet, indem sie denselben 
gegen die Russen Schutz und Zuflucht bei sich zu Hause verliehen haben. Das Verhältnis 
der jüdischen zur christlichen Bevölkerung ist im Allgemeinen ein harmonisches”; tamże, 
s. 31–32.

52 ANKr. Arch. NKN, t. 281, Zeznania oficjała sądowego pana Wojciecha Ząbka, Bukowsko 
30 VII 1915, k. 257.

53 B.  Janusz, 293 dni rządów rosyjskich  we Lwowie (3 IX 1914 – 22 VI 1915), Lwów 1915. 
s. 230, zob. też [J. Zieliński], Lwów po inwazji rosyjskiej wrzesień–grudzień 1914. Opowia-
danie naocznego świadka, Wien [1915] s. 4–5.

54 ANKr. Arch. NKN, t. 281, Sprawozdanie z pobytu nieprzyjaciela w Tarnowie od 10 XI 1914 
do 5 VI 1915, k. 298.

55 S. Anski, Tragedia Żydów galicyjskich, s. 209.
56 Postanowienie obowiązujące wojennego generał-gubernatora Galicji z  27 II 1915 (14 II 

1915), w: Odezwy i rozporządzenia z czasów okupacji rosyjskiej Lwowa, Lwów 1916, s. 41.
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charakter chaotyczny i niedoprecyzowany57. Zmieniło się to z początkiem 1915 r., 
gdy rosyjski Sztab Generalny uznał, że ludność żydowska nieprzyjaźnie odnosi się 
do rosyjskiej władzy i do tych współmieszkańców, którzy popierają Rosjan. Jako 
poparcie tej tezy podawano fakt, że w  miejscowościach przyfrontowych, które 
w trakcie walk przechodziły z rąk do rąk, władze austriackie na podstawie do-
nosów Żydów rozpoczęły represje wobec osób sympatyzujących z armią rosyj-
ską. Zarzucano również ludności żydowskiej szpiegowanie na rzecz przeciwnika. 
W rezultacie na mocy rozkazu Naczelnego Wodza nakazano deportowanie Ży-
dów z obszarów przyfrontowych58. Politykę deportacji z  terenów Galicji należy 
w związku z tym traktować jako część większego zjawiska deportacji Żydów przez 
armię rosyjską59. Przy okazji warto zauważyć, że określenie skali tego zjawiska 
nadal nie jest do końca możliwie60.

W  odniesieniu do Galicji, jak twierdził Gieorgij Aleksiejewicz Bobrinskij 
w sprawozdaniu, w samym lutym 1915 r. tylko z terenu twierdzy Przemyśl wysie-
dlono ich ponad 10 tys.61 W jaki sposób to się odbyło, relacjonował uczestnik owej 
deportacji Sucher Kalafer:

Po opuszczeniu Przemyśla pociągiem przyjechaliśmy do stacji w  Mościskach. Tam 
nas dosłownie wyrzucono z wagonów i w dużej mierze ograbiono […] Pognano nas 
pod konwojem żołnierzy mężczyzn kobiety, starców i dzieci na piechotę z Mościsk 
do Radziwiłłowa. Po drodze tylko dzięki dobrym ludziom mieliśmy strawę i  wodę. 
Zrozumiałe, że wielu z nas na skutek wyczerpania umarło. Dopiero po dotarciu do 
Radziwiłłowa dostaliśmy gorącej zupy i tam załadowali nas z powrotem do wagonów 
[…] Najpierw przyjechaliśmy do Kijowa, gdzie umieszczono nas w jakiś magazynach 
[…] Tu nas odnaleźli miejscowi Żydzi i bardzo nam pomogli. Stamtąd wysłano nas do 
Permu […] Obecnie jesteśmy w Czystopolu pod Kazaniem […] Mamy się tutaj bardzo 
dobrze. Dostajemy 15 rubli miesięcznie i odzież…62

57 E. Lohr, The Russian Army and the Jews, s. 409.
58 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Kolekcja afiszy, plakatów i druków, sygn. 501, k. 1234; 

A. Ju. Bahturina, Politika Rossijskoj Imperii v Vostochnoj Galicii v gody Pervoj Mirovoj vojny, 
Moskva 2000, s. 193; 

59 A.V. Prusin, „Leveling” Jews, s. 50–54.
60 Dane żydowskich organizacji pomocowych zachowały się w  stopniu szczątkowym i  nie 

mogą mieć charakteru wiążącego. Mordechai Altshuler podał liczbę 500 tys. – 600 tys. Ży-
dów deportowanych w czasie wojny; tenże, Russia and Her Jews: The Impact of the 1914 
War, „The Wiener Library Bulletin” 27, no. 30/31 (1973), s. 14. Jonathan Frankel ocenił, że   
do końca 1915 r. Rosjanie wysiedlili milion Żydów; tenże, Studies in Contemporary Jewry: 
An Annual, vol 4, The Jews and the European Crisis, 1914–1921, (Bloomington 1988), s. 6. 

61 Otchet vremennogo voennogo general-guberiatora Galicii po upravleniju kraem za vremja 
s 1-go sentjabrja 1914 g. po 1 ijulja 1915 g., Kiev 1916, s. 17.

62 List z 10 stycznia 1916 internowanego Suchera Kalafe, (Czystopol) do Judasa Kalafe, (Po-
morzany, pow. złoczowski), w: Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez 
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Deportacji Żydów zawsze dokonywano w ten sam bezwzględny sposób. Przy-
kładowo w Śniatyniu Rosjanie całą ludność żydowską 17 maja 1915 r. wyrzucili 
z miasta, w tym także starców i kobiety po połogu. Uformowano z nich kolumnę, 
której nakazano pod konwojem maszerować na wschód. Wiele spośród znajdują-
cych się w niej osób, nie wytrzymując trudów, zmarło po drodze63. Podobnie było 
w  Tłumaczu, Tyśmienicy i  Ottyni (powiat Tłumacz), Rohatyniu, Bołszowcach 
(powiat Rohatyn), Bohorodczanach, Łyścu (powiat Bohorodczany), Jaryczowie 
Nowym (powiat Lwów), Zaleszczykach, Nadwornej, Mościskach, Horodence, 
Czernelicy (powiat Horodenka), Kołomyji, Żółkwi64. Deportowaną przez Ro-
sjan ludność żydowską przepędzano w kierunku wschodnim, utrudniając zara-
zem dostarczanie jej pomocy w postaci odzieży i pożywienia65. Abe (Abraham) 
Lew, jeden ze współpracowników żydowskich organizacji pomocy ofiarom wojny 
w Petersburgu, w prowadzonym przez siebie dzienniku zapisał: 

W 1915 roku znajdowałem się na zapleczu frontu galicyjskiego, gdzie zmuszony zo-
stałem do oglądania tragedii Żydów w Galicji. Na drodze na front spotykałem stojące 
na bocznicach wagony, przepełnione cywilnymi więźniami: całe żydowskie miejsco-
wości  – mężczyźni, kobiety, dzieci i  starcy – zostały wypędzone z  swoich domów. 
Przepędzano ich we wszystkich kierunkach, sami prześladowcy nie wiedzieli gdzie. 
Często musieli przejść do stacji kolejowych wcześniej wiele setek wiorst na piechotę. 
Niektórzy w czasie tej drogi pomarli z głodu, zimna, ognia i pobicia. Najczęściej trans-
porty te były wysyłane do Kijowa, gdzie po pobycie w więzieniach i komisariatach po-
licji odsyłano ich w głąb Rosji, czasami także na Syberię. Nieszczęścia i cierpienia tych 
ludzi nie da się opisać; wielu z nich nie znało języka rosyjskiego i nie miało pojęcia, za 
co są prześladowani66.

cenzurę austro-węgierską. Materiały polskich grup cenzury z  lat 1914–1918, kweren-
da, wstęp, opracowanie i przypisy P. Brudek, J. Molenda, J.Z. Pająk, t. 3, Warszawa 2018, 
s. 169–170.

63 „Am 17 Mai wurde die gesamte jüdische Bevölkerung fortgeschleppt.  Unter der An-
schuldingung der Verrate an Österreich wurden selbst Greise und Wöchnerinnen fort-
geschleppt. Viele sind auf dem Wege, schon einige Kilometer hinter Śniatyń, gestorben”; 
CDIAUL, NG, f. 146, op. 4 spr. 3560, k. 49; zob. także, k. 46, 56.

64 Zob. tamże, Memoriał Bernarda Hausnera, s. 2, 9, 14, 37, 42, 68, 78, 80, 83, 86, 94, 111. 
Potwierdzają to także raporty urzędników austriackich, zob. tamże, k. 59, 68–69, 76, 85, 92, 
95, 96.

65 Informowali o tym jako o powszechnie występującym fakcie m.in. komisarze żydowskie-
go komitetu pomocy z Kijowa: dr F. Lander, S. Gomel, J. Giterman; B. Rechister, K istorii 
antisemitizma: Razgrom galickih evreev v gody Pervoj mirovoj vojny, w: Jevrejs’ka istorija ta 
kul’tura kinca XIX – pochatku XX st., red. G. Aronov, L. Finberg, Kyjiv 2003, s. 105.

66 Cyt.  za tamże, s.  107. Podobnie relacjonował los deportowanych jeden z  nich samych, 
pisząc: „[…] po wygonieniu nas z  miasta przez kozaków, na piechotę musieliśmy poko-
nać w zimnie i głodzie drogę do Tarnopola, po przybyciu do którego załadowano nas do  
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Deportacje ludności żydowskiej z terenów przyfrontowych nie ustały nawet 
w  sytuacji utraty przez Rosjan większości okupowanej przez nich Galicji67. Jak 
świadczą listy z połowy 1917 r., w tym czasie nadal trwały deportacje m.in. z Tar-
nopolskiego i Bukowiny. Na marginesie tej sprawy można zauważyć, że los de-
portowanych Żydów nie budził wśród ich chrześcijańskich sąsiadów specjalne-
go współczucia nawet w środowiskach inteligenckich i antyrosyjskich. Świadczy 
o tym choćby relacja w niedalekiej przecież przyszłości rosyjskiego zakładnika ze 
Lwowa Józefa Białyni-Chołodeckiego68. 

Osobną kwestią, traktowaną zresztą wówczas jako kolejną szykanę wobec 
mieszkańców Galicji, stanowiło w tym okresie branie przez Rosjan zakładników. 
Teoretycznie mieli oni pozostawać swoistymi gwarantami spokoju w okupowa-
nym kraju. Jednak wywiezienie do Rosji podstawowej grupy zakładników już 
podczas odwrotu armii rosyjskiej nie miało znaczenia w tym zakresie, traktowa-
no to więc jako kolejny przejaw represji wobec osób niechętnym rządom rosyj-
skim69. Wśród zakładników [Zivilgefangene] największą grupę stanowili Żydzi. Jak 

wagonów kolejowych. Tylko dzięki wsparciu dobrych ludzi, którzy dali nam miskę zupy oca-
leliśmy. Stamtąd zawieziono nas do Kijowa […] Ale to nie był koniec naszej drogi, w maju 
wywieziono nas do Moskwy ale tu byliśmy krótko, bo po dwóch tygodniach musieliśmy 
pojechać do Niżnego Nowogrodu, gdzie zaopiekował się nami tamtejszy komitet żydowski. 
Jednak to też nie był kres naszej drogi, bo z początkiem grudnia znaleźliśmy się w Penzie, 
gdzie mamy nadzieję doczekać końca wojny…”; List z 15 grudnia 1915 nieznanego inter-
nowanego (Penza) do Stanisława Kosiniaka, (Zborów, pow. złoczowski) w: Wielka Wojna 
w polskiej korespondencji, t. 3, s. 171. Kilkadziesiąt podobnych relacji znajduje się w rapor-
tach Hebräische Zensurgruppe za 1915 r.; zob. Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, 
Gemeinsames Zentralnachweisbüro des Roten Kreuzes, Abteilung „D”, Karton (dalej: K.) 
3728, Res. (dalej: R.) 1245; K. 3728, R. 1319; K. 3729, R. 1576; K. 3731, R. 1889; K. 3733, 
R. 2243, 2340; K. 3739, R. 3301. 

67 A.V. Prusin, „Leveling” Jews, p. 60.
68 „Wkrótce po upadku twierdzy Przemyśl poczęły napływać do Lwowa liczne transporty 

tamtejszych Żydów. Wywożono ich z kilku przyczyn. Po pierwsze wyzyskiwali oni w czasie 
oblężenia, w niemiłosierny sposób cywilną ludność, śrubowali sztucznie ceny towarów do 
niemożliwych granic, a wobec rewizji ze strony władz państwowych i miejskich, ukrywali 
zapasy po otworach murów, po dołach, piwnicach i innych schowkach. Ponadto przebrała 
się pewna ilość wojskowych Żydów w chałaty, aby uniknąć wywiezienia do Rosji. Zresztą 
wywożono Żydów do Rosji wobec uprawianego szpiegostwa z jednej strony, z drugiej zaś 
strony, wobec zamiaru władz i komend rosyjskich założenia w Przemyślu wielkiego obozu 
warownego”; J. Białynia-Chołodecki, Lwów w czasie okupacji rosyjskiej, s. 139–140.

69 Komentując wywiezienie zakładników G.A.  Bobrinskij, podsumowując działalność woj-
skowego generała-gubernatora, stwierdził, że „взятие же заложников при отступлении 
армии не имеет практического значения... В  этих случаях они только излишне 
обременяют власть заботами об их содержании, как о том свидетельствует опыт 
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wspominał świadek tych wydarzeń: „Ja znowu wtedy nie mogłem pojąć, dlaczego 
właściwie tylko Żydów brali jako zakładników”70. Według niepełnych danych Na-
miestnictwa Galicyjskiego z 1915  r. z 60 powiatów zajmowanych przez wojska 
rosyjskie wywieziono do Rosji w charakterze zakładników 2748 osób (w tym 603 
Polaków, 767 Ukraińców, 1216 Żydów i  148 Niemców)71. Zakładników wywie-
zionych do Rosji ulokowano głównie w Kijowie oraz guberniach czernichowskiej 
i  połtawskiej. Do lata 1915  r. część z  nich wywieziono do guberni simbirskiej, 
pozostałych zgrupowano w Kijowie. Zakładników Żydów wysłano z końcem lata 
1915 r. do Nowogrodu i Niżnego Nowogrodu nad Wołgą. Wśród nich znalazła 
się spora grupa lekarzy i prawników, jednym z nich był przewodniczący żydow-
skiej gminy wyznaniowej we Lwowie, a zarazem wiceprezydent tego miasta Jakub 
Diamand72. W obu tych ośrodkach ich położenie, jak podawały źródła austriackie, 
było znacznie lepsze niż w Kijowie, gdzie Żydów internowano. Naczelnik Polskiej 
Grupy Cenzury donosił, że Żydzi w tych miastach: „cieszą się względną swobodą, 
mieszkają w  samodzielnych prywatnych kwaterach lub hotelach, poruszają się 
swobodnie, tylko muszą w  pewnych odstępach meldować się na policji. Nato-
miast rosyjski rząd nie troszczy się o ich utrzymanie i jeńcy cywilni są zdani cał-
kowicie na własne środki lub na prywatną działalność charytatywną”73.

Początkowo miał to być tylko etap w ich podróży, gdyż docelowo władze ro-
syjskie myślały o  umieszczeniu Żydów w  obłasti turgajskiej (gub. orenburska). 
Dopiero po interwencji posła do Dumy Aleksandra Lednickiego pozwolono im 
pozostać w tych miastach74. Istotna jednak ich grupa (ponad 700 osób) została 
przesiedlona zarówno z Niżnego Nowgorodu, jak i z Kijowa do Czystopola w gu-
berni kazańskiej75.

взятия заложников при отступлении наших армий из Галиции”; Otchet vremennogo 
voennogo general-guberiatora Galicii, s. 6.

70 [Baruch Milch], Barucha Milcha galicyjskie wspomnienia wojenne 1914–1918, oprac. 
P. Wróbel, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 2, s. 92.

71 J.Z.  Pająk, Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i  deportowani z  Galicji w  latach I  wojny 
światowej na terenie Imperium Rosyjskiego, „Dzieje Najnowsze” R. 52, 2020, z. 3, s. 40.

72 M. Bałaban, Diamand Jakub lzaak (1856–1935), w: Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 
1939–1946, s. 153.

73 Nr 203 Sprawozdanie za okres 21 IX – 31 X 1915 r., naczelnika Polskiej Grupy Cenzury B, 
kpt. Milana Boubeli, Exh. Nr. 85, w: Wielka Wojna w polskiej korespondencji, t. 2, s. 150.

74 J. Białynia-Chołodecki, Zakładnicy miasta Lwowa w niewoli rosyjskiej 1915–1918, Lwów 
1930, s. 100.

75 Nr 194 Sprawozdanie za okres 21 XI 1915 – 30 I 1916 r., naczelnika Polskiej Grupy Cenzury 
A, mjr. Juliusza Żydło, Exh. Nr. 57, w: Wielka Wojna w polskiej korespondencji, t. 2, s. 50.
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Niewątpliwie gubernia niżnonowogrodzka stała się w  tym okresie jednym 
z głównych miejsc pobytu galicyjskich Żydów w Rosji. W całej guberni było ich 
ponad 15 tys., a w samym Niżnym Nowgorodzie znalazło się ich ponad 4 tys., 
co podwoiło liczbę mieszkających tam Żydów. Pomocy udzielały im dwa miej-
scowe oddziały w  Niżnym Nowogrodzie najpoważniejszych żydowskich orga-
nizacji samopomocowych: oddział Żydowskiego Komitetu Opieki nad Ofiarami 
Wojny w Petersburgu76 na czele z miejscowym rabinem Henrykiem Lifsznitzem 
oraz oddział Moskiewskiego Żydowskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny 
(Московского еврейского общества помощи жертвам войны), któremu prze-
wodniczył Moryc Maisel77. Dla grupki pozostałych w Kijowie galicyjskich Żydów 
pomoc zorganizował stojący na czele miejscowego Żydowskiego Komitetu Po-
mocy Uchodźcom rabin Solomon Aronson78. 

Podobnej pomocy udzielano także galicyjskim Żydom, którzy znaleźli się także 
w innych ośrodkach miejskich w głębi Rosji – m.in. Czystopolu (gub. kazańska), 
Nowogrodzie Siewierskim (gub. czernihowska), Kiereńsku (gub. penzeńska), 
Kołpaszewie (gub. tomska), Krasnosłobodsku (gub. penzeńska), Permie, Pokro-
wie (gub. włodzimierska), Penzie, Sumach (gub. charkowska), Kineszmie (gub. 
kostromska), Kromach (gub. orłowska), Jenisejsku, Woroneżu i Kazaniu79. Dzia-

76 Żydowski Komitet Opieki nad Ofiarami Wojny (Еврейским комитет помощи жертвам 
войны) był najważniejszą żydowską organizacją samopomocową. Powstał 18 sierpnia 
1914  r., na walnym zgromadzeniu członków gminy żydowskiej w Piotrogrodzie. W  jego 
skład weszli wówczas: jako prezes M.A. Warszawski oraz 37 członków, m.in. I.A. Abelson, 
rabin M.G.  Ajzensztajn, G.I.  Benenson, J.  Berlin. Celem stowarzyszenia była pomoc ży-
dowskim ofiarom wojny. Pod koniec 1914 r. działało już 10 komitetów rejonów. Od połowy 
1915 r. powstały oddziały również w innych miastach Rosji, a tym samym komitet stał się 
najważniejszą żydowską organizacją samopomocową. W 1916 r. powołano nowy centralny 
komitet organizacji złożony z delegatów z całej Rosji. W skład ścisłego kierownictwa wcho-
dzili wówczas R.A. Bernstein, N.B. Bogusławski, M.I. Bomze, L.M. Bramson, M.A. War-
szawski, bar. A.R.  Grinburg. Opieką objęto przede wszystkim żydowskich uchodźców 
wojennych i wysiedlonych z Królestwa Polskiego, Galicji i Rumunii, a  także tych, którzy 
znaleźli się na terenie Syrii i Palestyny. Komitet dostawał duże wsparcie od państwa rosyj-
skiego, w 1914 r. otrzymał 0,5 mln, w 1915 – 5,8 mln, a w 1916 10,8 mln rb. Ogółem do-
chody komitetu za czas jego działalności wyniosły ponad 31 mln rb., wydatki zaś – ponad 
29 mln.

77 J.  Gornushenkova, E.  Derechinskaja, Evrejskaja blagotvoritel’nost’ v Nizhnem Novgorode 
– proshloe i nastojashhee, http://hesedsara.ru/sites/default/files/evreyskaya_ blagotvoritel-
nost_v_n. novgorode_-proshloe_i_nastoyashchee_0.pdf (dostęp: 10.01.2018).

78 Nr 203 Sprawozdanie za okres 21 IX – 31 X 1915 r., s. 150, 152, 210, 211, 488.
79 Tamże, s. 131, 152, 180, 212; Nr 208 Sprawozdanie ogólne za okres 1 XI 1915 – 31 I 1916 r., 

naczelnika Polskiej Grupy Cenzury B, kpt.  Milana Boubeli, Exh. Nr. 260/PB, w: tamże, 
s. 337, 486, 487, 489, 490; Nr 235 Wspólne sprawozdanie ogólne naczelników Polskich Grup 
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łające w  Rosji towarzystwa żydowskie były wspierane materialnie przez liczne 
organizacje działające w krajach Ententy i neutralnych, m.in. Hebrajskie Zgroma-
dzenie Rabinów w Sztokholmie oraz konsulaty Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Relacje wywiezionych z Galicji Żydów potwierdzają tę wielką pomoc, 
jaką otrzymali od rosyjskiej społeczności żydowskiej. Pisząc o tym zjawisku, Aron 
Spannberg stwierdzał: „Przybywają do nas obcy ludzie po liczącej wiele setek mil 
podróży i rozdają pomiędzy naszych biednych współwyznawców ciepłą bieliznę 
i pieniądze, nawet jeśli się dobrze nie posługują żydowskim językiem…”80. Dzięki 
tej aktywności społeczności żydowskiej mieszkającej w Rosji położenie przyby-
łych doń galicyjskich Żydów uległo pod koniec 1915 r. wydatnej poprawie. Jak 
pisał przebywający w Penzie zakładnik ze Zborowa A. Morgenstern: 

Razem z moją żoną przebywałem około trzy miesiące w Kijowie. Później pojechałem 
przez Moskwę do Niżnego Nowogrodu i  spędziłem tam dwadzieścia dni, po czym 
dostałem rozkaz, aby pojechać do Penzy. Pozostanę tutaj aż do czasu powrotu do Oj-
czyzny. Powodzi nam się tutaj dobrze, żyjemy w pełnej swobodzie i nawet nie musimy 
meldować się na policji. Żydowski Komitet zapewnia nam środki na życie. Przebywa 
tutaj duża liczba galicyjskich Żydów i  wszystkim dobrze się powodzi. Każda osoba 
dostaje na wyżywienie 15–23 rubli. Ja i moja żona dostajemy razem 40 rubli81.

Generalnie, jak można stwierdzić, w  tym początkowym etapie wojny więk-
szości galicyjskich Żydów, podobnie jak i innym wygnańcom z Galicji, udało się, 
nawet jeżeli znaleźli się na azjatyckich terenach Rosji, w miarę znośnie się urzą-
dzić. Może o tym świadczyć choćby relacja z Ust-Udy w guberni irkuckiej, w któ-
rej czytamy: „Jest nas tutaj piętnastu Żydów z Buska i mieszkamy na wolności. 
Dostajemy pełne wyżywienie, tak, że nasze rodziny nie muszą się w ogóle o nas 
martwić”82.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że rosyjska polityka bezwzględnych prze-
śladowań Żydów była na gruncie galicyjskim, mimo występującego tu już wcześ- 
niej antysemityzmu, czymś, jeżeli chodzi o skalę i rozległość działań rosyjskich 
władz wojskowych i cywilnych, tak nowym i wyjątkowym, że stanowiła szok dla 

Cenzury A i B, mjr. Juliusza Żydło i kpt. Milana Boubeli, obejmujące okres od 1 II do 31 III 
1916 r., w: tamże, t. 3, s. 53, 55; Nr 269 Sprawozdanie specjalne naczelnika Polskiej Grupy 
Cenzury B, kpt. Milana Boubeli z 2 marca 1916, Exh. No. 340/PB, w: tamże, s. 260. 

80 List z 7 listopada 1915 internowanego Arona Spannberga (Bażenowa, gub. jenisejska) do 
Bernharda Monatha (Berlin), w: tamże, s. 176.

81 List internowanego A. Morgenstern (Penza) do Jana Raciborskiego, Zborów (Galicja), w: 
tamże, s. 169.

82 List z 27 stycznia 1916 internowanego M. Rotha (Ust-Uda, gub. irkucka) do Bronisławy 
Roth, Busk (Galicja), w: tamże, s. 173.
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miejscowych społeczności przyzwyczajonych w okresie rządów austriackich do 
pokojowej koegzystencji. Salomon Rapoport stwierdzał, że na początku wojny:

stosunki między różnymi narodami we Lwowie jak i w całej Galicji są o wiele lepsze niż 
w Polsce [chodzi o Królestwo Polskie]. Tutaj wcale nie znano „bojkotu”. Mieszkańcy 
nie zwracają uwagi na zmyślane na temat Żydów historyjki, a w ogóle Polacy żyją tu 
z Żydami w zupełnej zgodzie, w szczególności teraz podczas okupacji rosyjskiej. Ne-
gocjacje z władzami rosyjskimi prowadzone są przez Żydów i Polaków wspólnie. Nikt 
nie czyni z tego problemu i nie są prowadzone wzajemne wojny83.

Okupacja rosyjska stanowiła ogromny wstrząs dla całej społeczności galicyj-
skiej, jednak stała się szczególnie bolesnym doświadczeniem dla Żydów galicyj-
skich84. Zakwestionowano wówczas dotychczasowy porządek społeczny i prawny, 
pokazując, że można ludność żydowską wyłączyć spod przyjętych powszechnie 
norm postępowania oraz prawa państwowego. Dla antysemicko nastawionej czę-
ści społeczeństwa Żydzi stali się symbolem wynaturzeń wojny, złodziejskiego zy-
sku, unikania służby dla ojczyzny oraz nadużywania systemu opieki społecznej. 
W następnych latach w warunkach coraz powszechniejszej pauperyzacji społe-
czeństwa, narastającego problemu aprowizacyjnego, a  także coraz powszech-
niejszej deprawacji wywołanej przedłużającą się wojną coraz łatwiej dochodziło 
do coraz brutalniejszych wystąpień w stosunku do Żydów ze strony ich polskich 
i ukraińskich sąsiadów.
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Streszczenie

Celem artykułu jest prześledzenie procesu unifikacji systemu celnego Rzeczypospolitej po 
I wojnie światowej. Rozważania obejmują działalność władz polskich w okresie międzywojen-
nym na podlegającym zmianom obszarze państwa. W tym czasie dokonano scalenia obszaru 
celnego, utworzenia na nim administracji celnej oraz wprowadzenia jednolitych przepisów 
prawa celnego. Owe trzy obszary działalności państwa stanowią najważniejsze części składo-
we systemu celnego, który był częścią polityki handlu zagranicznego. Po zakończeniu I wojny 
światowej utworzenie wspólnego dla wszystkich dzielnic systemu prawnego i polskiej admini-
stracji celnej oraz ujednolicenie zasad funkcjonowania systemu celnego na ziemiach wchodzą-
cych w skład Drugiej Rzeczypospolitej znalazły się na liście pilnych zadań władz państwowych. 
Proces ten okazał się długotrwały i w efekcie został zakończony w latach trzydziestych XX w. 
Ewolucja regulacji normatywnych zmierzała w kierunku możliwie najlepszego ich wykorzy-
stania jako narzędzia kreowania polityki handlu zagranicznego. W  efekcie doprowadziła do 
stopniowej zmiany kierunków wymiany towarowej Polski. W drugiej połowie lat dwudziestych 
i w latach trzydziestych znacznie zmniejszył się w niej udział byłych państw zaborczych. Rów-
nocześnie doszło do przekierowania części wymiany do nowych kontrahentów, w tym na rynki 
zamorskie. Regulacje przeprowadzone w Polsce w 1932 i 1933 r. trzeba widzieć w kontekście 
wcześniejszych doświadczeń handlowych i panującego kryzysu gospodarczego. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że wielki kryzys gospodarczy przyniósł wyraźny rozwój ceł. Wysoce protekcyj-
ny charakter taryfy celnej z 1932 r. oraz znaczne zróżnicowanie stawek celnych umożliwiały 
bardziej racjonalną ochronę krajowej wytwórczości. Należy dodać, że cło pełniło także funkcję 
fiskalną.

Almanach Historyczny 2021, t. 23, z. 1, s. 177–204
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Summary 

Unification of the Customs System of the Second Republic of Poland. A contri-
bution to the issue of economic integration of the Polish lands after World War I

The aim of the article is to trace the process of unification of the customs system of the Republic 
after the First World War. The considerations cover the activity of the Polish authorities in the 
interwar period on the changing territory of the state. During this time, the customs territory 
was merged, customs administrations were set up there and uniform customs legislation was 
introduced. These three areas of state activity were the most important components of the 
customs system, which was a part of foreign trade policy. After the end of World War I, the 
creation of a common legal system and Polish customs administration for all districts and the 
unification of the rules for the functioning of the customs system in the lands of the Second 
Republic were on the list of urgent tasks for the state authorities. This process proved to be 
lengthy and was eventually completed in the 1930s. The evolution of normative regulations was 
aimed at the best possible use of them as a tool for creating foreign trade policy. As a result, 
it led to a gradual change in the directions of Polish trade. In the second half of the 1920s and 
in the 1930s, the share of the former partitioning states decreased in significance. At the same 
time, part of the exchange was redirected to new partners, including overseas markets. The reg-
ulations carried out in Poland in 1932 and 1933 must be seen in the context of previous trade 
experience and the prevailing economic crisis. It should be noted that the great economic crisis 
brought about a clear development of customs duties. The highly protective nature of the tariff 
of 1932 and the significant differentiation of tariff rates enabled more rational protection of 
domestic manufacturing. It should be added that the customs duties also had a fiscal function.

Keywords: Poland 1918–1939, Second Republic, customs system, customs territory, cus-
toms tariff, customs law, customs administration, economic policy.

Uwagi wstępne

Wraz z  zakończeniem w  1918  r. wojny światowej nowo powstałe państwo 
polskie rozpoczęło budowę odrodzonej tożsamości. Było to zadanie niezwykle 
trudne, w jego skład bowiem weszły dawne terytoria polskie dotąd funkcjonujące 
w państwach zaborczych, znacznie różniące się strukturą społeczną oraz pozio-
mem rozwoju ekonomicznego. Z punktu widzenia gospodarczego obszary, któ-
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re weszły w  skład odrodzonego państwa polskiego, odczuwały skutki zaborów 
w postaci: braku wzajemnych powiązań między dzielnicami kraju, odmiennego 
układu rynków zbytu i źródeł surowców, odśrodkowego przebiegu sieci komuni-
kacyjnych, odmiennego systemu pieniężno-kredytowego (w tym struktury cen) 
oraz wyraźnego niedorozwoju infrastruktury ekonomicznej i  społecznej, a  tak-
że różnych tradycji gospodarczych. Na obszarach, które po 1918 r. sukcesywnie 
wchodziły w  skład Rzeczypospolitej, początkowo obowiązywało dziewięć róż-
nych systemów skarbowych oraz co najmniej siedem walutowych. Dodatkowo 
sytuację w  kraju komplikowało sześć ustawodawstw ubezpieczeniowych i  pięć 
taryf kolejowych oraz trzy odmienne systemy celne1. Przed rządzącymi stanęło 
więc niezwykle trudne zadanie podniesienia z upadku zrujnowanego w wyniku 
wojny gospodarstwa oraz dokonanie unifikacji kraju. Jak się okazało, to drugie 
było przedsięwzięciem niezwykle skomplikowanym. W pierwszym okresie funk-
cjonowania niepodległego państwa należało dokonać ujednolicenia prawodaw-
stwa przemysłowego, przepisów systemu pieniężnego i  skarbowego oraz usta-
wodawstwa pracy, a także przeprowadzić prace organizacyjne nowego porządku 
administracyjnego obejmującego wszystkie części kraju. Sprawne funkcjonowa-
nie państwa wymagało scalenia odmiennych układów komunikacyjnych. Osobną 
kwestią było wyrównanie różnic rozwojowych między terytoriami wchodzącymi 
w skład Rzeczypospolitej. Tak szeroki zakres zadań, a nie były one jedynymi wy-
magającymi niezwłocznego uregulowania, oznaczał ogromny wysiłek logistyczny 
oraz finansowy.

Zakres prac unifikacyjnych realizowanych przez organy państwowe niepodle-
głej Polski nie został dotychczas w pełni zbadany. Wśród obszarów wymagających 
pogłębionych studiów znajdują się zagadnienia związane z  funkcjonowaniem 
gospodarki, w  tym problematyka celna. Utworzenie wspólnego dla wszystkich 
dzielnic porządku prawnego i polskiej administracji celnej oraz ujednolicenie za-
sad funkcjonowania systemu celnego na ziemiach wchodzących w skład państwa 
znalazły się na liście pilnych zadań władz państwowych. Proces ten okazał się 
długotrwały i w efekcie został zakończony: w zakresie prawodawstwa – w 1933, 
w zakresie zaś kształtowania się obszaru celnego – w 1922, a ostatecznie po zaję-
ciu przez Polskę Zaolzia w 1938 r. Literatura naukowa dotycząca systemu celnego 

1 E. Taylor, Skarbowość, w: Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski odrodzonej, t. 2, Poznań 
1929, s.  262–268; Z.  Landau, Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, w: 
Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Warszawa 1983, s. 21–22. Szerzej na temat ubez-
pieczeń społecznych na ziemiach polskich pod zaborami zob.: K. Chylak, Ubezpieczenia 
społeczne i zaopatrzenia emerytalne w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 23–94.
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w Polsce międzywojennej nie jest zadowalająca. Co prawda, w ostatnich latach 
podjęto w  tym zakresie pewne prace, ale nie wyczerpują one tematu2. Brakuje 
publikacji monograficznej obejmującej całe spectrum zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem systemu celnego Drugiej Rzeczypospolitej, w tym m.in. pro-
cesu unifikacji obszaru celnego państwa i prawodawstwa na nim obowiązującego. 
Wobec tego zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na obszary działalności państwa 
w tym zakresie. 

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga sformułowanie „system celny”. W okresie 
międzywojennym nie zostało ono zdefiniowane. Literatura przedmiotu także nie 
daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak je należy rozumieć. Stanisław Wa-
schko3 ujmował zagadnienie dwojako, dając wykładnię węższego i szerszego jego 
rozumienia. W tym pierwszym system celny widział jako wszelkie działania zwią-
zane bezpośrednio z cłami ograniczone do strony formalnej i ekonomicznej, czyli 
taryfę celną z jej elementami składowymi oraz akty normatywne w zakresie prawa 
celnego. Szersze ujęcie wskazywało, że system celny należy rozumieć jako cele 
i środki polityki gospodarczej w zakresie handlu realizowanej przez administrację 
celną. W ostatnich dwudziestu latach próby zinterpretowania analizowanego po-
jęcia podjęli Andrzej Drwiłło4, Stanisław Naruszewicz i Mirosława Laszuk5 oraz 
Piotr Witkowski6. Szerszą, jak się wydaje najpełniejszą, analizę pojęciową prze-
prowadził Gerard Mosiej, który uznał, że na system celny składają się: 1) normy 
prawa stanowionego i normy nieformalne odnoszące się do sfery celnej; 2) różne-
go rodzaju organizacje, w tym administracja celna, bezpośrednio lub pośrednio 
kształtujące sprawy celne; 3) obszar, w którym działają instytucje celne w ramach 

2 Do najważniejszych opracowań zaliczyć można grupę kilku artykułów, które nie wyczerpu-
ją tematu. Zob.: M. Woźniczko, Polskie taryfy celne (część pierwsza – do roku 1939), „Mo-
nitor Prawa Celnego” 2004, nr 1; C. Leszczyńska, Służby celne II Rzeczypospolitej, w: Chro-
nią i służą… Mundurowi i cywile. Społeczne i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na 
przestrzeni wieków, red. R. Klementowski i M. Zawadka, Wrocław 2017, s. 67–87; M. Łapa, 
Służby celne w II Rzeczypospolitej. Administracja celna, granice celne i ich ochrona. Zarys 
problematyki, w: tamże, s. 29–52; G. Mosiej, Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej pań-
stwa w teorii i praktyce gospodarczej (część pierwsza), „Monitor Prawa Celnego” 2001, nr 2; 
tenże, Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej państwa w teorii i praktyce gospodarczej (część 
druga – dokończenie), tamże, 2002, nr 3; J. Jankowiak, Polityka celna jako wyraz interwen-
cji gospodarczej państwa polskiego w  latach 1929–1939, „Roczniki Dziejów Społecznych  
i Gospodarczych” 1974, t. 35.

3 S. Waschko, Systemy celne, Warszawa 1971, s. 16–19.
4 A. Drwiłło, Postępowanie ochronne w prawie celnym, Gdańsk 2003, s. 20.
5 S. Naruszewicz, M. Laszuk, Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2004, s. 38.
6 P. Witkowski, Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towa-

rowym, Chełm 2008, s. 45.
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struktur rządowych, stanowiące płaszczyznę działania polityki celnej państwa; 
4) wymiar rynkowy systemu celnego; 5) międzynarodowe stosunki celne7.

Celem artykułu jest prześledzenie procesu unifikacji systemu celnego Rzeczy-
pospolitej po I wojnie światowej. Rozważania dotyczyć będą działalności władz 
polskich w okresie międzywojennym na podlegającym zmianom obszarze pań-
stwa. W tym czasie scalono obszar celny, utworzono na nim administrację celną 
oraz wprowadzono jednolite przepisy prawa celnego. Owe trzy obszary działal-
ności państwa stanowią, zdaniem autorki, najważniejsze części składowe syste-
mu celnego. Oczywiście należy podkreślić, że był i jest on współcześnie częścią 
polityki handlu zagranicznego. Ta jednak, jako wykraczająca poza ramy problemu 
unifikacji, nie zostanie przeanalizowana. 

Obszar celny

Granice Rzeczypospolitej kształtowały się przez kilka lat, co formalnie zakoń-
czyło się w 1923 r. uznaniem granicy wschodniej. Zabiegi dyplomatyczne i walki 
zbrojne prowadziły do stopniowego włączania kolejnych dzielnic. Wraz z postę-
powaniem tego procesu dokonywano powiększenia i unifikacji obszaru celnego. 
Chronologicznie rzecz ujmując, oprócz terytorium byłego Królestwa Polskiego 
prace integracyjne objęły: ziemie byłego zaboru austriackiego i Wielkopolskę, na-
stępnie Pomorze Gdańskie, Górny Śląsk, Ziemie Wschodnie oraz Wolne Miasto 
Gdańsk8. Po wielu latach, w wyniku aneksji dokonanej w październiku 1938 r., 
w graniach Polski znalazło się także Zaolzie.

Do stycznia 1920 r. kwestie unifikacji celnej ziem polskich były regulowane 
na zasadach tymczasowości. Przyczyną takiego stanu był brak ustalonych gra-
nic państwa oraz jednolitych dla całego kraju uregulowań prawnych dotyczących 
spraw celnych (o czym niżej). Jesienią 1918 r. na ziemiach polskich powstało kilka 
niezależnych ośrodków władzy: Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie (PKL), 
Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, Tymczasowa Komisja Rządząca z siedzi-
bą we Lwowie, Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie, Naczelna Rada 
Ludowa z siedzibą w Poznaniu. W Królestwie Polskim funkcjonowała Rada Re-
gencyjna, która przed samorozwiązaniem przekazała władzę Józefowi Piłsudskie-

7 G. Mosiej, System celny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Toruń 2010, s. 60–61.
8 Szerzej zob.: F. Prochaska, Rozwój polskich granic celnych, „Przemysł i Handel” 1922, z. 13, 

s. 211–214.
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mu jako Tymczasowemu Naczelnikowi Państwa. 18 listopada 1918 r. utworzo-
no Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie. Od tego czasu 
nastąpił proces normalizacji stosunków między centralnymi organami państwa 
a władzami lokalnymi. Kolejne obszary włączano w skład państwa, czego kon-
sekwencją było m.in. powiększanie jego obszaru celnego. 17 marca 1919 r. rząd 
Ignacego Paderewskiego podjął decyzję o likwidacji Komisji Rządzącej dla Gali-
cji, Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy (organ władzy dzielnicowej będący na-
stępcą PKL) i przejęciu przez odpowiednie ministerstwa administracji w Galicji. 
Już 8 kwietnia 1919 r. nad przyłączonym terytorium naczelny zarząd skarbowy 
powierzono Ministerstwu Skarbu, bezpośrednio zaś Dyrekcji Skarbu we Lwo-
wie9. Władzę wykonawczą sprawowała tam nadal dotychczasowa administracja 
skarbowa, która do momentu wprowadzenia dalszych rozstrzygnięć zachowała 
wszelkie obowiązujące dotąd w zakresie spraw celnych uprawnienia10. Całkowita 
unifikacja tej dzielnicy nastąpiła wraz z ogłoszeniem w listopadzie tego roku jed-
nolitego ustawodawstwa celnego. Granicę celną między Rzecząpospolitą a Wiel-
kopolską częściowo zniesiono 11 lipca 1919 r.11 Zlikwidowano wówczas wszel-
kie opłaty dotyczące obrotów między tymi dzielnicami. W Wielkopolsce władza 
skarbowa znajdowała się w ręku Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, nie była ona 
jednak w  pełni samodzielna – wszelkie działania uzgadniano z  Ministerstwem 
Skarbu. Podobnie jak w  przypadku byłego zaboru austriackiego, administrację 
skarbowo-celną pozostawiono bez zmian.

Z początkiem 1920 r. na terenie Polski wprowadzono w życie jednolite prze-
pisy celne. Od 10 stycznia zaczęła obowiązywać taryfa celna. Artykuł 19 rozpo-
rządzenia z 4 listopada 1919 r. o  taryfie celnej znosił obowiązujące do tej pory 
ustawodawstwo państw zaborczych12, nie oznaczało to jednak automatycznego 
ujednolicenia obszaru celnego Rzeczypospolitej. Należy pamiętać, że w  kolej-
nych latach jej granice ulegały dalszemu rozszerzeniu, co wymuszało koniecz-
ność wprowadzania polskich przepisów celnych na nowo przyłączane terytoria. 

9 Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej: DPPP) 1919 Nr 31 poz. 261. Zob. też: M. Śliwa, 
Pierwsze ośrodki władzy polskiej w Galicji w 1918 r., „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 4, s. 63–
72. 

10 Przepisy wykonawcze zob.: DPPP 1919 Nr 39 poz. 287.
11 Tamże, nr 58, poz. 351; nr 64, poz. 385; Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu (dalej: 

DzU MS) 1919 Nr 20 poz. 276.
12 W artykule tym zapisano: „Z dniem tym [10 stycznia 1920] tracą moc obowiązującą austr. 

węg. ustawa o taryfie celnej z 13 lutego 1906 r., niem. ustawa o taryfie celnej z 25 grudnia 
1902 r., ros. taryfa celna z 13/26 stycznia 1903 r., dalej wszystkie taryfy celne, wydane przez 
okupantów, wreszcie wszystkie wydane”; DzU MS 1919 Nr 31 poz. 476.
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Na ziemiach tych dokonywano reorganizacji aparatu celnego, tworzono jednolitą 
strukturę administracji celnej. Postanowienia traktatu wersalskiego przyznawa-
ły Polsce część Pomorza Gdańskiego. Ziemie te weszły w skład nowo utworzo-
nego województwa pomorskiego i  zostały podporządkowane jurysdykcji celnej 
Rzeczypospolitej rozporządzeniem z 15 stycznia 1921 r. Do czasu wprowadzenia 
na tym terenie polskiej organizacji celnej władzę w II instancji miała sprawować 
Dyrekcja Ceł w Poznaniu13. Rozstrzygnięcia zapisane w traktacie wersalskim do-
tyczyły także Wolnego Miasta Gdańska, mającego status terytorium mandatowe-
go Ligi Narodów należącego do polskiej strefy celnej. Postanowienia dotyczące 
W.M. Gdańska zapisano w artykułach 100–108. Artykuł 104 stanowił, że w przy-
szłości między Rzecząpospolitą a W.M. Gdańskiem zostanie podpisana konwen-
cja, która m.in.: 

1) włączy Wolne Miasto Gdańsk do obszaru objętego polską granicą celną i zapewni 
ustanowienie w porcie strefy wolnej; 2) zapewni Polsce bez żadnych zastrzeżeń swo-
bodne używanie i korzystanie z dróg wodnych, doków, basenów, nabrzeży i  innych 
budowli na terytorium Wolnego Miasta, koniecznych dla wwozu i wywozu z Polski14. 

Postanowienia traktatu integrujące Gdańsk z obszarem celnym Rzeczypospo-
litej doprowadziły do podpisania, w listopadzie 1920 r., konwencji polsko-gdań-
skiej15. Na mocy art.  13 umowy, oba podmioty zostały połączone unią celną. 
Inspektorat Ceł na terenie Wolnego Miasta Gdańska utworzono rok później (9 
stycznia 1922)16. 14 sierpnia 1920  r., na podstawie decyzji Rady Ambasadorów 
przyznającej te tereny Polsce, do obszaru celnego Rzeczypospolitej włączono 
Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawę17. W następnym roku przedmiotem obrad Rady 
Ministrów stała się unifikacja celna Ziem Wschodnich z Rzecząpospolitą18. Dys-
kutowano wówczas o  rozciągnięciu przepisów celnych i  taryf celnych na ob-
szar województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, oraz powiatów: 

13 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DURP) 1921 Nr 9 poz. 44; DzU MS 1921 
Nr 4 poz. 36. Zob. też: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1920, nr 1, s. 11.

14 Zob.: DURP 1920 Nr 35 poz. 200.
15 Weszła w życie 15 listopada 1920 r. Konwencja przewidywała, że urzędy celne w Gdańsku 

znajdą się pod kontrolą polskich inspektorów. Zob.: tamże, 1922 Nr 13 poz. 117.
16 DzU MS 1922 Nr 10 poz. 134.
17 Tamże, 1920 Nr 30 poz. 449; Włączenie Śląska Cieszyńskiego do polskiego obszaru celnego, 

„Przegląd Gospodarczy” 1920, nr 12–13, s. 26.
18 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Prezydium Rady Ministrów. Protokoły Rady Mini-

strów (dalej: PRM. Prot.), t. 14, Protokół 84 posiedzenia RM z dn. 19 VI 1921 r.; „Monitor 
Polski” 1921, nr  162, s.  1–2, Z  Prezydium Rady Ministrów; nr  206, s.  2, Z  Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. 
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grodzieńskiego, wołkowyskiego i  białostockiego. Chodziło przede wszystkim 
o  ochronę celną tego terytorium. Ponadto ministrowie skarbu oraz przemysłu 
i handlu dążyli do objęcia powiatów wschodnich ustawą o obrocie towarowym 
z lipca 1920 r. Sprawę tę uregulowało rozporządzenie z 3 sierpnia 1921 r. Na jego 
podstawie na wymienione województwa rozciągnięto moc obowiązującą wszyst-
kich ustaw i rozporządzeń regulujących handel zagraniczny w państwie polskim19. 
Oznaczało to stosowanie od tej pory na granicy z Rosją Radziecką i Ukrainą tych 
samych przepisów przywozowo-wywozowych, co obowiązujące na innych grani-
cach Rzeczypospolitej, zbędne zatem stawały się specjalne zezwolenia na prowa-
dzenie handlu z tymi krajami. Granicę celną między Rzecząpospolitą a przyznaną 
jej częścią Górnego Śląska zlikwidowano 19 czerwca 1922 r.

Ostatnia zmiana w  zakresie obszaru celnego państwa wiązała się z korektą 
granic w październiku 1938 r. Po zajęciu przez wojska polskie Zaolzia władze cen-
tralne podjęły działania dostosowawcze, które dotyczyły m.in. zniesienia niektó-
rych dotychczasowych urzędów celnych w okręgu administracyjnym w Mysła-
kowicach i utworzenia w ich miejsce nowych20. Prace przerwał wybuch II wojny 
światowej.

Administracja celna

Administracja celna należała do grupy organów administracji niezespolo-
nych z administracją ogólną – organów administracji specjalnych. Administracja 
specjalna istniała na ziemiach polskich już podczas zaborów i  stanowiła punkt 
wyjścia dla jej ewolucji po I  wojnie światowej. Działy administracji specjalnej 
w przeciwieństwie do administracji ogólnej korzystały z odrębnych, niezależnych 
podziałów terytorialnych i struktur organizacyjnych. Resortem całkowicie nale-
żącym do tej części administracji było Ministerstwo Skarbu. Powstanie tego mi-
nisterstwa, odpowiedzialnego w rządzie za sprawy finansowo-skarbowe, należy 

19 DURP 1921 Nr 66 poz. 424; DzU MS 1921 Nr 30 poz. 382. Rozporządzenie z  19 lipca 
1921 r. wprowadzało na obszary Kresów Wschodnich rozporządzenie o taryfie celnej (11 
czerwca 1920), rozporządzenie o postępowaniu celnym (13 grudnia 1920), ustawę o obro-
cie towarowym z zagranicą (15 lipca 1920).

20 DURP 1938 Nr 86 poz. 581; Ustawodawstwo polskie obowiązujące na Śląsku Zaolziańskim 
i innych ziemiach odzyskanych, Lwów 1938, s. 16–18; W. Marcoń, Unifikacja Zaolzia w ra-
mach województwa śląskiego z II Rzecząpospolitą, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 3, s. 6–7.
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datować na 1917 r., kiedy to na mocy manifestu cesarzy Wilhelma II i Franciszka 
Józefa I powołano w Warszawie Tymczasową Radę Stanu. Wówczas przystąpio-
no do organizowania komórek administracyjnych, powierzając im prace przy-
gotowawcze nad tworzeniem przyszłych polskich ministerstw. Jednym z  nich 
był Departament Skarbu, który po kilku miesiącach, 15 października 1917  r., 
przemianowano na Królewsko-Polskie Ministerstwo Skarbu21. Zakres działa-
nia Ministerstwa Skarbu po raz pierwszy określono w artykule 25 dekretu Rady 
Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim 
z  3  stycznia 1918  r.22 W  sformułowanym dość ogólnikowo przepisie postano-
wiono, że do kompetencji ministra skarbu należeć będzie przygotowanie, obję-
cie i  zarząd wszystkich spraw wchodzących w zakres skarbowości państwowej 
i polityki finansowej państwa, podatków, ceł, spraw budżetowych, kredytowych, 
monetarnych, emisyjnych, nadzór nad instytucjami kredytowymi. 

W  okresie międzywojennym administracja celna miała charakter trójstop-
niowy (minister skarbu, dyrekcje ceł, izby skarbowe). Na jej czele jako organ 
III instancji stał minister skarbu, który wykonywał powierzone mu czynności 
za pomocą Ministerstwa Skarbu. W 1921 r. wydano rozporządzenie regulujące 
strukturę wewnętrzną ministerstwa. Miało ono zasadnicze znaczenie dla kształtu 
i organizacji władz skarbowych. Wśród ustanowionych wówczas sześciu departa-
mentów znalazł się Departament Ceł skupiający kilka wydziałów zajmujących się 
sprawami szczegółowymi. Ich liczba podlegała zmianom, np. w 1920 r. zapowie-
dziano utworzenie siedmiu, w 1921 było ich pięć, w 1924 – sześć, w 1927 – cztery, 
a w 1932 – trzy23. 

21 B.  Markowski, Organizacja władz skarbowych, w: Odrodzona skarbowość polska. Zarys 
historyczny, Warszawa 1931, s. 47; I. Weinfeld, Skarbowość polska, t. 1: Historja, przepisy, 
władze, budżet, kasowość, wydatki, dochody, długi, waluta, wyd. 4, Warszawa 1933, s. 3.

22 Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1918, nr 1, poz. 1, Dekret Rady Regencyjnej o tymcza-
sowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim; J. Goclon, Organy polskiej ad-
ministracji państwowej w Królestwie Polskim 1916–1918. Struktura i gabinety, „Folia Iuri-
dica Wratislaviensis” 2014, vol. 3 (2), s. 66; E. Strasburger, Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 1922, s. 207; K. Teszner, Administracja podatkowa i skarbowa w Polsce, 
Warszawa 2012, s. 73.

23 W rozporządzeniu z 14 lutego 1920 r. minister skarbu zapowiedział utworzenie siedmiu 
wydziałów: ustawodawczego, organizacyjno-personalnego, rachunkowego, gospodarcze-
go, taryfowego, karnego i straży celnej (DzU MS 1920 Nr 7 poz. 114). Pierwszy statut or-
ganizacyjny Ministerstwa Skarbu ogłoszono w 1921 r. Zgodnie z jego zapisami w Depar-
tamencie Ceł funkcjonowało pięć wydziałów: organizacyjny, prawny, taryfowy, kontroli 
celnej i straży celnej. (Zob.: „Monitor Polski” 1921, nr 74, poz. 115; DzU MS 1921 Nr 13–14 
poz. 154). W 1924 r. ogłoszono nowy statut. Wówczas w skład Departamentu wchodziło 
sześć wydziałów: osobowy, kontroli celnej, postępowania celnego, taryfowy, straży celnej 
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MINISTER SKARBU 

        ↓ 

 ↓   
Ministerstwo Skarbu – Departament Ceł 

       Wydział Organizacyjny
Wydział Prawny 

Wydział Taryfowy  
Wydział Kontroli Celnej 

Wydział Straży Celnej

Rys. 1. Struktura organizacyjna centralnej administracji celnej w 1921 r.

Źródło: DzU MS 1921 Nr 13–14 poz. 154.

W 1921 r. zakres kompetencji wydziałów wchodzących w skład Departamentu 
Ceł obejmował: 1) Wydział Organizacyjny, który zajmował się sprawami organi-
zacji i funkcjonowania władz i urzędów celnych oraz ich personelem, w tym jego 
wyszkoleniem; 2) Wydział Prawny, któremu powierzono zagadnienia związane 
z tworzeniem przepisów dotyczących ochrony celnej granic, postępowania cel-
nego, wymiaru opłat celnych, ulg celnych, umów międzynarodowych, konwen-
cji celnych; 3) Wydział Taryfowy – koncentrował się na kwestiach taryf celnych 
dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów, orzecznictwie dotyczącym 
towaroznawstwa; 4) Wydział Kontroli Celnej – prowadził kontrolę i zestawienia 
wpływów celnych, statystykę celną i opracowywał budżety władz i urzędów cel-
nych; 5) graniczne służby celne do 1927 r. podlegały Wydziałowi Straży Celnej24. 
Wówczas jego agendy przejął Naczelny Inspektorat Straży Celnej, podległy bez-
pośrednio ministrowi25. Zarówno Wydział Straży Celnej, jak i Naczelny Inspek-
torat zajmowały się sprawami organizacyjnymi, personalnymi i gospodarczymi 

i karny (tamże, 1924 Nr 9 poz. 267). Kolejnej zmiany dokonano w 1927 r. Liczbę wydziałów 
ograniczono do czterech: administracyjnego, taryfowego, ustawodawstwa celnego i postę-
powania celnego (tamże, 1927 Nr 28 poz. 294). Od 1932 r. do wybuchu II wojny światowej 
w Departamencie Ceł działały trzy wydziały: administracyjny i postępowania celnego, tary-
fowy i prawodawstwa celnego (tamże, 1932 Nr 5 poz. 83; 1938 Nr 32 poz. 755).

24 DzU MS 1921 Nr 13–14 poz. 154.
25 Zob. paragraf 11 statutu Ministerstwa Skarbu z 29 sierpnia 1927 r., DzU MS 1927 Nr 28 poz. 

294. 
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Straży Celnej26. Kwestie przepisów z zakresu ochrony przed przemytem podle-
gały początkowo Wydziałowi Prawnemu, a od 1924  r. Wydziałowi Postępowa-
nia Celnego. Wraz ze zmianą struktury Departamentu Ceł ewoluował również 
zakres kompetencji tworzących go wydziałów. Dla przykładu warto przywołać 
obszary ich działania obowiązujące w 1938 r. i kolejnym27. Wydział Administra-
cji i Postępowania Celnego zajmował się: nadzorem i orzecznictwem w zakresie 
postępowania celnego, udzielania koncesji dla agentów celnych i na prowadzenie 
składów celnych, kredytowania i odraczania należności celnych, sprawami prze-
pisów rachunkowo-kasowych dla władz i urzędów celnych, kontrolą rachunkową 
wpływów celnych i wydatków administracji celnej oraz rejestrowaniem zwrotów 
ceł i prowadzeniem rachunków z wpływów celnych z W.M. Gdańskiem. W Wy-
dziale Taryfowym załatwiano sprawy taryf celnych i orzecznictwa w tym zakresie, 
kontroli prawidłowego stosowania taryf przez urzędy celne, metod badania towa-
rów, zwrotu ceł, zniżek celnych oraz obrotu uszlachetniającego i reparacyjnego. 
Wszelkimi kwestiami związanymi z  tworzeniem prawa celnego i  taryf celnych, 
przepisów dotyczących obrotu z  zagranicą oraz uczestnictwa w  rokowaniach 
handlowych i ustalaniu tekstów umów międzynarodowych na temat obrotu z za-
granicą, studiów nad ustawodawstwem celnym innych państw, a także nadzorem 
władz, urzędów oraz organów celnych na obszarze W.M. Gdańska zajmował się 
Wydział Prawodawstwa Celnego.

Ministerstwu Skarbu podlegały organy terenowe w postaci okręgowych dy-
rekcji ceł oraz urzędów celnych. Dyrekcje ceł były organami administracji celnej 
II stopnia. Proces formowania ich struktury organizacyjnej i  zakresu działania 
był długotrwały – został zakończony w 1934 r. Do 1922 r. organami administra-
cji celnej II instancji były: w zaborze rosyjskim i austriackim – wydziały celne 
izb skarbowych, oraz w zaborze pruskim – Dyrekcja Ceł w Poznaniu. Porządek 
chronologiczny wymaga, by zatrzymać się chwilę na tej ostatniej. Należy przy-
pomnieć, że w związku z przejściowym posiadaniem autonomii Wielkopolska 
zachowała pewną odmienność ustroju administracyjnego. Zgodnie z  ustawą 
o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej z 1 sierpnia 1919 r. ad-
ministrowanie prowincją należało do Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z sie-
dzibą w  Warszawie. Zarząd spraw celnych znalazł się w  rękach tegoż ministra 
i  podległej mu Dyrekcji Ceł w  Poznaniu powstałej wraz z  uchwaleniem owej  

26 Na temat ochrony celnej granic Polski zob.: M. Łapa, Służby celne, s. 36–50.
27 Zakres działania wydziałów ogłoszono w  statucie organizacyjnym Ministerstwa Skarbu 

opublikowanym w: DzU MS 1938 Nr 32 poz. 755.
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ustawy28. Do zakresu kompetencji dyrekcji należało bezpośrednie zwierzchnic-
two nad urzędami celnymi i  strażą celną, wykonywanie innych czynności jako 
władzy celnej II instancji, orzecznictwo w I  instancji w sprawach niezastrzeżo-
nych dla ministra skarbu, a  w  II instancji w  sprawach wchodzących w  zakres 
urzędów celnych, składanie ministrowi skarbu wniosków dotyczących projektów 
ustaw i  przepisów celnych, prowadzenie czynności administracyjnych związa-
nych z ochroną granic państwa29. Dyrekcji w Poznaniu podlegały urzędy celne, 
do których kompetencji należał pobór ceł oraz orzecznictwo niezastrzeżone dla 
instancji wyższych. Jednolite w całym kraju okręgowe dyrekcje tworzono do paź-
dziernika 1922 r. Ustawą z 16 czerwca 1922 r. utworzono Dyrekcję Ceł w Mysło-
wicach30, która sprawowała zarząd ceł na obszarze województwa śląskiego oraz 
powiatów częstochowskiego, będzińskiego i  zawierciańskiego w  województwie 
kieleckim, a także powiatów chrzanowskiego, bialskiego i żywieckiego w woje-
wództwie krakowskim. Z kolei na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 
października powołano dyrekcje ceł na obszarze byłego zaboru rosyjskiego i au-
striackiego – w Warszawie (1 grudnia 1922), Wilnie (13 stycznia 1923) i Lwowie 
(1 kwietnia 1923)31.

Dyrekcje ceł były władzami zwierzchnimi dla urzędów celnych i straży celnej. 
Do zadań dyrekcji należał nadzór nad nimi, ponadto załatwianie spraw celnych 
i ochrona granic w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami oraz czynno-
ści związane z wykonywaniem budżetu państwa. Orzekały w I instancji w spra-
wach niezastrzeżonych dla ministra skarbu i nienależących do urzędów celnych 
i straży celnej. W II instancji wydawały decyzje w sprawach należących do zakre-
su działania urzędów celnych oraz organów straży celnej. Dodatkowo załatwiały 
sprawy personalne urzędów celnych i straży celnej32. Zakres kompetencji dyrekcji 

28 DPPP 1919 Nr 64 poz. 385. Dyrekcja Ceł w  Poznaniu (1921) obejmowała obszar woje-
wództw poznańskiego i pomorskiego.

29 DURP 1921 Nr 39 poz. 244.
30 Tamże, 1922 Nr 46 poz. 388.
31 Dyrekcja Ceł w Mysłowicach (1922) obejmowała obszar województwa śląskiego; Dyrek-

cja Ceł w Warszawie (1922) – województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kielec-
kiego, poleskiego, wołyńskiego i białostockiego, bez powiatów sejneńskiego, suwalskiego, 
augustowskiego i grodzieńskiego; Dyrekcja Ceł w Wilnie (1922) – województw: wileńskie-
go, nowogródzkiego i powiaty wyłączone z województwa białostockiego; Dyrekcja Ceł we 
Lwowie (1922) – województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopol-
skiego; DzU MS 1922 Nr 91 poz. 846, Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 X 1922 r. 
w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji Ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze 
b. zaboru rosyjskiego i austriackiego.

32 Tamże.
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ceł uległ rozszerzeniu na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 8 paździer-
nika 1923 r.33 Wówczas dyrekcjom przekazano m.in. uprawnienia do regulowania 
przewozów towarów drogami ubocznymi i  przez linię celną w  porze nocnej, 
zwrot różnicy należności celnych wynikający z pomyłki rachunkowej. Na czele 
dyrekcji ceł stali mianowani przez ministra skarbu dyrektorzy. 

W  następnych latach postępował proces uszczegóławiania przepisów, np. 
ustawą z  31 lipca 1924  r. o  uregulowaniu stosunków celnych doprecyzowano 
ustrój dyrekcji ceł34. Zmianie uległy także liczba i zakres terytorialny dyrekcji, np. 
w  1930  r. zlikwidowano dyrekcję w  Wilnie35. Ostatnim akordem procesu two-
rzenia administracji celnej II stopnia było powołanie Dyrekcji Ceł w  Gdańsku 
(1934)36. W ten sposób ostatecznie uformowano strukturę organizacyjną okręgo-
wych władz celnych II instancji. Odtąd na terenie Rzeczypospolitej działało pięć 
dyrekcji ceł: we Lwowie, w Mysłowicach, w Poznaniu, w Warszawie i w Gdań-
sku37.

Jak już napisano, dyrekcje ceł sprawowały zwierzchność nad pracą urzędów 
celnych oraz organów straży celnej. Oznaczało to nadzorowanie określonych  
odcinków granicy państwa. Nie były one rozłożone równomiernie. Bardzo długi 
odcinek nadzorowała dyrekcja poznańska – przebiegał on od granicy z Prusami 

33 DURP 1923 Nr 105 poz. 830.
34 Tamże 1924 Nr 80 poz. 777. Ustawa ta sankcjonowała i uszczegóławiała enigmatyczny za-

pis art. 2 ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych 
(tamże, 1919 Nr 65 poz. 391).

35 Tamże, 1930 Nr 50 poz. 418, Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 27 VI 1930 r. w sprawie 
nowego podziału obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej.

36 W 1922 r. utworzono tam Inspektorat Ceł (DURP 1922 Nr 18 poz. 145, Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dn. 9 I 1922 r. w przedmiocie utworzenia Inspektoratu Ceł na obszar 
Wolnego Miasta Gdańska). Tamże, 1934 Nr 104 poz. 926, Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn. 13 XI 1934 r. o organizacji i zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji. 
Szerzej zob.: H.M. Kula, Gdańska „Dziura celna”. Polscy Inspektorzy Celni w Wolnym Mie-
ście Gdańsku 1920–1939, Gdańsk 1999, s. 87–89.

37 Strukturę tę potwierdziło rozporządzenie Rady Ministrów z 13 listopada 1934 r. o organiza-
cji i zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji (DURP 1934 Nr 104 poz. 926). 
Dyrekcja Ceł we Lwowie obejmowała obszar województw: lwowskiego, stanisławowskiego, 
tarnopolskiego, wołyńskiego oraz częściowo krakowskiego. Dyrekcja Ceł w Mysłowicach – 
województwo śląskie oraz częściowo województwa krakowskie i  kieleckie. Dyrekcja Ceł 
w Poznaniu – województwa: pomorskie, poznańskie oraz częściowo łódzkie. Dyrekcja Ceł 
w Warszawie – Warszawę oraz województwa: wileńskie, nowogródzkie, białostockie, po-
leskie, lubelskie, warszawskie oraz częściowo łódzkie i kieleckie. Dyrekcja Ceł w Gdańsku 
działała na terenie W.M. Gdańska. Ustrój organizacyjny dyrekcji gdańskiej określał senat 
W.M. Gdańska – jej zakres działania był taki sam jak pozostałych dyrekcji (uwzględniał 
umowny stan prawny).
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Wschodnimi, przez W.M. Gdańsk, wzdłuż granicy morskiej i dalej wzdłuż grani-
cy z Niemcami do Śląska. Dyrekcja warszawska czuwała nad dwoma odcinkami – 
na granicy z Prusami Wschodnimi od Rajgrodu do Mławy oraz na Śląsku w oko-
licach Wielunia. Dyrekcja lwowska zawiadywała ochroną granicy południowej. 
Dyrekcja Mysłowicka zarządzała niewielkim odcinkiem granicy w województwie 
śląskim. Najkrótszy odcinek nadzorowała dyrekcja wileńska – był to fragment 
granicy z Prusami Wschodnimi w zasięgu b. guberni suwalskiej38.

Władzami administracji celnej I instancji były urzędy celne. W całym syste-
mie odgrywały one szczególną rolę, ponieważ w nich koncentrowała się praca 
celników. Zaczęto je organizować na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z 1 sierpnia 1919 r. i rozporządzenia ministrów skarbu oraz przemysłu i handlu 
z  4 listopada 1919  r. o  taryfie celnej39 (następnie rozporządzenia z  11 czerwca 
1920 r.40). Zakres działania urzędów celnych obejmował wymiar i pobór ceł oraz 
prowadzenie czynności podczas odprawy celnej. Szerzej kwestie te regulowa-
ło rozporządzenie ministra skarbu o  postępowaniu celnym (13 grudnia 1920), 
w którym urzędy celne, stosownie do przyznanych kompetencji, podzielono na:

• urzędy I klasy (znajdujące się przy drogach żelaznych i wodnych) – miały 
prawo do odprawy wszystkich towarów bez względu na ilość i wysokość cła;

• oraz II klasy (przy drogach kołowych) – mogły odprawiać jedynie określo-
ne towary wymienione w załącznikach do rozporządzeń, listy te ulegały 
zmianie41. 

Rozporządzenie z  grudnia 1921  r. było w  latach dwudziestych wielokrotnie 
nowelizowane i uzupełniane. Ostatecznie w 1930  r. zostało uchylone, a w  jego 
miejsce wydano nowe przepisy42 porządkujące dotychczasowe regulacje. W za-
kresie importu powtórzono rozstrzygnięcia z 1920 r. Jeśli chodzi o eksport, to wy-
wóz towarów wolnych od cła mógł odbywać się przez wszystkie urzędy, a wywóz 
towarów podlegających cleniu – jedynie przez urzędy I klasy. Powtórzono zapisy 
o  drogach celnych – stanowiły je publiczne linie kolejowe, przystanie morskie 
dostępne dla ogólnego ruchu towarowego, a także drogi wodne i lądowe uznane 

38 H.  Dominiczak, Granica polsko-niemiecka 1919–1939. Z  dziejów formacji granicznych, 
Warszawa 1975, s. 132.

39 Sprawozdanie stenograficzne 83 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dn. 1 VIII 1919 r., 
łam 42; DURP 1919 Nr 95 poz. 510.

40 W rozporządzeniu zapisano: „Do wymiaru i poboru ceł oraz do wszystkich czynności przy 
odprawie celnej towarów powołuje się urzędy celne”; tamże, 1920 Nr 51 poz. 314.

41 Tamże, 1921 Nr 11 poz. 64.
42 Tamże, 1930 Nr 33 poz. 276, Rozporządzenie ministra skarbu z dn. 14 II 1930 r. o postępo-

waniu celnym.
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za drogi celne. Pozostałe drogi uznawano za uboczne, co oznaczało, że przewóz 
nimi towarów wymagał zgody władz skarbowych. Ruch drogami celnymi mógł 
odbywać się jedynie od wschodu do zachodu słońca. Wyjątek stanowiły przejazdy 
realizowane przez publiczne firmy przewozowe według ich rozkładów jazdy. Po-
nadto o każdej porze były przepuszczane osoby przekraczające granicę w związ-
ku z wykonywaniem zawodu, np. lekarze, straż pożarna czy księża. Zmianie nie 
uległy także przepisy dotyczące godzin pracy urzędów – były one czynne w porze 
dziennej43. Dla małego ruchu granicznego (podróżnych i mieszkańców pograni-
cza) ustawodawca przewidział możliwość tworzenia punktów przejściowych44. 
W  1930  r. rozszerzono przepisy dotyczące opłat celnych, importu i  eksportu 
towarów opodatkowanych akcyzą i objętych monopolem skarbowym. Ponadto 
uszczegółowiono kwestie obejmujące czynności manipulacyjne i te, które regulo-
wała taryfa celna. W latach trzydziestych raz jeszcze (4 października 193345), choć 
w niewielkim zakresie, zmodyfikowano przepisy dotyczące uprawnień urzędów 
celnych, a pozostałe regulacje pozostały niezmienione.

W  polskim systemie administracji celnej oprócz urzędów celnych funkcjo-
nowały ekspozytury celne. Były to agendy powoływane przy przedsiębiorstwach 
przemysłowych. Zajmowały się odprawą przywozową towarów sprowadzanych 
wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa oraz odprawą wywozową wyrobów te-
goż46. 

W okresie międzywojennym na terenie Polski działało łącznie nieco ponad 
200 urzędów celnych. W 1922 r. ich liczba wynosiła 234 – w tym 61 urzędów I kla-
sy, 123 – II klasy, i 50 ekspozytur celnych47. Z kolei według wykazu Ministerstwa 
Skarbu z 1930  r.48 na obszarze celnym Rzeczypospolitej łącznie funkcjonowało 

43 Ustawodawca szczegółowo określił, co rozumie pod tym sformułowaniem: w styczniu, lu-
tym, listopadzie i grudniu oznaczało godziny od 7.00 do 18.00, w marcu, kwietniu, wrześ- 
niu i październiku od 6.00 do 19.00, od maja do sierpnia od 5.00 do 20.00. Urzędy celne 
położone przy drogach kołowych dokonywały odpraw od października do lutego w godzi-
nach od 8.00 do 17.00, z przerwą od 12.00 do 14.00. W pozostałych miesiącach czynności 
prowadzono w godzinach od 7.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00.

44 Zabroniono przewozu przez nie towarów.
45 DURP 1933 Nr 77 poz. 552.
46 DzU MS 1930 Nr 18 poz. 336, Rozporządzenie ministra skarbu z dn. 22 V 1930 r., wyda-

ne w porozumieniu z ministrem komunikacji w sprawie ekspozytur celnych, otwieranych 
w siedzibach przedsiębiorstw przemysłowych. Decyzje o powołaniu ekspozytur oraz ich 
likwidacji ogłaszano w Monitorze Polskim.

47 Dane podano za: Służby celne, informacja, http://www.mf.gov.pl (dostęp: 25.05.2017).
48 DzU MS Nr 26 poz. 254, Rozporządzenie ministra skarbu z dn. 28 VII 1930 r., w sprawie 

reorganizacji urzędów celnych.
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214 urzędów, w tym: urzędów celnych I klasy – 61, urzędów celnych II klasy – 
123, ekspozytur – 20, punktów przejściowych – 10. Te ostatnie obsługiwały mały 
ruch przygraniczny, bez możliwości przewozu towarów.

Ustawodawstwo celne

Wśród pilnych zadań w zakresie unifikacji polskiego systemu celnego nie spo-
sób pominąć zagadnienia opracowania wspólnej dla obszarów Rzeczypospolitej 
taryfy celnej. Taryfa, stanowiąca fundament systemu celnego, była wyznaczni-
kiem zasad i kierunków polityki celnej. Wraz z innymi przepisami gospodarczymi 
decydowała o efektywności życia gospodarczego49. Do stycznia 1920 r. na obsza-
rze Polski obowiązywały taryfy celne państw zaborczych. Dla obszarów byłego 
zaboru pruskiego była to taryfa niemiecka z 25 grudnia 1902 r., na ziemiach by-
łego zaboru rosyjskiego obowiązywała taryfa rosyjska z 26 stycznia 1903 r., a na 
terenie byłego zaboru austriackiego – taryfa austriacka z 13 lutego 1906 r. W tym 
czasie na ziemiach objętych polską administracją przyjęto zasadę pobierania cła 
od przywożonego towaru według taryfy obowiązującej na obszarze działania wła-
ściwego urzędu celnego. Wyjątek od tej reguły stanowił import z państw ententy, 

49 S. Waschko, Systemy, s. 126–152.
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Naczelny Inspektorat Straży Celnej 

                 ↓ 
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Ekspozytury Celne
Punkty przejściowe 

Rys. 2. Struktura organizacyjna administracji celnej w 1930 r.

Źródło: DURP 1930 Nr 33 poz. 276.
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wobec których na wszystkich granicach zastosowano jednolitą taryfę celną, tzw. 
taryfę Hindenburga z 1916 r., wprowadzoną przez niemieckie władze okupacyjne 
na obszarze byłego Królestwa Kongresowego. Była ona najniższa ze wszystkich, 
które obowiązywały wówczas w Polsce50.

Prace nad ujednoliceniem przepisów w  zakresie prawa celnego rozpoczęto 
w maju 1919 r. Pierwszy etap prac unifikacyjnych polegał na przystosowaniu jed-
nej z dotychczas obowiązujących taryf do rodzimych potrzeb. Nie było to zadanie 
proste, gdyż przedsiębiorcy z poszczególnych zaborów lobbowali na rzecz przy-
jęcia przepisów, z którymi dotąd mieli do czynienia. Ostatecznie wybór padł na 
przepisy rosyjskie. Rządzący w tym czasie gabinet Ignacego Paderewskiego do-
konał wyboru na wyraźne żądanie przemysłowców z byłego Królestwa Polskiego, 
co z oburzeniem przyjęły koła gospodarcze z Małopolski i Wielkopolski. Nieza-
dowolenia z rozstrzygnięcia nie kryli także konsumenci obawiający się wzrostu 
obciążenia celnego towarów importowanych. Podejmując decyzję, rząd zdawał 
sobie sprawę z jej niepopularności, jednak liczył, że oburzone środowiska uspokoi 
fakt jej wysokiej protekcyjności w stosunku do taryf obowiązujących dotychczas 
w  tych dzielnicach. Argumenty podobne do stanowiska rządu wysuwano rów-
nież na łamach prasy gospodarczej, wskazując m.in., że: „taryfa rosyjska jest co 
do stawek najwyższa i najlepiej zabezpiecza producenta z jednej strony, z drugiej 
zaś daje możność czynienia największych ustępstw państwom zaprzyjaźnionym”. 
Dalej zaś z całą mocą podkreślano: „wybór musiał paść na taryfę rosyjską”51. 

30 lipca Sejm Ustawodawczy uchwalił rezolucję wzywającą rząd do niezwłocz-
nego przedłożenia projektu przepisów celnych. Przemawiający w imieniu Komisji 
Ratyfikacyjnej poseł Andrzej Wierzbicki postulował: „[…] Komisja Ratyfikacyj-
na proponuje, ażeby Sejm natychmiast wezwał Rząd do przedstawienia Sejmowi 
wniosków i  zarządzeń potrzebnych celem niezwłocznego wprowadzenia obo-
wiązującej jednolitej polskiej taryfy celnej”52. Nad nowymi przepisami pracowała 

50 Szerzej zob.: H. Korowicz, Polityka handlowa, Lwów–Warszawa 1931, s. 161–168; A. Ma-
nikowski, J. Łukasiewicz, M. Kaliszuk, Cło, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 
1945, t.  1, Warszawa 1981, s.  104–105; A.  Jezierski, Handel zagraniczny Królestwa Pol-
skiego, Warszawa 1967, s.  132; Sprawozdanie stenograficzne 83 posiedzenia Sejmu Usta-
wodawczego z dn. 1 VIII 1919 r., łam 31; S. Waschko, Celnictwo, Poznań 1946, s. 47; S.Fr. 
Królikowski, Charakterystyka taryf celnych w Polsce (1919–1926), w: Materiały do nowej 
taryfy celnej, z. 1, Warszawa 1928, s. 7.

51 J.S. Okolski, Taryfa celna polska, „Przemysł i Handel” 1920, z. 1, s. 3.
52 Sprawozdanie stenograficzne 81 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dn. 30 VII 1919 r., 

łam 67. Por.: W. Krzywicki, Dzieje polskiej polityki celnej. Zarys historyczny ustawodawstwa 
celnego ze szczególnym uwzględnieniem ceł zbożowych, Warszawa 1925, s. 153.



Małgorzata Łapa194

sejmowa Komisja Celna przy udziale Rady Taryf Celnych i międzyministerialnej 
Komisji Taryf Celnych53. W efekcie przygotowano jednolitą taryfę mającą obo-
wiązywać na całym obszarze Rzeczypospolitej. Ogłoszono ją 4 listopada 1919 r. 
w rozporządzeniu ministrów skarbu oraz przemysłu i handlu54. Zawierało ono je-
dynie ogólne zasady dotyczące stosowania taryfy celnej, w tym: sposoby wymiaru 
cła oraz przypadki zwolnień od niego, zasady pobierania opłat manipulacyjnych, 
składowych i innych. Ustawodawca wprowadził przepisy, zgodnie z którymi każ-
dy towar sprowadzony na obszar celny państwa polskiego podlegał obowiązkowi 
opłacenia cła według stawek dołączonej taryfy celnej, o  ile nie został od niego 
zwolniony. W artykule 10 i 11 wymieniono przedmioty niepodlegające automa-
tycznym opłatom celnym, wśród nich m.in.: niektóre przedmioty używane przez 
personel dyplomatyczny państw obcych przebywający na terenie Rzeczypospoli-
tej, towary podlegające przepisom monopolowym sprowadzane przez monopole, 
produkty rolne pochodzące z  gospodarstw podzielonych granicą celną, środki 
przewozowe wprowadzone do czasowego użytku. Towary przewożone przez 
polski obszar celny lub z niego wywożone nie podlegały cleniu. Ponadto w rozpo-
rządzeniu zapisano podstawowe zasady przewozu towarów po drogach celnych55. 
W  zakresie celnego prawa karnego utrzymano w  mocy przepisy obowiązujące 
dotychczas w poszczególnych dzielnicach. Dodatkowo zawarto ogólne wytyczne 
w zakresie stosowania takich środków polityki celnej jak obrót uszlachetniający 
i zwroty ceł. W artykule 12 przewidziano m.in. możliwość sprowadzania do kra-
ju surowców i półfabrykatów do produkcji towarów przeznaczonych na eksport 
bądź wykorzystywanych podczas ekspozycji na targach międzynarodowych, kon-
kursach przemysłowo-handlowych i  innych tego typu imprezach, co w warun-
kach gospodarki wojennej było rozwiązaniem wręcz koniecznym. Taryfa wraz 
z przepisem wykonawczym weszła w życie 10 stycznia 1920 r.56 i oznaczała utratę 

53 Międzyministerialną Komisję Taryf Celnych oraz jej ciało doradcze – Radę Taryfową 
utworzono 31 maja 1919 r. Zadaniem Komisji było rozpatrywanie wszystkich wniosków 
dotyczących taryfy celnej, zgłaszanych przez Radę Taryfową, organy rządowe, instytucje 
społeczne i osoby prywatne. Rada Taryfowa, jako organ opiniodawczy, inicjowała zmiany 
w istniejącej taryfie celnej, opiniowała projekty taryf celnych, miała prawo proponowania 
własnych rozwiązań prawnych lub organizacyjnych w powierzonym jej zakresie spraw. Do 
grona jej członków weszli przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących dziel-
nice stanowiące wówczas polski organizm państwowy; DzU MS 1919 Nr 14 poz. 203.

54 Dalsze omówienie na podstawie: DURP 1919 Nr 95 poz. 510. Rozporządzenia tego nie 
wniesiono do akceptacji Sejmu, a więc nie otrzymało formy ustawy.

55 Drogi celne – odcinki drogowe między przejściem granicznym a terminalem, gdzie znajdu-
je się wyznaczony urząd celny.

56 Przepis wykonawczy do taryfy celnej zob.: DURP 1919 Nr 95 poz. 511.
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mocy prawnej taryf celnych państw zaborczych oraz wydanych na ich podsta-
wie przepisów wykonawczych. Obowiązywała w tej formie jedynie pół roku, do 
1 lipca. Wówczas rozporządzenie zastąpiono nowym, w którym wprowadzono 
jedynie zmiany terminologiczne57.

Oceniając rozporządzenie z 4 listopada 1919 r., należy podkreślić, że co praw-
da za podstawę układu taryfy przyjęto systematykę i  nomenklaturę przepisów 
rosyjskich z 1903 r., to jednak polskie przepisy znacznie różniły się od pierwo-
wzoru58. Zostały dostosowane do odmiennych warunków funkcjonowania Pol-
ski po I wojnie światowej i jej potrzeb ekonomicznych. Znalazły tu zastosowanie 
zarówno zalecenia Rady Ministrów, jak i wytyczne wynikające z uchwały Sejmu. 
Zastosowane stawki celne oparto na niemieckiej taryfie celnej, tzw. taryfie Hin-
denburga, która zawierała najniższe stawki spośród trzech taryf byłych państw 
zaborczych. Wprowadzone zmiany polegały głównie na zwiększeniu liczby sta-
wek w poszczególnych grupach towarowych, łącznie wzrosła ona z 739 do 1063. 
Dzięki temu odbudowujący się ze zniszczeń wojennych polski przemysł był lepiej 
chroniony przed zagraniczną konkurencją59.

Odchodzenie od zasad gospodarki wojennej, stopniowe znoszenie przepi-
sów reglamentacyjnych oraz włączenie w granice państwa części Górnego Śląska 
wymusiło na władzach państwowych przystąpienie do prac nad rewizją funkcjo-
nującej od dwóch lat taryfy celnej i nad ustawowym uregulowaniem stosunków 
celnych na terenie Rzeczypospolitej. Już 14 kwietnia 1922 r. gabinet Antoniego 
Ponikowskiego przedłożył Sejmowi Ustawodawczemu projekt ustawy w przed-
miocie uregulowania stosunków celnych60. Przepisy te miały zastąpić ustawę 
o obrocie towarowym z zagranicą z 15 lipca 1920 r. oraz dostosować taryfę celną 
i dotychczasowe rozporządzenia celne do uchwalonej w marcu 1921 r. ustawy za-
sadniczej. Prace dotyczące przepisów w zakresie regulowania stosunków celnych 
rozpoczęte przez rząd Ponikowskiego kontynuowali jego następcy. Wkrótce po 

57 Tamże, 1920 Nr 51 poz. 314.
58 AAN, Prezydium Rady Ministrów. Komitet Ekonomiczny Ministrów, t. 1030, k. 3, Uzasad-

nienie projektu taryfy celnej przywozowej.
59 A. Wierzbicki, Wspomnienia i dokumenty (1877–1920), Warszawa 1957, s. 405; I. Weinfeld, 

Skarbowość polska, t. 2: Daniny. Podatki, opłaty, cła i akcyzy, Warszawa 1937, s. 174; S.Fr. 
Królikowski, Charakterystyka taryf, s. 12.

60 Sejm Ustawodawczy, Druk Sejmowy nr 3481, Wniosek w sprawie projektu ustawy w przed-
miocie regulowania stosunków celnych. Złożenie tego projektu przez rząd Ponikowskiego 
poprzedził wniosek z 4 lutego 1922 r. dotyczący upoważnienia ministrów przemysłu i han-
dlu i skarbu do ograniczenia przywozu, wywozu i przewozu tranzytowego towarów (Sejm 
Ustawodawczy, Druk Sejmowy nr 3311, Wniosek). 
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wyborach parlamentarnych 1922 r. i ukonstytuowaniu się Sejmu I kadencji, 11 
grudnia ten sam dokument wniósł pod jego obrady rząd Juliana Nowaka61, a po 
jego upadku sprawą zajął się gabinet Władysława Sikorskiego i kolejny Wincen-
tego Witosa. Projekt ten również nie doczekał się dyskusji podczas plenarnego 
posiedzenia Sejmu. W  zmienionej formie, łącząc niejako obie dotychczasowe 
wersje, został ponownie przedłożony po ponad roku, w styczniu 1924. Nim do 
tego doszło rząd Sikorskiego uznał za konieczne dokonanie zmian w projekcie 
ustawy. Podczas posiedzenia 7 marca 1923 r. Rada Ministrów wprowadziła wiele 
poprawek, a w następnych dniach Komitet Celny przy Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu wyłonił ze swego składu Komisję do planowania i organizowania prac 
nad rewizją taryfy celnej, a także, w dalszej przyszłości, nad nową taryfą62. Wkrót-
ce, 26 maja 1923  r., rząd Sikorskiego ustąpił, a  nowy gabinet, kierowany przez 
Wincentego Witosa, uznał, że wszystkie projekty ustaw przygotowane przez 
poprzedników winny zostać ponownie przeanalizowane. W ten sposób projekt 
w sprawie uregulowania stosunków celnych wrócił pod obrady rządu. Dyskuto-
wano nad nim 22 października 1923 r. Prace rządowe spowodowały, że pierwotny 
projekt obejmujący uprawomocnienie taryfy celnej został rozszerzony o  nowy 
dział dotyczący organizacji „celnictwa” oraz o upoważnienie do przeprowadzenia 
w drodze rozporządzenia rewizji taryfy celnej.

Równocześnie do prac nad uregulowaniem stosunków celnych prowadzono 
intensywne działania w  zakresie przygotowania regulacji taryfowych. W  maju 
1922 r. powołano Komisję do Rewizji Taryfy Celnej. Ta prowadziła prace przez 
dwa lata. Przygotowanie materiałów do poszczególnych działów taryfy zakoń-
czono na przełomie maja i czerwca 1924 r., a wyniki przekazano Ministerstwu 
Przemysłu i Handlu. Taryfę celną ogłoszono w formie rozporządzenia 26 czerwca 
1924 r.63, na co pozwalała ustawa o naprawie skarbu państwa. Taryfa ta w dalszym 
ciągu zachowała budowę przepisów rosyjskich, jednak w porównaniu z wcześ- 
niej obowiązującą, została znacznie rozbudowana. Nowa taryfa zawierała 1596 
stawek, w tym z zapisanych w taryfie z 1919 r. zmieniono połowę (535 stawek). 

61 Sejm I kadencji, Druk Sejmowy nr 13, Projekt ustawy w przedmiocie uregulowania stosun-
ków celnych.

62 „Monitor Polski” 1922, nr 60, s. 1, Z Ministerstwa Przemysłu i Handlu; Z.M[iduch], W spra-
wie taryfy celnej, „Przegląd Gospodarczy” 1922, nr 12, s. 458.

63 Projekt taryfy przyjęto podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Ministrów 
14 czerwca 1924 r., a następnie podczas posiedzenia Rady Ministrów 20 czerwca 1924 r.; 
DURP 1924 Nr 54 poz. 540; AAN, Akta Stanisława Kauzika, t. 6, k. 164–165, Protokół 206 
posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Ministrów z dn. 14 VI 1924 r.; Taryfa celna, „Prze-
mysł i Handel” 1924, z. 27, s. 777–779.
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Zmiany polegały także na zróżnicowaniu nomenklatury, co doprowadziło do 
utworzenia 533 nowych stawek. 

W tym czasie nadal nierozwiązany pozostawał problem przepisów dotyczą-
cych stosunków celnych na terenie Rzeczypospolitej. Prace trwały od 1922 r., lecz 
z powodu zawirowań politycznych – zmiany rządów – mimo dwukrotnego prze-
syłania projektu do Sejmu, nie udało się dotąd tej kwestii uregulować. Ponow-
nie zajął się nią rząd Władysława Grabskiego, który dyskutował nad tą kwestią 
7 stycznia 1924 r. Uchwalono wówczas ostateczny tekst dokumentu. Pierwotna 
wersja ustawy została rozszerzona o część dotyczącą organizacji systemu celnego 
oraz punkt zawierający upoważnienie do przeprowadzenia rewizji taryfy celnej 
w drodze rozporządzenia. Stosowny projekt ustawy trafił do Sejmu 21 stycznia 
w formie poprawek i uzupełnień do projektu z 11 grudnia 1922 r.64 Przedłożenie 
rządowe łączyło w sobie, z pewnymi zmianami, obie wcześniejsze wersje. Usta-
wę regulującą stosunki celne uchwalono 31 lipca65. Zapisano w niej wiele obo-
wiązujących już postanowień, a także wprowadzono nowe, zapewniające rządo-
wi dość szerokie pełnomocnictwa w zakresie polityki celnej. Ustawa w zakresie 
uregulowania stosunków celnych stanowiła kolejny etap unifikacji. Na jej mocy 
po raz pierwszy wprowadzono w  Polsce cła wywozowe. Ich stosowanie, przez 
wprowadzenie ograniczeń ilościowych części przywożonych towarów, chroniło 
krajowych konsumentów66.

Mimo wieloletnich prac legislacyjnych polskie prawo celne stanowiło aż do 
1933 r. zlepek różnorodnych przepisów, rozporządzeń, wydawanych przez róż-
ne władze67. Trzecią polską taryfę celną rząd ogłosił 23 sierpnia 1932 r. Była to 
taryfa przywozowa68. Przepisy zaczęły obowiązywać od 11 października 1933 r. 
Po zerwaniu z  budową przedwojennej taryfy rosyjskiej przepisy z  1932  r. były 
już całkowicie samodzielnym tworem. Wzorzec dla polskiego rozwiązania stano-
wiła międzynarodowa taryfa celna, opracowana przez Komisję Ekspertów przy 
Komitecie Ekonomicznym Ligi Narodów. Z  wzoru tego przyjęto również no-
menklaturę celną. Jej charakterystyczną cechą było daleko idące zróżnicowanie, 
polegające nie tylko na włączeniu do taryfy większej liczby towarów, lecz także 

64 Sejm I kadencji, Druk Sejmowy nr 947, Projekt ustawy w przedmiocie uregulowania sto-
sunków celnych; AAN, PRM. Prot., t. 25, Protokół posiedzenia RM z dn. 7 I 1924 r.

65 DURP 1924 Nr 80 poz. 777; Z. Miduch, Ustawa w przedmiocie uregulowania stosunków 
celnych, „Przegląd Gospodarczy” 1924, nr 17, s. 744–747.

66 I. Weinfeld, Skarbowość polska, t. 2, s. 179.
67 S.Fr. Królikowski, O konstrukcji prawa celnego, „Ekonomista” 1932, t. 1, s. 77–79.
68 DURP 1932 Nr 85 poz. 732; Z. Miduch, Nowa taryfa celna, „Przegląd Gospodarczy” 1932, 

nr 18, s. 685. 
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na dalszym ich rozróżnieniu z punktu widzenia wykorzystanego materiału czy 
wagi. Dzięki temu zarówno taryfa celna oparta na ilościowej podstawie wymia-
ru ceł, jak i  ówczesne prawo celne zostały uznane za bardzo nowoczesne akty 
prawne i  cieszyły się dużym uznaniem za granicą69. Z uwagi zaś na ramowość 
rozwiązań i ich elastyczność oba akty prawne zaliczano do najlepszych obowiązu-
jących wówczas uregulowań celnych państw europejskich70. O ich wysokim po-
ziomie może świadczyć fakt, że niektóre rozwiązania w nich zawarte obowiązują, 
w nieznacznie zmienionej formie, współcześnie71. Niemniej należy podkreślić, iż 
w niektórych państwach stosowano już rozwiązania polegające na wartościowym 
określaniu podstawy wymiaru ceł. Koncepcję wartościową stosowano w  tary-
fach celnych Belgii, Holandii, Turcji, Stanów Zjednoczonych oraz częściowo we 
Francji. W Polsce na takie rozwiązanie się nie zdobyto72. Dodać należy, że tary-
fa z 1932 r. miała charakter protekcyjny, co umożliwiało stosowanie racjonalnej 
ochrony rodzimej produkcji. Ponadto po raz pierwszy wprowadzono cła mini-
malne i maksymalne oraz morskie cła preferencyjne. Te ostatnie miały za zadanie 
ułatwić przywóz do kraju drogą morską pożądanych towarów, m.in. surowców 
włókienniczych73.

Wraz z wejściem w życie taryfy celnej pojawiła się potrzeba uchwalenia no-
wej, jednolitej ustawy celnej. Dotychczas podstawowym aktem prawa celnego 
była ustawa z 31 lipca 1924 r. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, w celu 
przystosowania jej do taryfy z 1932 r., została częściowo zmieniona na mocy roz-
porządzenia z 9 października 1933 r.74 

69 Por. S. Waschko, Systemy, s. 58–70; S. Rosiński, Problem działania ceł w teorii ekonomii, 
„Prace Komisji Nauk Społecznych” 1929, t.  3; T. Gliwic, Znaczenie ceł po wojnie, Toruń 
1949. Polska była pierwszym krajem, który dostosował swoją taryfę do nomenklatury celnej 
opracowanej przez Ligę Narodów.

70 Z. Czyżewski, Wstęp, w: Prawo celne i przepisy wykonawcze do prawa celnego, t. 1, Warsza-
wa 1947, s. 3.

71 A. Kuś, Prawo celne, Lublin–Bydgoszcz 2003, s. 32–33; P. Sawczuk, Ewolucja koncepcji pod-
staw wymiaru należności celnych w Polsce – wybrane zagadnienia, w: Regulacje w zakresie 
prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświad-
czenia i perspektywy, red. nauk. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Warszawa 2012, s. 433.

72 S. Głąbiński, Nauka skarbowości, Warszawa–Lwów 1925, s. 452.
73 A. Drozdek, O cle w Polsce w latach 1918–1939, „Z Dziejów Prawa” 2016, t. 9 (17), s. 47.
74 DURP 1933 Nr 78 poz. 554; S.Fr. Kr[ólikowski], Po wejściu w życie nowej taryfy celnej, „Pol-

ska Gospodarcza” 1933, z. 41, s. 1243–1244.
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Przepisy o prawie celnym wydano 27 października 1933 r.75 Ich wprowadze-
nie stanowiło ostatni etap kształtowania się polskiego systemu celnego po woj-
nie światowej. Rozporządzenie zawierało postanowienie o  jednolitości polskie-
go ustawodawstwa celnego, uchylając tym samym obowiązujące dotąd przepisy, 
w  tym wszelkie pozostałości przepisów państw zaborczych. Precyzowało także 
pojęcie polskiego obszaru celnego, wyraźnie wskazując na przynależność do nie-
go Wolnego Miasta Gdańska – obowiązywało również na jego terenie. Zawierało 
definicję należności celnych. Przewidywało wiele środków polityki celnej, jak: cła 
przywozowe, wywozowe, odwetowe (stosowane do państw traktujących towary 
polskie na warunkach gorszych niż pochodzące z  innych krajów) i  dodatkowe 
(stosowane wobec państw o  zdeprecjonowanej walucie lub popierających swój 
wywóz ze szkodą dla polskiej produkcji, np. przez stosowanie ceł dumpingowych), 
obrót warunkowy, zwroty ceł i ulgi celne. Dla zapewnienia płynności stosunków 
międzynarodowych Rada Ministrów mogła wydawać rozporządzenia zmieniające 
cła przywozowe. Ponadto otrzymała prawo do nakładania ceł odwetowych oraz 
ceł dodatkowych, a minister skarbu – ceł wywozowych. Cła dodatkowe mogły 
być nałożone m.in. na towary z państw stosujących dopłaty wywozowe lub ta-
kie, które „innymi sposobami podtrzymują konkurencję gospodarczo szkodliwą 
dla wytwórczości krajowej”76. Podtrzymano zasadę, według której nie pobierano 
ceł od towarów przewożonych przez polski obszar celny. Cło pobierano na pod-
stawie dwóch rodzajów stawek celnych: konwencyjnych i  autonomicznych. Te 
pierwsze pobierano przy przywozie towarów z państw, z którymi Polska zawarła 
i realizowała postanowienia umowy celnej. Stawki autonomiczne obowiązywały 
przy przywozie towarów z państw, z którymi Polska tych umów nie miała. Cło 
pobierane na podstawie stawek konwencyjnych było niższe od stawek autono-
micznych. Cła odwetowe rząd mógł zastosować wobec towarów pochodzących 
z  państw, w  których polskie towary i  środki przewozowe traktowane były na 
gorszych warunkach niż pochodzące z  innych państw. Ponadto istniała możli-
wość nakładania ceł dodatkowych – te stosowano wobec towarów pochodzących 
z państw o obniżonej wartości waluty lub stanowiących szkodliwą konkurencję 
dla produkcji krajowej. W celu uproszczenia formalności celnych, a ponadto akty-
wizacji eksportu, zezwolono na otwieranie przy przedsiębiorstwach filii urzędów 
celnych, mających prowadzić odprawy artykułów sprowadzanych na wyłączny 

75 Dalsze omówienie na podstawie: DURP 1933 Nr 84 poz. 610. Zob. też: S. Frankowski, Usta-
wa celna, „Polska Gospodarcza” 1933, z. 44, s. 1346–1347; Z. Miduch, Prawo celne, „Prze-
gląd Gospodarczy” 1933, nr 24, s. 891–893.

76 DURP 1933 Nr 84 poz. 610, s. 1585.
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użytek tychże przedsiębiorstw oraz odprawy wywozowe towarów w nich wypro-
dukowanych. W rozporządzeniu znalazł się też zapis o zwolnieniu od cła przy-
wozowego wszelkiego sprzętu wojskowego sprowadzanego na potrzeby armii. 
Przepisy o prawie celnym weszły w życie w rok po ogłoszeniu – w październi-
ku 1934 r. Miały one charakter ramowy, wymagający stosowania rozporządzeń 
wykonawczych, zawierających, oprócz przepisów uzupełniających do prawa cel-
nego, także niektóre przepisy podstawowe. Wejście w życie tych rozporządzeń 
w  zasadzie kończyło prace kodyfikacyjne w  zakresie ustawodawstwa celnego77. 
Kolejne uzupełnienia i modyfikacje przepisów wykonawczych nie wpłynęły w za-
sadniczy sposób na system ustalony przepisami z lat 1932–1933.

Zakończenie

System celny Polski międzywojennej powstał w wyniku wieloletnich prac na-
znaczonych trudnościami natury politycznej i  ekonomicznej. Unifikacja objęła 
szerokie spektrum działań, począwszy od skomplikowanego procesu włączania 
do polskiego obszaru celnego kolejnych terytoriów i  organizowania ochrony 
celnej granic państwa przy równoczesnym tworzeniu administracji celnej, na 
przygotowaniu i  wdrożeniu przepisów z  zakresu prawa celnego skończywszy. 
Stopniowe rozszerzanie obszaru celnego państwa oraz kilkuetapowe prace nad 
unifikacją taryfy celnej i  prawa celnego doprowadziły do zbudowania w  latach 
1932–1933 usankcjonowanego przez nowe prawo celne z 27 października 1933 r. 
spójnego systemu przepisów, który przetrwał z niewielkimi zmianami do wybu-
chu II wojny światowej. W ten sposób zlikwidowano ostatnie obowiązujące relik-
ty przepisów celnych państw zaborczych78. Ustawodawstwo celne opierało się na 

77 S. Frankowski, Przepisy wykonawcze do prawa celnego, „Polska Gospodarcza” 1934, z. 44, 
s. 1345. Przepisy wykonawcze do prawa celnego z 9 października 1934 r. zostały zmienione 
i  uzupełnione rozporządzeniami z  9 sierpnia 1935  r., 7 października 1935  r., 9 kwietnia 
1936 r. i 21 listopada 1938 r. (DURP 1934 Nr 90 poz. 820; 1935 Nr 59 poz. 385; 1935 Nr 
77 poz. 481; 1936 Nr 34 poz. 266; 1938 Nr 95 poz. 641). W 1938 r. polskie przepisy celne 
rozciągnięto na obszar zajętego przez Rzeczpospolitą Zaolzia (tamże, 1938 Nr 99 poz. 660). 
Przepisy te zmieniono 20 czerwca 1939 r. (tamże, 1939 Nr 56 poz. 361).

78 Polskie ustawodawstwo celne, Warszawa 1935; L. Krywieńczyk, Przepisy celno-graniczne. 
Wydanie trzecie przejrzane i uzupełnione, Katowice 1937, s. 22–58; S.Fr. Królikowski, Usta-
wodawstwo celne w okresie 1918–1938 r., w: Kalendarz Skarbowy na 1939 rok, opracowany 
pod red. Zygmunta Machaja, Warszawa 1939, s. 491.
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dwóch równorzędnych aktach prawnych. System ten zbliżony był do rozwiązań 
obowiązujących w innych państwach europejskich. Na koniec warto podkreślić, 
że przepisy z 1933 r. pierwszy raz w odrodzonej Rzeczypospolitej regulowały tak 
duży zakres zagadnień celnych. Oceniano je wysoko nie tylko w Polsce, lecz także 
poza jej granicami79. 

Ewolucja regulacji normatywnych zmierzała w kierunku możliwie najlepsze-
go ich wykorzystania jako narzędzia kreowania polityki handlu zagranicznego. 
W efekcie doprowadziła do stopniowej zmiany kierunków wymiany towarowej 
Polski. W  drugiej połowie lat dwudziestych i  w  latach trzydziestych znacznie 
zmniejszył się w  niej udział byłych państw zaborczych. Równocześnie doszło 
do przekierowania części wymiany do nowych kontrahentów, w  tym na rynki 
zamorskie. Regulacje przeprowadzone w Polsce w 1932 i 1933 r. trzeba widzieć 
w  kontekście wcześniejszych doświadczeń handlowych i  panującego kryzy-
su gospodarczego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wielki kryzys gospodarczy 
przyniósł wyraźny rozwój ceł. Wysoce protekcyjny charakter taryfy celnej z 23 
sierpnia 1932 r. oraz znaczne zróżnicowanie stawek celnych umożliwiały bardziej 
racjonalną ochronę krajowej wytwórczości. Należy dodać, że cło pełniło także 
funkcję fiskalną. Dane statystyczne potwierdzają, iż odgrywało ono istotną rolę 
w dochodach skarbu państwa. W drugiej połowie lat dwudziestych wpływy z ceł 
w stosunku do ogółu przychodów polskiego budżetu kształtowały się na poziomie 
16–25%. W  latach trzydziestych w wyniku dramatycznej sytuacji gospodarczej 
spowodowanej kryzysem gospodarczym wskaźnik ten uległ znacznemu obniże-
niu i nie przekraczał: w 1931/1932 r. – 13,4%, 1932/1933 – 11,1%, 1933/1934 – 
9,9%, 1934/1935 – 8,1%, 1935/1936 – 5,1%, 1936/1937 – 5,0%, 1937/1938 – 8,2%, 
1938/1939 – 7,1%80.
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Streszczenie 

W czasie kampanii wyborczej do parlamentu jesienią 1922 r. duchowni w powiatach: radom-
skim, koneckim i opoczyńskim, na ogół popierali ugrupowania prawicowe skupione w Chrze-
ścijańskim Związku Jedności Narodu. Zgodnie z zaleceniami kurii mogli to robić poza kościo-
łem. Przebadane materiały administracji państwowej wskazują, że największe zaangażowanie 
duchownych w organizację wieców ChZJN nastąpiło w powiecie koneckim, gdzie blisko po-
łowa zebrań była zwoływana przez duchownych. Jednak w  działalność tę zaangażowało się 
jedynie sześciu księży. Znacznie mniej przypadków odnotowano w powiecie radomskim, a dla 
powiatu opoczyńskiego dokumentacja jest niepełna. ChZJN wygrał wybory w okręgu nr 93, 
a najwyższe poparcie otrzymał w powiecie radomskim i opoczyńskim. 

Słowa kluczowe: wybory do sejmu w Polsce 1922 r., zaangażowanie polityczne ducho-
wieństwa katolickiego, sytuacja polityczna w powiatach radomskim, koneckim i opoczyńskim 
w 1922 r. 

Summary

Participation of Catholic clergy in the electoral campaign to the parliament  
in 1922, in Radom, Końskie and Opoczno districts

During the electoral campaign to the parliament in the autumn of 1922, the clergy in Radom, 
Końskie and Opoczno districts generally supported right-wing parties that formed the Chris-
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tian Association of National Unity (ChZJN). Following the recommendations of the Curia, they 
were allowed to do that outside the Church. The state administration documents that were 
examined indicate that the greatest involvement of clergy in the organization of ChZJN rallies 
took place in the Końskie district, where nearly half of the meetings were initiated by clergy. 
However, only six priests were involved in this activity. Much fewer cases were noted in Radom 
district, and for Opoczno district the documentation is incomplete. ChZJN won the elections 
in constituency No. 93, and it received the largest support in Radom, Końskie and Opoczno 
districts.

Keywords: elections to the Sejm in Poland in 1922, political involvement of the Catholic 
clergy, political situation in Radom, Końskie and Opoczno districts in 1922.

Wprowadzenie

Z dotychczasowych badań wynika, że duchowni diecezji sandomierskiej wy-
kazali się patriotyzmem w okresie powstania styczniowego1, a analogiczne posta-
wy przejawiali w 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej2. Odzyskanie przez 
Polskę niepodległości było dla wielu księży spełnieniem marzeń, otwierało zu-
pełnie nowe perspektywy, ale też wymagało dostosowania się do nowej sytuacji. 
Niewątpliwie duchowni zamierzali wpływać na społeczeństwo, pragnąc kształto-
wać jego postawy w duchu chrześcijańskim. Kościół na terenach dawnego Króle-
stwa Polskiego nie miał wielkich doświadczeń w pracy społecznej, choć niektórzy 
duchowni podejmowali ją, czerpiąc m.in. inspirację z  Wielkopolski3. Zapewne 
traktowali zaangażowanie w bieżące wydarzenia polityczne jako część aktywno-
ści społecznej. Niewątpliwie okres wyborów do parlamentu sprawiał, że zainte-
resowanie polityką i rywalizacją partyjną wzrastało wśród całego społeczeństwa. 
W tej sytuacji musieli jakoś odnaleźć się duchowni, którym przepisy kościelne 
zalecały dystans wobec tej aktywności, ale przecież przepisy te nie były jeszcze 
ściśle sprecyzowane. Celem artykułu jest przedstawienie, jak wyglądało zaanga-
żowanie duchowieństwa rzymskokatolickiego w okręgu wyborczym nr 19 w kam-
panię wyborczą do parlamentu jesienią 1922 r. Okręg ten tworzyły trzy powiaty: 

1 E. Orzechowska, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowym, Sando-
mierz 2018. 

2 B. Stanaszek, Diecezja sandomierska 1818–2018. Tradycje historyczne, Sandomierz 2018. 
3 Por. I. Zaleska, Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny 

światowej, Warszawa 2014, passim. Autorka odniosła się m.in. do problematyki społeczne-
go i politycznego zaangażowania duchowieństwa. 
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radomski, konecki i opoczyński. Przynależały one do województwa kieleckiego, 
a w zakresie administracji kościelnej do diecezji sandomierskiej. Temat ten nie 
został dotąd opracowany, chociaż istnieją publikacje dotyczące duchowieństwa 
diecezji sandomierskiej w okresie międzywojennym4 oraz zaangażowania ducho-
wieństwa diecezji kieleckiej w kampanie wyborcze prawicy w latach 1919–19285. 
Niewiele miejsca działalności księży poświęcił Piotr Adam Tusiński w opracowa-
niu o życiu politycznym Radomia w  latach 1918–19396. Podstawowe materiały 
dotyczące tego zagadnienia znajdują się w Archiwum Państwowym w Kielcach 
w  zespole: Urząd Wojewódzki w  Kielcach (1919–1939). Znajdujemy tam mel-
dunki z wieców wyborczych przygotowane przez policję, które starostowie prze-
syłali do wojewody, oraz sprawozdania sytuacyjne ze wspomnianych powiatów 
z lat 1920–1923. Uzupełniająca kwerenda została przeprowadzona w Archiwum 
Diecezjalnym w Sandomierzu, a sondażowa – w prasie („Słowo Radomskie”). 

Sytuacja polityczna przed wyborami

Interesujący nas teren wyróżniał się w diecezji sandomierskiej większą reli-
gijnością mieszkańców, a  równocześnie silniejszymi wpływami prawicy. Uwi-
doczniło się to podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. Wówczas 
w powiatach opoczyńskim i koneckim endecja zdobyła ponad 54,6 tys. głosów 
i 5 mandatów, a PSL „Wyzwolenie” 12 tys. głosów i 1 mandat. W powiatach ra-
domskim i  kozienickim Związek Ludowo-Narodowy i  Narodowy Związek Ro-
botników uzyskały 69,4 tys. głosów i 6 mandatów, a PSL „Wyzwolenie” zaledwie 
1 mandat. Zupełnie inaczej głosy rozłożyły się w innych powiatach należących do 
diecezji: w  sandomierskim, opatowskim i  iłżeckim PSL „Wyzwolenie” uzyskało 

4 B. Stanaszek, Duchowieństwo diecezji sandomierskiej w latach 1918–1939, Lublin 1999. 
5 T. Borowiec, Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampaniach 

parlamentarnych Związku Ludowo-Narodowego z 1922 i 1928 roku, „Świętokrzyskie Stu-
dia Archiwalno-Historyczne” 2017, t. 6, s. 93–124; tenże, Zaangażowanie duchowieństwa 
rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampanię wyborczą Narodowej Demokracji do Sej-
mu ustawodawczego z 1919 roku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2016, 
t. 5, s. 191–208; tenże, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji kieleckiej wobec Związku 
Ludowo-Narodowego w latach 1919–1928, w: Duchowieństwo polskie w latach niepodległo-
ści 1918–1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapys, M.B. Markowski, Kielce 2006, 
s. 83–106.

6 P.A. Tusiński, Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 1918–1939, Radom 1996.
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ponad 41 tys.  głosów i  5 mandatów, PPS ponad 14,5 tys.  głosów (2 mandaty), 
a  prawicowy Związek Ludowo-Narodowy występujący w  koalicji z  PSL „Piast” 
jedynie 25,8 głosów i 2 mandaty poselskie7. Sytuacja polityczna była jednak dyna-
miczna, a sympatie ludności ulegały zmianie. Nieco światła na te kwestie rzucają 
sprawozdania sytuacyjne z poszczególnych powiatów. Według ocen starosty ko-
neckiego sformułowanych 1 kwietnia 1921 r. powiat był zróżnicowany pod wzglę-
dem sympatii politycznych. Na terenach rozciągających się od Końskich w stro-
nę Pilicy, które zamieszkiwała ludność rolnicza (gleby były urodzajne i niewiele 
gospodarstw karłowatych), dominowały wpływy umiarkowanych stronnictw lu-
dowych, a nawet ludność „zdaje się skłaniać ku programowi Związku Ludowo-
-Narodowego”. Jednak w  gminach, w  których nie uregulowano kwestii serwi-
tutów, stosunki między większą i  mniejszą własnością były napięte, co dawało 
pożywkę do agitacji PSL „Wyzwolenie”, które w ostatnich tygodniach zyskiwało 
zwolenników. Z kolei część zachodnią powiatu w kierunku linii Radom–Kielce 
zamieszkiwała ludność „na wpół fabryczna”, dominowały tam gospodarstwa kar-
łowate (0,5–3 morgów), a na dodatek gleba była nieurodzajna. Tam uwidaczniały 
się ostre napięcia w kwestii agrarnej, a silne wpływy miał radykalny odłam PSL 
(„Wyzwolenie”), a  niekiedy PPS, który opanował ośrodki fabryczne8. Te ostat-
nie ugrupowania często atakowały kler, który z kolei odpłacał się im podobnie. 
Starosta pisał: „godnym uwagi jest fakt, jaki się zdarzył w jednej z miejscowości 
fabrycznych w powiecie, gdzie robotnicy w dn. 1 maja [1920 r.] z orkiestrą uro-
czyście udali się do kościoła celem poświęcenia czerwonego sztandaru i uczuli 
się bardzo dotknięci, gdy ksiądz miejscowy poświecenia takowego odmówił”9. 
W czasie wojny z bolszewikami robotnicy chętnie zgłaszali się do biur werbun-
kowych Armii Ochotniczej, wykazywali się więc patriotyzmem. W okresie po-
przedzającym kampanię wyborczą aktywność stronnictw prawicowych nie była 
zbyt wielka. W kwietniu 1922 r. Związek Ludowo-Narodowy zorganizował dwa 
wiece – w Radoszycach (13 kwietnia) i w Przedborzu (20 kwietnia), w których 
uczestniczył ks. Jan Naulewicz, proboszcz ze Stromca (określono go jako posła 
na Sejm, w istocie zamierzał kandydować w nadchodzących wyborach) i nauczy-
cielka z gimnazjum w Radomiu. W kwietniu zaobserwowano wzmożoną działal-
ność Związku Ludowo-Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji w Końskich10. 
Stopniowo walka polityczna się zaostrzała. 8 maja 1922 r. w Końskich w sali stra-

7 Szerzej: B. Stanaszek, Duchowieństwo, s. 31–39. 
8 Archiwum Państwowe w  Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki 1918–1939 

(dalej: UWKI), sygn. 21/100/465, s. 111.
9 Tamże, sygn. 21/100/465, s. 125.
10 Tamże, sygn. 21/100/477, k. 41.
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ży pożarnej odbył się wiec zorganizowany przez Narodową Demokrację – „pod 
egidą” Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Przemawiali delegaci Ge-
neralnego Sekretariatu Chrześcijańskich Związków Zawodowych z Radomia, ale 
uczestników spotkania było niewielu. Pod koniec miesiąca pojawiły się ulotki kol-
portowane przez PSL „Wyzwolenie”, jednak stronnictwo to według opinii starosty 
traciło wpływy, zwalczane zajadle przez Chrześcijańską Demokrację11. 

Bardzo aktywnie toczyło się życie polityczne w powiecie radomskim. Trudno 
się temu dziwić, skoro Radom był największym ośrodkiem miejskim i przemysło-
wym diecezji sandomierskiej. Silne wpływy posiadały tam ugrupowania prawico-
we, wspierane przez duchowieństwo. 22 marca 1922 r. abp Józef Teodorowicz ze 
Lwowa, poseł na Sejm Ustawodawczy, wygłosił w Radomiu odczyt „Kościół a Pań-
stwo”12. Rywalizacja polityczna i polemiki były bardzo gwałtowne, co uwidoczniło 
się wiosną 1922 r. O zdobycie dogodnej pozycji przed wyborami zabiegały różne 
ugrupowania. 1 maja 1922 r. przez miasto przeszedł pochód robotników, w któ-
rym brało udział około 1,5 tys. manifestantów śpiewających Międzynarodówkę13. 
Zupełnie inny charakter miały obchody święta 3 Maja. O godz. 10 na ul. Piaski 
zaczęły gromadzić się chrześcijańskie organizacje społeczne. W  sprawozdaniu 
wyliczono kolejno: Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy „z ogromnym 
transparentem, za którym szli weterani miejscowego koła”, Chrześcijański Zwią-
zek Inteligencji z  Kresów, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, dzie-
więć Chrześcijańskich Związków Zawodowych (spośród nich sztandary niosły: 
Związek Służby Domowej, Garbarzy, Dozorców). Pod transparentem w barwach 
narodowych zgromadzili się członkowie Związku Młodzieży Polskiej. Do tych or-
ganizacji przyłączyli się członkowie PZK oraz Chrześcijański Związek Nauczycie-
li Szkół Powszechnych. Z kolei o godz. 10.30 na Placu Jagiellońskim gromadziły 
się „organizacje wolnych zawodów, przedstawiciele naszych władz, cechy, szkoły, 
skauci i skautki, sokoły, straż, Narodowa Organizacja Kobiet i inne”14. Mszę św. 
celebrował ks. prałat Kazimierz Sykulski, poseł na Sejm Ustawodawczy, w asyście 
miejscowego duchowieństwa. Kazanie wygłosił ks. Henryk Gierycz, miejscowy 
prefekt. Pochód przeszedł ulicami miasta. Na ul. Mariackiej przemawiał ks. dr 
Antoni Ręczajski, który podkreślał znaczenie Konstytucji 3 maja. Zaproponował 
przyjęcie rezolucji, które uchwalono15. 

11 Tamże, s. 118.
12 Tamże, sygn. 21/100/481, s. 68.
13 Szerzej: tamże, sygn. 21/100/477, s. 156. 
14 Tamże, s. 157. 
15 Tamże, s. 157–158.
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Z  wielkim rozmachem zorganizowano poświecenie sztandaru Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Radomiu (7–8 maja 1922 r.), na którą to uroczystość 
przybyły delegacje drużyn „Sokoła” z innych miast. O godz. 11.00 ks. Bronisław 
Ekiert, miejscowy prefekt, odprawił mszę św. w intencji „Sokoła”, a ks. prałat Sy-
kulski wygłosił na Placu 3 Maja przemówienie, zaznaczając: „zbrodniarzem jest 
ten, kto dzisiaj rozdwaja jedność narodową lub działa wspólnie z wrogami Polski 
na jej szkodę”16. 

14 maja 1922 r. w Resusie Rzemieślniczej odbył się zjazd delegatów Narodo-
wo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego z powiatów: radomskiego, kozie-
nickiego, iłżeckiego, opatowskiego, sandomierskiego. Przybyło 840 delegatów, 
a wszystkich uczestników doliczono się blisko 1,5 tys. Obecni byli posłowie: Stefan 
Sołtyk, Karol Junga, Stefan Kaczmarek, Konstanty Kowalewski, ks. Kazimierz Sy-
kulski, Franciszek Mazur i Stanisław Gumowski17. 2 czerwca 1922 r. poseł Antoni 
Harasz zorganizował wiec dla Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Praca”, 
na którym poruszał tematy ważne dla robotników (analogiczne spotkanie odbyło 
się 25 czerwca). Wielką aktywność wykazywali też posłowie innych ugrupowań18. 
Spotkania organizowano także na terenie powiatu. 22 czerwca 1922 r. o godz. 17 
w Jedlińsku odbył się wiec, na który przybyli posłowie: Gumowski, Mazur oraz 
ks. Jan Naulewicz, proboszcz ze Stromca. Ten ostatni mówił o „powstaniu naszej 
Ojczyzny, o Naczelniku Państwa i o wyborach do Sejmu”, w których zamierzał 
kandydować19. Z kolei 17 lipca 1922 r. na wiecu PPS ostro atakowano nominowa-
nego na premiera Wojciecha Korfantego, 22 lipca zaś odbył się wiec poparcia dla 
niego zorganizowany przez blok stronnictw narodowych20. 

Temat wyborów stał się aktualny po uchwaleniu Konstytucji (17 marca 1921 r.) 
i ordynacji wyborczej do nowego parlamentu (28 lipca 1922 r.)21. Naczelnik Pań-
stwa 18 sierpnia 1922 r. ogłosił, że wybory do Sejmu odbędą się w niedzielę 5 lis- 
topada, a  do Senatu 12 listopada 1922  r.22 Równocześnie wyznaczono okręgi 
wyborcze, wśród nich nr 19, obejmujący powiaty: Radom, Końskie, Opoczno23. 
Ugrupowania prawicowe występowały w tych wyborach w sojuszu pod nazwą: 

16 W defiladzie brało udział wojsko. Ponadto odbył się mecz piłki nożnej, uroczysta akademia 
i odczyty w sali Rady Miejskiej. Tamże, s. 158.

17 Tamże, s. 158–159.
18 Tamże, s. 262.
19 Tamże, s. 263.
20 Tamże, s. 75–77.
21 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dz. Ust. RP) 1922 Nr 66 poz. 590.
22 Dz. Ust. RP 1922 Nr 66 poz. 593. 
23 Dz. Ust. RP 1922 Nr 66 poz. 590.
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Chrześcijański Związek Jedności Narodu (ChZJN). Zawiązano go 16 sierpnia 
1922 r., a główną rolę odgrywały w nim Związek Ludowo-Narodowy, Chrześci-
jańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy (Chrześcijańska Demokracja) i  Narodo-
wo-Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze. Kandydaci wystawieni przez ChZJN 
w wyborach znaleźli się na liście nr 824. 

Temat przygotowań do wyborów przyciągał uwagę księży diecezji sando-
mierskiej. Mówiono o  tym na kongregacji dziekańskiej w  Sandomierzu 12–13 
września 1922 r. Zalecano, by zgodnie z postanowieniem episkopatu duchowni 
w świątyniach ograniczyli się do odczytania odezwy biskupów w sprawie wybo-
rów, „bez żadnych komentarzy, bez wskazywania osób lub list wyborczych”. Nie 
oznaczało to jednak, że zakazano udziału w kampanii wyborczej. W protokole 
z obrad czytamy: 

Poza kościołem wszakże wolno nam i należy w trosce o dobro Kościoła i Kraju wziąć 
czynny udział w akcji wyborczej, a więc pouczać o doniosłości wyborów, zachęcać do 
głosowania, informować o kandydatach, względnie listach wyborczych, nawoływać do 
oddania głosu na kandydatów cieszących się opinią ludzi światłych, uczciwych, do-
brych synów Kościoła i Ojczyzny, ostrzegać przed agitacją ludzi złych i przewrotnych, 
przed bałamuceniem ludzi różnymi obiecankami i kłamstwami. Tego nam kapłanom 
nikt zabronić nie może, do tego jako obywatele kraju i  duszpasterze mamy prawo 
i obowiązek25. 

Analogiczne zarządzenia opublikowano już wcześniej w  „Kronice Diecezji 
Sandomierskiej”, która docierała do wszystkich księży. Duchowni mogli poza ko-
ściołem pouczać, że „katolik nigdy, bez pogwałcenia sumienia, nie odda swego 
głosu na kandydata niegodnego mandatu poselskiego, nie pozwoli się przekupić 
lub obałamucić obiecankami, kłamstwami przewrotnych agitatorów”. Równocześ- 
nie przypominano, że „zbytnio […] w akcję wyborczą angażować się nie należy”26. 
Specjalną odezwę w  sprawie wyborów wydał też bp Marian Ryx, ordynariusz 
diecezji, który wzywał do uspokojenia namiętności politycznych i  zachęcał do 
modlitwy za Ojczyznę. Zarządził też, by w dniu wyborów 5 i 12 listopada 1922 r. 
nabożeństwa odprawić przed godz. 9, by ułatwić wiernym udział w głosowaniu27. 

24 T. Borowiec, Udział duchowieństwa, s. 100. 
25 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta kongregacji księży dziekanów i dekanalnych 

od 1918 do 1925 r., Protokół z kongregacji dziekańskiej w Sandomierzu z 12 i 13 IX 1922, 
pkt. 26. 

26 „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 14 (1921), nr 12, s. 192. 
27 B. Stanaszek, Duchowieństwo, s. 425
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Kampania wyborcza ChZJN w okręgu wyborczym nr 19

POWIAT RADOMSKI

Według ocen starosty radomskiego rozkład poparcia dla ugrupowań poli-
tycznych w powiecie we wrześniu 1922 r. przedstawiał się następująco: ChZJN 
miało 40% zwolenników w Radomiu i 40% w powiecie, PPS odpowiednio – 13% 
i 10%, PSL „Piast” – 7% i 30%, PSL „Wyzwolenie” – 3% i 10%, NPR – 10% i 4%, 
Żydzi – 20% i 5%28. Informacje na temat działań ChZJN zamieszczało prawicowe 
„Słowo Radomskie”. Wynikało z nich, że 24 września na ogólnym zebraniu Ko-
mitetu ChZJN w Resursie Obywatelskiej ustalono listę 14 kandydatów z okręgu 
wyborczego nr 19. Na 6. miejscu znalazł się ks. Stanisław Koprowski, proboszcz 
z Chlewiska w powiecie koneckim29. 

Kolejne sprawozdania starosty radomskiego potwierdzały, że znaczącą ak-
tywność wykazywały partie prawicowe. Ogółem na ternie powiatu odbyło się 27 
wieców wyborczych ChZJN (por. tab. 1). Niektóre z nich gromadziły duże grupy 
osób. Przykładowo w wiecu w miejscowości Jastrząb (15 października) uczestni-
czyło 1000 osób, w Radomiu na Placu 3 Maja (22 października) – 1000, w Wierz-
bicy (8 października) – 1500, w Skaryszewie (8 października) – 600. Ponad połowa 
wieców odbywała się w niedziele (16), kilka zorganizowano na placach w pobliżu 
kościoła (Mniszek, Zakrzew, dwukrotnie Wieniawa), ale trudno się temu dziwić, 
gdyż w  małych miejscowościach brakowało odpowiednich miejsc na odbycie 
zgromadzeń. W Radomiu wiece zwoływano w lokalu chadecji przy ul. Trawnej 3, 
ale też na Placu 3 Maja. Podczas wieców krytykowano działania innych ugrupo-
wań, zwłaszcza lewicy, obwiniając je o różne zaniedbania i błędne, szkodliwe dla 
kraju decyzje (por. tab. 1). 

28 APK, UWKI, sygn. 21/100/481, s. 80.
29 Lista kandydatów do Sejmu Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, Komitet Wy-

borczy Radom – Kielce – Opoczno, „Słowo Radomskie” 1 (1922), nr 134, z 27 września, s. 2. 
O zgodę na wpisanie ks. Koprowskiego na listę kandydatów zwrócił się 26 września 1922 r. 
do bp. Mariana Ryxa Komitet Wyborczy ChZJN w Radomiu. Ordynariusz udzielił zezwo-
lenia osobiście podczas pobytu w tym mieście. Ks. Koprowski na swoją kandydaturę patrzył 
realistycznie: „nie posłem, a  dekorującym kartę wyborczą będę, jako w  ich przekonaniu 
popularny ksiądz”. Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta personalne ks. S. Koprow-
skiego, List ks. S. Korpowskiego do kurii z 24 IX 1922. Zapewne zaangażowanie polityczne 
doprowadziło do sporych napięć w Chlewiskach, skoro ks. Koprowski 1 listopada 1922 r. 
zwracał się do kurii o przeniesienie na inną parafię, deklarując: „może następca zaprowadzi 
spokój”. Jednak do kurii wpłynęło kilka listów w jego obronie, opatrzonych bardzo licznymi 
podpisami parafian. Tamże, korespondencja z 25–30 XI 1922. 
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Intensywna kampania prowadzona przez prawicę niewątpliwie przynosiła po-
zytywny skutek. W sprawozdaniu za listopad 1922 r. starosta stwierdzał jedno-
znacznie: „Wpływy Związku Jedności Narodowej z każdym dniem wzrastają”30. 
Jakąś rolę w sukcesie ChZJN odgrywali duchowni, ale bezpośrednio w wiecach 
brało ich udział jedynie czterech i były to przypadki sporadyczne. Niewielką ak-
tywnością wykazywał się ks. Kazimierz Sykulski, poseł Sejmu Ustawodawczego, 
który od 10 stycznia 1921 r. był proboszczem parafii Opieki NMP w Radomiu31. 
Zważywszy na pełnioną przez niego funkcję parlamentarną, obecność na zale-
dwie trzech zebraniach przedwyborczych świadczy o rezygnacji z ubiegania się 
o  ponowny wybór. Mogło na to wpłynąć objęcie jednej z  najważniejszych pa-
rafii w  diecezji, co w  praktyce uniemożliwiało łączenie pracy duszpasterskiej 
z aktywnością polityczną. Ksiądz Sykulski zwołał wiece ChZJN w Zastroniach, 
gmina Orońsko (22 października) i  Jeżowej Woli, gmina Kowala (3 listopada). 
Przemawiał także na wiecu w Resursie Rzemieślniczej w Radomiu (10 listopa-
da). Ksiądz Tadeusz Malewski z parafii Kuczki zwołał wiec w Kuczkach Kolonii 
(8 października). Z kolei ks.  Józef Kaczmarczyk, proboszcz w Zakrzowie, prze-
mawiał na wiecu w miejscowym dworze (8 października), a na wiecu w Radomiu 
(6 października) w lokalu chadecji pojawił się ks. Antoni Ręczajski, co było zupeł-
nie naturalne w związku z pełnioną przez niego funkcją sekretarza generalnego 
Związku Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich32. Brał on również udział 
w wiecach w innych rejonach diecezji sandomierskiej33. Bezpośrednie zaangażo-
wanie duchownych w organizowanie zebrań przedwyborczych było więc w po-
wiecie niewielkie. 

Zdarzało się, że zebrania organizowane przez ChZJN bywały burzliwe, co 
wynikało z przybycia działaczy innych ugrupowań, którzy usiłowali je rozbijać. 
Na wiecu w Wierzbicy (8 października) „słuchacze przeważnie byli ze stronnic-
twa PSL, więc przeszkadzali mówcom z innych stronnictw podczas wygłaszania 

30 APK, UWKI, sygn. 21/100/478, s. 14-15.
31 B.  Stanaszek, R.  Nowakowski, P.  Tylec, Słownik biograficzny księży diecezji sandomier-

skiej XIX–XX  w., t.  4, S–Ż, biskupi i  uzupełnienia, Sandomierz 2019, s.  108–110; Życie 
i  działalność księdza Kazimierza Sykulskiego, red. K.  Zemła, G.  Miernik, Skarżysko-Ka-
mienna 1999, passim. 

32 B. Stanaszek, Duchowieństwo, s. 431–433; B. Stanaszek, R. Nowakowski, P. Tylec, Słow-
nik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX–XX w., t. 3, M–R, Sandomierz 2017, 
s. 226–227.

33 Np. w Zwoleniu (19 września), gdzie wzywał do stworzenia „jednolitego frontu narodowe-
go”, i w Tczowie (20 września), krytykując „lewicową gospodarkę” w Polsce. „Słowo Radom-
skie” 1 (1922), nr 137, z 30 września, s. 3.
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mów”34. W Błotnicy (15 października) działacze z „Wyzwolenia” i „Piasta” prze-
szkadzali posłowi Stefanowi Sołtykowi, chociaż w gminie szacowano liczbę zwo-
lenników ChZJN na około 60%35. Przypadki takie wystąpiły w wielu innych miej-
scowościach (np. Wieniawa – 15 października). Zdarzało się, że agitatorzy nie 
potrafili trafić do słuchaczy, co osłabiało wpływy partii. Tak zdarzyło się w Oroń-
sku (22 października), gdzie „włościanie zgromadzeni nie byli uświadomieni o żad-
nym stronnictwie”, ale argumentacja Jana Fądzieli przyniosła odwrotny skutek – 
doszło do polemiki z przybyłymi z Radomia członkami PPS: „Mówca Jan Fądziela 
z  zawodu szewc przez swoją nieoględną mowę nie zjednał sobie zwolenników 
i nie pomógł swojemu stronnictwu, a raczej popsuł sytuację” – przerwano mu 
wystąpienie i nie dopuszczono powtórnie do głosu36. Do polemik z działaczami 
PPS doszło również na wiecu w Radomiu na Placu 3 Maja (22 października). Kie-
dy prelegenci z ChZJN krytykowali program socjalistów, ich zwolennicy wznosili 
okrzyki „Precz z mówcą”. Wiec został z tego powodu rozwiązany. Większa część 
zebranych odśpiewała Rotę, a członkowie i sympatycy PPS zaintonowali Czerwo-
ny sztandar, „lecz w końcu słychać było tylko Rotę”, co świadczyło o przewadze 
sympatyków prawicy (podobnie jak okrzyki: „Niech żyje lista nr 8”)37.

Ataki wymierzone w duchownych stanowiły jeden ze sposobów walki poli-
tycznej. 21 września na wiecu PPS w Radomiu (Nowy Świat) poseł Norbert Bar-
licki w ostrej formie krytykował działalność „fioletowego i czarnego kleru wystę-
pującego ze strony burżuazyjnej reakcji działając[ej] za bankierskie i obszarnicze 
pieniądze w celu zgniecenia robotnika, podporządkowania go pod swe wyłączne 
zamiary”. Mówca twierdził jednak, że „robotnik uświadomiony nie pójdzie już na 
piękne słówka rzucane z ambon przez kler, robotnik zorganizowany zrozumiał, 
iż walczyć musi z bandą wyzyskiwaczy, nie pozwoli się tumanić”. „Burżuazja chce 
panować z biskupami, dlatego też stworzyli, a raczej chcieli stworzyć Senat Bisku-
pi, jednakże my PPS nie dopuściliśmy do takiego Senatu, a w przyszłości zupeł-
nie postaramy się o to, by ten wrzód, ten garb w Państwie usunąć”. Jednocześnie 
poseł krytykował ustrój bolszewicki w Rosji. Józef Grzecznarowski z PPS zaata-
kował ChZJN: „Ch-Je-Ny urządzają w  fabrykach wiece, agitując robotników na 
swe listy, wobec czego wy towarzysze musicie się tłumnie stawiać na każdy wiec 
Chjen i rozbijać wiece, nie pozwalać dojść do słowa”. Apelował: „2 października 
w  fabryce »Nowość« nie dopuśćcie do słowa ks. Ręczajskiego i wiec stłumcie”. 

34 APK, UWKI, sygn. 21/100/427, s. 129.
35 Tamże, s. 131.
36 Tamże, s. 139.
37 Tamże, s. 153.



Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej 219

Wypowiedź słuchacze nagrodzili brawami, a  w  wiecu uczestniczyło 300 osób. 
Jednak choć PPS miał zwolenników wśród robotników, brakowało mu poparcia 
w innych warstwach38. 

Nie tylko partie lewicowe próbowały rozbijać wiece ChZJN. Zdarzały się też 
przypadki odwrotne. W Wyśmierzycach 15 października podczas wiecu zwoła-
nego przez Klub Rad Ludowych Paweł Lasota agitował za listą nr 6, atakując rów-
nocześnie listę nr 8, która jest „endecka, szlachecko-żydowsko-bolszewicka”, a jej 
zwolennicy „chcą do przyszłego sejmu nabrać Niemców, bolszewików i ekscelen-
cji galicyjskich po Franciszku Józefie”. Z kolei zwolennicy Rad Ludowych dążyli, 
by wybrać na prezydenta Józefa Piłsudskiego (obecni wznieśli okrzyk: „Niech żyje 
Józef Piłsudski”). Jednak w  trakcie wiecu na plac wmaszerowała orkiestra – 12 
muzyków i 30 strażaków w mundurach. Kapelmistrz Antoni Wiśniewski, zara-
zem zastępca komendanta straży, oświadczył, że „mieszkańcy tutejszego miasta 
nie życzą sobie żadnego wiecu, ponieważ mają święto (odpust), po czym zaszły 
przemowy między strażą ogniową a mówcą Pawłem Lasotą, przy czym muzy-
kanci zaczęli grać na instrumentach i  publiczność gwizdać, utrudniając mów-
cy”. W końcu strażacy „wraz z miejscowymi obywatelami przystąpili do wozu, na 
którym znajdował się mówca i chcieli takowy przewrócić, lecz organa policji do 
tego nie dopuściły”. Dalszym ekscesom zapobiegła interwencja funkcjonariuszy 
(przodownik i 4 policjantów). Wiec rozpoczął się o godz. 13.45 i został rozwiąza-
ny przez przewodniczącego o godz. 16.45. Pod koniec uczestniczyło w nim 800 
osób, ale mówca nie miał na nich wpływu39. 

POWIAT KONECKI

Udział duchowieństwa w kampanii wyborczej w powiecie koneckim był zna-
czący. Ugrupowania prawicowe miały tu ugruntowaną pozycję, ale też dyspono-
wały funduszami na działalność. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej 
zorganizował w  powiecie 27 wieców40. Ich największe nasilenie, co zrozumia-
łe, przypadało na październik. Odbywały się w różne dni tygodnia, ale aż po 6  

38 Tamże, s. 167–168.
39 Tamże, s. 87.
40 Jednak nie wszystkie wiece zostały odnotowane w materiałach wysyłanych przez starostę 

do wojewody. Przykładowo 20 września odbył się wiec w  Kazanowie z  udziałem ks.  dr. 
Antoniego Ręczajskiego, który mówił o potrzebie stworzenia obozu narodowego. Wywo-
łało to opór ze strony zwolenników PSL „Wyzwolenie”. Spotkanie odbywało się pod go-
łym niebem i trwało, mimo deszczu, dwie godziny; „Słowo Radomskie” 1 (1922), nr 137,  
z 30 września, s. 3. 
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przypadło na niedzielę i wtorek, 5 w środę, po 3 w czwartek i sobotę, po 2 w ponie-
działki i piątki. Miejscem zebrań były place publiczne (rynek, plac przed urzędem 
gminy, targowiska), szkoły, lokale straży ogniowych stowarzyszeń, sale kinowe 
(Kamienna), place przy kościele czy cmentarzu (Miedzierza, Lipa). Frekwencja 
na zebraniach najczęściej mieściła się w przedziale 200–500 osób. Niektóre były 
znacznie większe – przykładowo w Końskich (1 października) liczbę uczestników 
szacowano na 2 tys., w Miedzierzy (1 listopada) na 1 tys., w Szydłowcu (1 paź-
dziernika) na 1,6 tys.  W  tym ostatnim mieście wiece ChZJN urządzano dwu-
krotnie, podobnie jak w Przedborzu (16 i 22 października). Najczęściej na wie-
cach pojawiał się dr Tadeusz Mendys, były inspektor szkolny w Końskich, będący 
aktualnie wizytatorem szkół w Brześciu, który kandydował na posła z ramienia 
ChZJN. 

W organizację kilkunastu wieców aktywnie włączali się duchowni. Jednak do-
tyczyło to jedynie kilku księży z powiatu - szczególną aktywnością wyróżnił się 
ks. Bronisław Szczygielski, proboszcz parafii w Pilczycy, który zwołał 6 wieców 
w miejscowościach: Mnin (23 września), Góry Mokre (30 września), Dobromierz 
(13 października), Stanowiska (14 października), Stanowiska, Łapczyna Wola 
(14 października). Z kolei o ks. Zygmunt Krysiński, prefekt w Końskich, zwołał 
zebrania przedwyborcze w Modliszewicach (3 października), Rudzie Malenickiej 
(5 października), Radoszycach (10 października), Gowarczowie (19 październi-
ka) i Lipie (26 października). W Przedborzu wiec zwołał miejscowy proboszcz 
ks. Walenty Skarżyński, w Pilczycy ks. Antoni Roszkowski, student Uniwersyte-
tu Poznańskiego, pochodzący z pobliskiego Żarnowa, w Chlewiskach tamtejszy 
organista Wojciech Wojciechowski. W  sumie 4 księża byli organizatorami lub 
współorganizatorami 14 wieców ChZJN, co stanowi blisko połowę (por. tab. 2). 
Księża zwykle wygłaszali przemowy do zgromadzonych – w sumie takich przy-
padków odnotowano kilkanaście. Wystąpienia te na ogół nie wywoływały więk-
szych emocji, choć bywało, że słuchacze nagradzali je brawami. Nie brakowało 
też polemik ze strony sympatyków innych partii. W Szydłowcu (24 października) 
ks. Stanisław Koprowski, proboszcz z Chlewisk, „przedstawił przykład Rosji so-
wieckiej, jako przykład odłączenia Kościoła od polityki, podkreślając, że Kościół 
podtrzymuje narodowe tradycje”. O dużym poparciu słuchaczy dla haseł ChZJN 
świadczyła wypowiedź burmistrz miasta, który „wobec niewątpliwości przej-
ścia do Sejmu dra Mendrysa, prosił, aby tenże będąc posłem, pamiętał o potrze-
bach miasta Szydłowca” (starosta szacował poparcie dla ChZJN na 60–70%)41.  

41 Tamże, sygn. 21/100/420, k. 66.
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Na wiecu w Gowarczowie byli obecni dwaj duchowni (ks. Stanisław Koprowski 
i ks. Zygmunt Krysiński). W meldunku czytamy, że księża wprost zachęcali do 
głosowania na listę nr 8, a  „ludność, przeważnie katolicka, należy z osady Go-
warczów do powyższego Stronnictwa, tj. ChZJN”42. W Chlewiskach (1 listopada) 
miejscowy proboszcz ks. Stanisław Koprowski „zbijał hasła lewicy i zachęcał do 
głosowania na listę nr 8”43. W Mninie (23 września) ks. Bronisław Szczygielski 
mówił, że obowiązkiem wyborców jest staranie, by „jak najmniej Żydów było 
w  Sejmie” i  aby „niewiele słuchali agitatorów z  partii »Wyzwolenie«”. Z  kolei 
ks.  Stanisław Kopeć, wikariusz z  Przedborza krytykował działaczy „Wyzwole-
nia”, którzy składają obietnice bez pokrycia44. W Radoszycach (10 października) 
ks. Zygmunt Krysiński z Końskich zachęcał, by ludność wybierała do sejmu ludzi 
„z wiara katolicką, a nie innych narodowości i innych wyznań”. Apelował, by „nie 
słuchać stronnictwa »Wyzwolenie«, które obiecuje dać darmo po 7 morgów zie-
mi dla każdego mieszkańca i takiej nie mają i  ludność chcą wyzwolić, ale tylko 
od wiary katolickiej i za pieniądze żydowskie chcieliby agitować i doprowadzić 
naród, aby Rzeczypospolita była bez wyznania i bez granicy”. Wiec był bardzo 
spokojny, a o akceptacji słuchaczy dla usłyszanych słów świadczył komentarz po-
licji: „zakończony oklaskami i zadowoleniem słuchaczy”. Poparcie w miejscowości 
dla ChZJN szacowano na 60%45.

Największą aktywnością na wiecach wyróżniał się dr Tadeusz Mendrys, kan-
dydat na posła. W Dobromierzu (13 października) krytykował PSL „Wyzwole-
nie”, Stapieńczyków, PPS, że „podrywają wiarę rzymskokatolicką”, „usunęli krzyż 
z  sejmowej sali, przeforsowali to, aby usunąć z  poprzedniej konstytucji słowa: 
W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej jedynego”, a tylko same słowa 
„W imię Boga Wszechmogącego”. Dowodził, że partie te są ściśle złączone z Ży-
dami i Niemcami”, Polak zaś ma bronić zasad religii chrześcijańskiej, gdyż „ona 
jest podwaliną miłości chrześcijańskiej w narodzie polskim”. Krytykował też „pia-
stowców”. W sukurs pośpieszył mu proboszcz z Pilczycy, który stwierdził, że „jako 
ksiądz musi twardo stać, bronić zasad wiary Chrystusowej, której zaczynała się 
w byłym sejmie dziać krzywda”46. 

Wiece ChZJN grupowały zwolenników tego ugrupowania, a innych poglądów 
nie tolerowano. W Przedborzu (16 października) dr Tadeusz Mendys, w obecno-

42 Tamże, k. 60.
43 Tamże, k. 69.
44 Tamże, k. 14.
45 Tamże, k. 55.
46 Tamże, k. 26.
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ści miejscowego proboszcza ks. Walentego Skarżyńskiego, krytykował socjalistów 
i PSL „Wyzwolenie”, a jego wystąpienie przyjęto burzą oklasków. O głos dopominał 
się przedstawiciel PSL „Wyzwolenie”, ale nie pozwolono mu przemówić47. W Pil-
czycy (29 września) dr Mendrys apelował, by nie dopuścić do usunięcia krzyży 
ze szkół, „jak uczynili to w Sejmie”. Zachęcał, by wybrać do Sejmu „dobrych ludzi 
z wiary naszej”. Obecny na wiecu ks. Antoni Roszkowski stwierdził, że „im mniej 
będzie stronnictw, tym mniej urzędników”. Głos zabrał również Tadeusz Popęda 
z Woli Skuckiej, członek PSL „Wyzwolenie”, który krytykował księży, ale jego wystą-
pienie zostało przerwane. Komendant posterunku w Radoszycach notował: „Z po-
czątku wiec był spokojny, dopiero gdy mówił Tadeusz Popęda na księży, został przez 
nieznanego osobnika z mównicy (muru kościelnego) zrzucony i wówczas wiec się 
rozszedł”. Policjanci odprowadzili agitatora za wieś, „żeby mógł odjechać”. Według 
szacunków policji sympatie polityczne w wiosce miały się rozkładać następująco: 
20% PSL „Wyzwolenie”, 80% Chrześcijańska Demokracja48. Do przepychanek do-
szło na wiecu ChZJN w Kamiennej (4 października) w sali kinoteatru Michaliny 
Ziółkowskiej. Przedstawicielowi PPS odmówiono głosu, co skutkowało awanturą 
– o mało nie doszło do bójki, a zgromadzenie zostało rozwiązane49. 

Czasem jednak na wiece ChZJN przychodziło wielu przeciwników tego 
ugrupowania. Wyróżniający się liczną frekwencją kolejny wiec w Kamiennej (23 
października) w  sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zgromadził około 
2 tys. osób, przybyli nań 3 posłowie prawicy, w tym ks. Kazimierz Sykulski z Ra-
domia. Kandydat na posła Tadeusz Mendrys krytykował PPS i PSL „Wyzwole-
nie” m.in. za współpracę z mniejszościami narodowymi i politykę prowadzoną na 
Kresach. Zwolennicy PPS z posłem Tomaszem Arciszewskim (10% uczestników) 
usiłowali przerwać wiec krzykami, a po jego zakończeniu grupa 30–40 osób ze-
brała się przed gmachem „Sokoła”, gdzie przemawiał do nich poseł Arciszewski50. 
Burzliwy przebieg miał wiec w  Modliszewicach (3 października). Kiedy jeden 
z mówców krytykował PSL „Piast” i „Wyzwolenie”, chłopi zaczęli gwizdać, opuści-
li szkołę. W meldunku policyjnym czytamy: „Wieś Modliszewice jest podzielona 
na dwie partie, jedna za »Piastem« a druga za »Wyzwoleniem«, a za Narodową 
Demokrację chłopi nie chcą głosować, lecz jednak mają zwolenników swoich, 
którzy popierają Narodową Demokrację”51. Z kolei w Czermnie (1 października) 

47 Tamże, k. 62.
48 Tamże, k. 25.
49 Tamże, k. 52. 
50 Tamże, k. 28.
51 Tamże, k. 41.
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na wiecu ChZJN „przypominano, aby nie zapominać o religii i dbać o dobro kraju, 
jednocześnie głosować na listę nr 8”. Wiec był burzliwy, gdyż w wystąpieniach 
przeszkadzali zwolennicy „Wyzwolenia”, policja zatrzymała nawet Michała Ma-
jewskiego z Czermna. Zwolenników Narodowej Demokracji mogło być w wiosce 
do 30%52. 

Polemiki zdarzały się również na zebraniach zwoływanych przez inne ugrupo-
wania. W Skotnikach w gminie Czermno wiec PSL „Wyzwolenie” odbywał się na 
placu przed kościołem. Mówca atakował Wincentego Witosa oraz partie „endec-
kie”. Z kolei Józef Siczek, nauczyciel szkoły ze Skotnik, członek ChZJN, krytyko-
wał lewicę53. 15 października w Miedzierzy koło cmentarza kościelnego na wiecu 
PSL „Piast” z udziałem tysiąca osób jeden z mówców apelował, by „chłopi głoso-
wali na listę nr 1, a panowie na listę nr 8”. Twierdził, że „panowie” zarzucają stron-
nictwom ludowym, że „trzymają się z Żydami za rękę”, ale to nieprawda. Jednak 
to obszarnicy głównie handlują z Żydami, gdyż „oni mają obcą walutę”. Atakował 
Narodową Demokrację za zaniedbanie reformy rolnej, co miało służyć zachowa-
niu majątków przez obszarników. Przemówienie Feliksa Bąkowskiego przerwał 
ks.  Jan Kwiecień z Miedzierzy, w chwili, gdy ten twierdził, że „księża trzymają 
stronę za panami”. Z kolei Feliks Wajnberger mówił, że Narodowa Demokracja 
stworzyła związek narodowo-chrześcijański, a to dlatego, by chłop oddał głos na 
listę nr 8, ale ludowcy „wierzą w Kościół i wraz z narodowcami”. Zebrani na wiecu 
wykazywali dezorientację na kogo mają głosować, gdyż 8 października na wiecu 
ChZJN zachęcano do poparcia listy nr 8, a „teraz mówią na listę nr 1”54. 

Warto zwrócić uwagę, że zwolennicy PSL „Piast” na spotkaniach przedwy-
borczych podkreślali związek z Kościołem. W Końskich (12 października) Witold 
Ziembiński, kandydat na posła z PSL „Piast”, krytykował endecję, że w wioskach 
„agitują, twierdząc, że piastowcy nie wierzą w Boga i Kościół, a to kłamstwo”. Jed-
noznacznie podkreślał: „Nigdy nie uchylamy się od Kościoła, wierzymy w Boga 
i wiarę szanujemy a nie zwalczamy, jak oni czernią przed ludem”55. Nie zawsze 
jednak taka argumentacja była skuteczna. 22 października w Gowarczów na pla-
cu przed kościołem Witold Ziembiński odradzał głosowanie na listę nr 8, kryty-
kował kandydata na posła Tadeusza Mendrysa (mówił: „tego żaden nie zna do-
brze”). Jednak zebrani na wiecu zaczęli krzyczeć: „Precz z  Ziembińskim i  jego 
partią, my tu takich malowanych lisów nie potrzebujemy […]. My to mamy swoje 

52 Tamże, k. 45. 
53 Tamże, k. 123.
54 Tamże, k. 83.
55 Tamże, k. 85.
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Stronnictwo Narodowe, więc wcale innych partii nie potrzebujemy”. Ludność 
krzyczała, że: „za to, że w Sejmie stronnictwo lewicowe usunęło krzyż Pana Jezusa 
z sali, wszyscy głosujemy na nr 8”. Ziembiński musiał przerwać wystąpienie. Do 
głosu nie dopuszczono również Stefana Jaroszyńskiego, wobec którego pozostały 
uprzedzenia z czasów Wielkiej Wojny56. 

Do polemiki z proboszczem doszło na wiecu PPS w Chlewiskach (29 paździer-
nika), w którym uczestniczyło 1600 osób. Przemawiał tam poseł Walenty Karli-
kowski z PSL „Piast”, relacjonując działalność sejmową i apelował o głosowanie 
na listę nr 1. Z kolei ks. Stanisław Koprowski z Chlewisk, kandydat na posła z list 
ChZJN, „wyjaśniał program PPS”, zbijał hasła lewicy i apelował o głosowania na 
listę nr 8. Przedstawiciel PPS Wojciech Jezierski głosu nie zabrał57. W Końskich 
(29 października) na wiecu Narodowej Partii Robotniczej wzywano do głosowa-
nia na listę nr 7. Niejaki Strębalski z Radomia krytykował ks. Sykulskiego, który 
rzekomo miał grozić w kościele Mariackim, że tym, którzy nie będą głosować na 
listę nr 8, nie będzie dawał ślubów i chrzcił dzieci. Na sali padły słowa: „Hańba 
mu, nie powinien ksiądz do polityki się wtrącać”58. Nieobecność ks. Sykulskiego 
uniemożliwiała podjęcie polemiki z przedstawionymi zarzutami. 

Zachęcanie przez duchownych do głosowania na ugrupowania prawicowe 
zdarzało się też niezależnie od wieców. Czynił to ks. Jan Dąbrowski z Fałkowa, 
który spotkał się z zarzutem „trzymania ze szlachtą”. W tej sytuacji 1 listopada 
1922 r. w kazaniu stwierdził: „ksiądz katolicki nie wtrąca się [do] polityki, ale wro-
ga Kościoła świętego wskaże ludowi, choćby się jednostkom zupełnie nie podo-
bało. Każdy kandydat »Wyzwolenia« niepewny jest dla Kościoła świętego jako też 
i dla narodu”. Ze swojej wypowiedzi proboszcz musiał się tłumaczyć w kurii, a po 
wyborach sprawa trafiła do sądu59. 

POWIAT OPOCZYŃSKI

Niestety mamy bardzo skąpe informacje o aktywności politycznej duchowień-
stwa w powiecie opoczyńskim. W ogóle sprawozdania tamtejszego starosty były 
lakoniczne. W 1920 r. wspomniał on, że życie polityczne zamarło po wstąpieniu 
przywódców stronnictw do wojska. Aktywność wykazywał jedynie miejscowy Ko-
mitet Obrony Państwa i  Powiatowy Komitet Propagandy Pożyczki Państwowej. 

56 Tamże, k. 88. 
57 Tamże, k. 92.
58 Tamże, k. 9.
59 B. Stanaszek, Duchowieństwo, s. 426. 
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Chodziło o uświadomienie włościan, a wiece „skutek swój osiągnęły”60. Sprawozda-
nia z okresu kampanii wyborczej zawierają mało precyzyjnych informacji na temat 
aktywności ChZJN. We wrześniu 1922 r. starosta pisał, że stronnictwa, „poczynając 
od Ludowo-Narodowego po PPS”, urządzają wiece przedwyborcze, a frekwencja na 
nich była marna („zwykle bardzo nieliczne”). Ludność nie ufała partiom i nie wyka-
zywała zainteresowania życiem politycznym61. W innym sprawozdaniu czytamy, że 
w miesiącach wrzesień–październik usilną agitację prowadziły PSL „Piast”, Zwią-
zek Ludowo-Narodowy (ZLN), PSL „Wyzwolenie” i PPS62. Szczegółowe meldunki 
wysyłane do Kielc zawierają informacje jedynie o wiecu wyborczym endecji, który 
odbył się 15 października 1922 r. w Wielkiej Woli obok kościoła o godz. 13. Zorga-
nizowało go Koło Powiatowe ZLN w Opocznie, a uczestniczyło w nim 400 osób. 
Wiec był burzliwy, gdyż w tej miejscowości ZLN miał mało zwolenników, domi-
nował proletariat63. Obecność duchownego na wiecu odnotowano jedynie w Skór-
kowicach 22 października. Co ciekawe, był to wiec PSL „Wyzwolenie” z udziałem 
ok. 300 osób. Przemawiał Stanisław Nowak z „Wyzwolenia”, ale głos zabrał również 
i ks. Henryk Roszkowski z Żarnowa, który wzywał do wybierania na posłów ludzi 
„światłych i uczciwych”. W wiosce poparcie dla „Wyzwolenia” było niewielkie64. 

Wyniki głosowania w okręgu nr 19 i sytuacja po wyborach

Wybory do Sejmu przeprowadzone 5 listopada 1922 r. w okręgu wyborczym 
nr 19 przyniosły zwycięstwo prawicy (34,4% głosów; tab. 3). Mandaty poselskie 
z listy nr 8 zdobyło 3 kandydatów: Stefan Sołtyk, dyrektor gimnazjum z Radomia, 
poseł na Sejm Ustawodawczy (ZLN), dr Tadeusz Mendrys (Narodowo-Chrześci-
jańskie Stronnictwo Pracy), Władysław Lippoman (ZLN)65. Co ciekawe, najwyż-
szy odsetek poparcia ChZJN uzyskał w powiecie radomskim (37,3%) i opoczyń-
skim (37%). W koneckim, gdzie udział duchownych w wiecach wyborczych był 
największy, wynik okazał się znacznie słabszy (27,9%). Warto zwrócić uwagę na 

60 APK, UWKI, sygn. 21/100/465, s. 275.
61 Tamże, sygn. 21/100/478, s. 4.
62 Tamże, sygn. 21/100/481, s. 59
63 Tamże, sygn. 21/100/425, k. 40. 
64 Tamże, k. 97.
65 T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–1927. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki 

wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych 
oraz mapy poglądowe, Poznań 1923, s. 196–197.
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bardzo dobry wynik PSL „Piast”, który w powiecie opoczyńskim uzyskał 31,9% 
głosów, a w radomskim 27,8% (znacznie gorzej było w koneckim – 9,7%). Można 
skonstatować, że ugrupowania prawicowe i  centrowe zyskiwały duże poparcie 
w radomskim i opoczyńskim, a hasła antyklerykalne (posługiwało się nimi PSL 
„Wyzwolenie” i PPS) trafiały na podatny grunt w powiecie koneckim – odpowied-
nio 29,4% dla „Wyzwolenia” i 15,1% dla PPS. Koreluje to ze wskaźnikami religij-
ności – w diecezji sandomierskiej strony opoczyńskie i radomskie uznawano za 
najbardziej pobożne66. 

Ciekawe wnioski nasuwają się po zestawieniu wyników, które osiągnął ChZJN 
w  innych powiatach diecezji sandomierskiej. Okazuje się, że były one znacznie 
słabsze niż na opisywanym terenie. Najniższe poparcie odnotowano w powiatach 
opatowskim i iłżeckim (14–15%), w sandomierskim i kozienickim zaś były do sie-
bie zbliżone (21–20%). Jednak tam struktury ChZJN były anemiczne, a i udział 
duchowieństwa w wiecach przedwyborczych zupełnie marginalny67.

Sytuacja po wyborach była trudna. W  listopadzie w  powiecie radomskim 
drożyzna potęgowała rozgoryczenie „wszystkich mas ludności”68. Wiosną 1923 r. 
starosta radomski oceniał, że po wyborach i zabójstwie prezydenta warunki by-
towe się pogarszały, „zarobki już nikomu nie wystarczają na przeżycie”. Wśród 
„wszystkich mas ludności” potęgowało się rozgoryczenie69. W powiecie koneckim 
„nastrój ziemian i księży polepszył się wobec ukończenia agitacji po wsiach”. Lud-
ność wiejska była zadowolona z wysokich cen artykułów spożywczych. Starosta 
oceniał, że ChZJN dysponował sporymi środkami finansowymi, lokomocyjny-
mi, licząc na zwycięstwo, tymczasem wszystkie partie w powiecie „zostały pobite 
przez »Wyzwolenie«”70. Ciekawe uwagi znajdujemy w sprawozdaniu za grudzień 
1922 r. Starosta konecki pisał, że zabójstwo prezydenta Narutowicza rozdzieliło 
jeszcze bardziej 2 obozy inteligencji prawicowej i lewicowej, zwalczające się pod-
czas wyborów. Panująca szalona drożyzna dawała doraźną korzyść rolnikom. Na-
tomiast „nastrój wśród księży przygnębiony opłakanym stanem finansowym wy-
nikłym skutkiem braku intencji mszalnych, albowiem udział księży w kampanii 
przedwyborczej wpłynął demoralizująco na lud, który na razie nie daje na mszę”. 

66 B. Stanaszek, Duchowieństwo, s. 39. 
67 Szerzej por.: B.  Stanaszek, Udział duchowieństwa katolickiego w  kampanii wyborczej do 

parlamentu jesienią 1922 r. na terenie powiatów: iłżeckiego, kozienickiego i opatowskiego, w: 
Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego, w druku. 

68 APK, UWKI, sygn. 21/100/478, s. 81. 
69 Tamże, sygn. 21/100/481, s. 65.
70 Tamże, sygn. 21/100/478, s. 51–52.
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Starosta podsumowywał: „Nastrój wsi dobry, miast zły”. „Zmęczeni wyborami – 
przywódcy i agitatorzy siedzą spokojnie”71. 

Podsumowanie

Trudno do końca ocenić, jakie było zaangażowanie księży diecezji sando-
mierskiej w kampanię wyborczą ChZJN w okręgu nr 93. Zachowane dokumenty 
wskazują, że najaktywniejszy udział duchownych w wiecach wyborczych wystąpił 
w powiecie koneckim. Jednak dotyczyło to kilku księży wspierających chadecję. 
Nie wiemy, na ile duchowieństwo przestrzegało zaleceń ordynariusza diecezji, 
który zakazał wskazywania jakichkolwiek list wyborczych z ambony. Możemy się 
domyślać, że w praktyce mogło się to zdarzać, ale nie mamy źródeł, by zweryfiko-
wać te przypuszczenia. Zapewne znacznie częściej zdarzała się agitacja poza ko-
ściołem wśród parafian, co zalecały władze diecezjalne. Wydaje się, że w przyszło-
ści warto przeprowadzić badania nad prasą lokalną, co mogłoby rzucić jeszcze 
jakieś światło na te kwestie72. Wymaga to jednak odrębnych kwerend, w których 
należałoby uwzględnić szerszy od omawianego obszar, np. całe województwo kie-
leckie. 

71 Tamże, sygn. 21/100/481, s. 115. Ciekawe uwagi na temat ChD w powiecie koneckim znaj-
dujemy w sprawozdaniu rocznym za okres 1 kwietnia 1922–1 kwietnia 1923. Zasadnicza 
diagnoza była następująca: „Chrześcijańska Demokracja jest najsolidniejszą partią w po-
wiecie, jak pod względem pracy, metod działania tak i doboru ludzi ideowo pracujących”. 
Jednak największe poparcie miało PSL „Wyzwolenie”. Do chadecji należał poseł dr Tade-
usz Mendrys. Filarem partii był Tadeusz Mierzanowski, profesor gimnazjum w Końskich, 
ks. prefekt Krysiński i rzemieślnik Sykulski, terminarz z Końskich. Oni od 2 lat pracowali 
nad robotnikami w Końskich, urządzali odczyty, zabawy dla ludu. Do czasu zjednoczenia 
się ze Związkiem Ludowo-Narodowym nie prowadzili działalności w powiecie. Dopiero 
w okresie przedwyborczym uaktywnili się po wystawieniu kandydatury dr. Mendrysa, par-
tia pracowała najaktywniej od sierpnia do 1 listopada 1922. Zyskała wielki szacunek w po-
wiecie. Pieniądze na kampanię dał Związek Ludowo-Narodowy. Chadecy byli najbardziej 
aktywni spośród wszystkich partii politycznych. Po wyborach ustała działalność, odbyły się 
jedynie wiece sprawozdawcze posła Mendrysa. To Chrześcijańska Demokracja „pociągnęła 
ZLN”, gdyż on był słaby w powiecie; tamże, s. 31–32.

72 Por. J. Dzieniakowska, Wybory parlamentarne i samorządowe w międzywojennym Rado-
miu (1918–1939) na łamach miejscowych pism społeczno-politycznych, „Zeszyty Wszech-
nicy Świętokrzyskiej” 10 (1999), s. 73–86; taż, Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw, „Kieleckie Studia Bibliologicz-
ne” 3 (1998), s. 19–37. 
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Streszczenie

Problematyka związana z pomocową działalnością Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Ma-
drycie, kierowanego przez Mariana Szumlakowskiego wobec uchodźców żydowskich, legi-
tymujących się polskim obywatelstwem lub przyznających się do polskiego pochodzenia, 
nie była do tej pory podejmowana. Kwestia ta wpisuje się w  zagadnienie aktywności pol-
skiej dyplomacji w krajach neutralnych na terenie Europy, gdzie możliwości jej prowadzenia 
były relatywnie dogodne, choć niepozbawione wielu przeszkód natury wewnętrznej oraz ze-
wnętrznej.
Podstawowym zagadnieniem, jakie omawia niniejsza praca, jest kwestia zakresu i typologii 
pomocy udzielanej przez Poselstwo RP uchodźcom żydowskim. Placówka spełniała bowiem 
od 1940 r. bardzo ważne zadanie polegające na przejmowaniu opieki nad uciekającymi przed 
Zagładą z  Francji Żydami, którzy przedostawali się na teren hiszpański drogą legalną lub 
nielegalną. W ścisłym porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych poseł Szumla-
kowski zajmował się udzielaniem im wsparcia materialnego na miejscu oraz na obszarach, 
które znalazły się na skutek rozwoju wypadków wojennych poza kontynentem. Koordynował 
również kluczowy z  punktu widzenia ich bezpieczeństwa proceder, tj. ewakuację na tereny 
Afryki Północnej.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Hiszpania, polska dyplomacja, uchodźcy, Żydzi.
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Summary

The activities of the Polish Legation in Spain for helping Jewish refugees during 
the Second World War (in the Light of the the Ministry of Foreign Affairs’ files 
stored in the Hoover Institution Archives). Outline of the problem

The matters related to the aid activities of the Polish Legation in Madrid, led by Marian Szumla-
kowski, with regard to Jewish refugees who had Polish citizenship or admitted to be of Polish or-
igin, have not been addressed so far. It was a part of the activities of Polish diplomacy in neutral 
countries in Europe, where the possibilities of conducting such aid where relatively convenient, 
although not free from many internal and external obstacles. The main subject discussed in this 
paper is the scope and typology of assistance provided by the Polish Legation to Jews escaping 
from France, who had entered the Spanish territory either legally or illegally. In close consulta-
tion with the Ministry of Foreign Affairs, M. Szumlakowski was responsible for providing them 
with material support on the spot and in other places outside Europe. He also coordinated the 
key procedure from the point of view of their safety, i.e. the evacuation to North Africa.

Keywords: Jews, Polish diplomacy, refugees, Spain, World War II.

Wprowadzenie

Problematyka związana z działalnością polskiej dyplomacji podczas II wojny 
światowej wobec uchodźstwa żydowskiego w Europie Zachodniej nie doczeka-
ła się dotychczas całościowego opracowania1. Badania na temat jej roli w aspek-

1 Powstało kilka studiów przypadków na temat pomocy i ratowania Żydów w Europie przez 
polskich dyplomatów. Osobno traktować należy działania Henryka Sławika jako delegata 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (dalej: MPiOS) rządu polskiego na uchodźstwie; 
zob.: D.  Drywa, Działalność Poselstwa RP w  Bernie na rzecz polsko-żydowskich uchodź-
ców w latach 1939–1945, w: Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice, red. W. Grabow-
ski, Warszawa 2014, s.  99–123; taż, Poselstwo w  Bernie. Przemilczana historia, Warsza-
wa–Oświęcim 2020; I. Lewin, Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich 
placówek dyplomatycznych podczas drugiej wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” (dalej: BŻIH), 
1977, nr 1, s.  85–122; tenże, Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich 
placówek dyplomatycznych podczas drugiej wojny światowej, „BŻIH” 1979, nr 2, s. 69–88; 
tenże, Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycz-
nych podczas drugiej wojny światowej, „BŻIH” 1981, nr 4, s. 67–78; tenże, Próby ratowania 
Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyplomatycznych podczas drugiej woj-
ny światowej, „BŻIH” 1984, nr 1–2, s. 75–88; tenże, Przez pryzmat historii, Warszawa 1994; 
D. Libionka, Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papeé, polskiego ambasadora przy Sto-
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cie żydowskim rozpoczął Dariusz Stola, niemniej nie odnosił się do problemu 
uchodźczego2. Najpełniej politykę rządu polskiego na uchodźstwie wobec kwestii 
żydowskiej i Holokaustu przedstawił w dwóch monografiach David Engel, choć 
wspomnieć trzeba, że spotkały się one z krytyką niektórych badaczy, m.in. do-
tyczącą niedostatecznego opanowania przez niego warsztatu badawczego histo-
ryka. Jego prace bardzo surowo oceniły działania rządu polskiego wobec wspo-
mnianych problemów, a skupiły się głównie na jego reakcjach wobec sytuacji na 
okupowanych ziemiach polskich oraz na relacjach różnych środowisk żydow-
skich z władzami polskimi3. 

Zagadnienie działań polskiej dyplomacji wobec Żydów polskich w czasie woj-
ny pojawia się również w wielu opracowaniach innych historyków zajmujących 
się analizą stosunku rządów świata zachodniego do Holokaustu, w tym USA, nie-
mniej badacze ci w kontekście polskim także koncentrują się przede wszystkim 
na wątkach związanych z ziemiami polskimi, najczęściej analizując to, jak i kiedy 
dokładnie rząd polski reagował na pierwsze wieści o masowej eksterminacji na 
okupowanych ziemiach polskich, oraz kiedy przekazał je sojusznikom4. 

licy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942 – styczeń 1943, „Za-
głada Żydów. Studia i materiały” 2006, nr 2, s. 292–314; Lista Ładosia. Spis osób, na których 
nazwiska w okresie II wojny światowej zostały wystawione paszporty latynoamerykańskie 
przez Poselstwo RP i organizacje żydowskie w Szwajcarii, red. J. Kumoch, Warszawa 2019. 
Zob. również: P. Długołęcki, „Praca wielu placówek polskich polega głównie na opiece nad 
Żydami” – Rząd RP na uchodźstwie wobec Holokaustu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 
2020, nr 1, s. 141–151. 

2 D. Stola, Dyplomacja polska wobec Zagłady, w: Historia Dyplomacji Polskiej 1939–1945, 
t. 5, red. W. Michowicz, Warszawa 1999, s. 666–689.

3 D.  Engel, Facing a  Holocaust.  The Polish Government-in-Exile and the Jews 1942–1945, 
Chapel Hill 1993; tenże, In the Shadow of Auschwitz. The Polish Government-in-Exile and 
the Jews 1939–1942, Londyn 1987; tenże, Readings and Misreading: A Reply to Dariusz Sto-
la, „Polin” 1994, no. 8, s. 345–381; D. Stola, Pół wieku później: rząd polski i Żydzi w latach 
II wojny światowej, „BŻIH” 1993, nr 8, s. 151–160; tenże, In the Shadow of Facts, „Polin” 
1994, no. 8, s. 330–244. Kwestie związane z działaniami dyplomatycznymi miejscowo po-
ruszył również A. Puławski; zob.: tenże, Wobec niespotykanego w dziejach mordu. Rząd RP 
na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od 
„wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Chełm 2018. 

4 Literatura ta jest bardzo bogata; zob. z nowszych, jak i znaczących starszych opracowań: 
S. Aronson, Hitler, the Allies and the Jews, Cambridge 2004; R. Erbelding, Rescue Board: 
The Untold Story of America’s Efforts to Save the Jews of Europe, New York 2018; Martin 
Gilbert, Auschwitz & the Allies, Feltham 1981; W. Laqueur, The Terrible Secret. An Inves-
tigation into the Suppression of Information about Hitler’s Final Solution, London 1980; 
D. Michamn, Holocaust Historiography: A Jewish Perspective: Conceptualizations, Termi-
nology, Approaches and Fundamental Issues, London 2003; A. Morse, While Six Million 
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Odnotujmy także, że bardzo słabo prezentują się badania nad Polonią czy 
uchodźstwem polskim w  Hiszpanii w  latach II wojny światowej5. Często spro-
wadzają się do niepełnej wiedzy o  internowanych wojskowych, np. do obozu 
Miranda de Ebro, przy czym, podkreślmy, szczegółowe kwestie uchodźstwa 
wojskowego nie są przedmiotem niniejszej pracy, sprawy z tym związane poja-
wią się wówczas, gdy mowa będzie o pomocy udzielanej żołnierzom lub byłym 
żołnierzom narodowości żydowskiej przez Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej 
w Madrycie6. Pojedyncze wiadomości o żydowskich uchodźcach przynosi rów-
nież jedyne do tej pory opracowanie dotyczące wojennej działalności Poselstwa 
RP w Madrycie autorstwa Tadeusza Wyrwy. Autor wzmiankował, że w obozie 
Miranda de Ebro w listopadzie 1942 r. znaleźli się także Żydzi mający obywatel-
stwa różnych państw7. Niniejszy artykuł to więc pierwsza praca na temat dzia-
łań polskiego dyplomaty wobec problemu uchodźstwa żydowskiego w Hiszpanii. 
Wpisuje się, jako case study, w nurt tzw. badań pomocowych koncentrujących się 
na analizie zjawiska szeroko rozumianej pomocy, jakiej udzielało Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych (MSZ) (wraz z podległymi mu placówkami dyplomatycz-
nymi) Żydom polskim znajdującym się poza krajem. Praca w przyszłości może 

Died: A Chronicle of American Apathy, London 1968; N.M. Penkower, The Jews were Ex-
pandable: Free World Diplomacy and the Holocaust, Urbana 1983; D. Rubinstein, The Myth 
of Rescue: Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews from the Nazis, London 
1997; B. Wasserstein, Britain and the Jews of Europe, 1939–1945, Oxford 1979; D.S. Wy-
man, Paper Walls: America and the Refugee Crisis, 1938–1941, Amherst 1968; tenże, The 
Abandonment of the Jews: America and the Holocaust, 1941–1945, New York 1984. 

5 A. Banaszek, Polonia hiszpańska. Charakterystyka historyczno-społeczna, „Studia Polonij-
ne” 2001, t. 22, s. 156; Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX 
wieku, red. M. Białokur, P. Jakóbczyk-Adamczyk, Toruń 2012; M. Szczurowski, W.K. Ro-
man, Polscy żołnierze i uchodźcy internowani w obozie Miranda de Ebro, w: Internowanie 
polskich żołnierzy w latach II wojny światowej, red. T. Dubicki, T. Panecki, Tarnowskie Góry 
2004, s. 248–266.

6 Najpełniejsze opracowanie dotyczące problematyki internowanych i  uchodźców w  obo-
zie Miranda de Ebro to: Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. J. Kieniewicz, Warsza-
wa 2004. W jednym z artykułów poruszono zagadnienie żydowskich grup uchodźczych. 
Przypomniano w nim, że władze hiszpańskie w ogóle nie prowadziły statystyk odnośnie do 
Żydów, ponieważ po aresztowaniu i internowaniu uchodźców nie pytały ich o wyznanie ani 
narodowość/pochodzenie etniczne. Z tego względu nie miały rozeznania w ich liczebności, 
traktując Żydów jako obywateli polskich albo innych krajów. M. Eiroa de San Francisco, 
Obóz koncentracyjny w kraju neutralnym. Polacy w Miranda de Ebro, w: Studia polsko-hisz-
pańskie, s. 161. Zob. także: J.A. Fernandez Lopez, Historia del Campo de Concentracion de 
Miranda de Ebro 1937–1947, Miranda de Ebro 2003.

7 T.  Wyrwa, Poselstwo RP w  Madrycie w  latach 1940-1944, „Zeszyty Historyczne” 1991, 
z. 95, s. 59.
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posłużyć do analiz komparatystycznych odnoszących się do terenów neutralnych. 
Interesujące bowiem byłoby zaprezentowanie całokształtu działań polskiego kor-
pusu dyplomatycznego w kontekście pomocy obywatelom polskim narodowości 
żydowskiej we wszystkich europejskich państwach neutralnych8. 

Los uchodźców żydowskich w Hiszpanii podczas II wojny światowej jako za-
gadnienie badawcze najszerzej interesował historyków hiszpańskich, jakkolwiek 
polskie wątki w  ich badaniach także znajdują śladowe odzwierciedlenie. Prace 
hiszpańskich autorów dobrze jednak wprowadzają w kontekst życia uchodźczego 
w tym państwie9. Żydowscy migranci przymusowi już od 1940 r. masowo napły-
wali do Hiszpanii z zajętej przez wojska III Rzeszy Francji, ponieważ gen. Franci-
sco Franco formalnie ogłosił Hiszpanię krajem neutralnym10. Jak jednak zwróciła 
uwagę Jane Gerber, postępowanie hiszpańskich władz dalekie było od życzliwości 
wobec Żydów, a politykę uchodźczą Hiszpanii badaczka nazwała nieelastyczną, 
tj. m.in. nieuwzględniającą bieżącego położenia Żydów11. Nie zmienia to jednak 
faktu, że Żydzi na terenie tego państwa znaleźli schronienie. Jeden z  badaczy 
hiszpańskich, mając na względzie niemiecką politykę eksterminacyjną wdrażaną 
w Europie, nazwał państwa Półwyspu Iberyjskiego mianem bottleneck, czyli wą-
skim gardłem12, przez które przedostawali się uchodźcy z Francji oraz Belgii, gdzie 
w 1942 r. trwały brutalne prześladowania i Zagłada (wywózki do obozów zagłady 
znajdujących się na terenie okupowanych ziem polskich)13. Przyjazdy były możli-
we mimo oficjalnego wydanego przez gen. Franco zakazu wjazdu Żydów do kra-
ju, ponieważ bez większych przeszkód, niejako wbrew antyżydowskim dekretom, 

8 Szerzej o polityce państw neutralnych wobec Żydów zob. np.: K. Guttstadt i in., Bystenders, 
Rescuers or Perpetrators? The Neutral Countries and the Shoah, Berlin 2016.

9 Warto podkreślić, że społeczność żydowska w Hiszpanii tuż przed wojną domową nie była 
liczna – nie wliczając w statystyki Ceuty i Melilli (tereny afrykańskie), Hiszpanię zamiesz-
kiwało od 6 do 7 tys. Żydów; G.A. Chillida, Presencia e imagen judia en la Espana con-
temporanea. Herencia castiza y modernidad, w: El ostro en la Espana contemporanea, red. 
S. Schammah Gesser, R. Rein, Sewilla 2011, s. 133

10 H. Avni, Spain, the Jews and Franco, Philadelphia 1982; M. Alpert, Spain and the Jews in the 
Second World War, „Jewish Historical Studies” 2009, vol. 42, s. 201–210.

11 J.  Gerber, The Jews of Spain. A  history of the Sepharadic Expercience, New York 1994, 
s. 262–264.

12 P. C Martin-Arroyo, Europe’s Bottleneck. The Iberian Penisula and the Jews Refugee Crisis 
1933–1944, Londyn 2018.

13 Zob. np.: V. Carron, Uneasy Asylum: France and the Jewish Refugee Crisis 1933–1942, Stan-
ford 1999; A. Cohen, The Shoah in France, Jerusalem 1996; M. Marrus, R. Paxton, Vichy 
France and the Jews, Stanford 1995; R. Poznański, Jews in France during World War Two, 
Hanover 2001; R.H. Weisberg, Vichy law and the Holocaust in France. Studies in Antisemi-
tism, Amsterdam 1996.
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wizy (w tym tranzytowe) wydawali Żydom konsulowie hiszpańscy i portugalscy; 
nasilone były również nielegalne ucieczki przez Pireneje14, które zwiększały stan 
liczebny mas uchodźczych, co ostatecznie doprowadziło do kryzysu uchodźcze-
go w Hiszpanii15. 

Ze względu na powyższe uwarunkowania Hiszpania nie była dla Żydów zatem 
całkowicie bezpiecznym państwem, lecz jej polityka uchodźcza umożliwiała im 
ucieczkę na zachód, a pobyt na jej terenie nie wiązał się z antyżydowskimi prze-
śladowaniami. O nieustannej atmosferze strachu wśród uchodźców żydowskich 
przed zajęciem Portugali pisał we wspomnieniach Stanisław Schimitzek  – kie-
rownik Komitetu Pomocy Uchodźcom Polskim w Portugalii. Tym większe w kon-
tekście niemieckiego zagrożenia obawy pojawiały się wśród Żydów w Hiszpanii, 
w której dochodziło do różnego rodzaju częstych zbliżeń tamtejszej elity politycz-
nej z Niemcami16. 

Odnotujmy, że by powstrzymać niekontrolowany napływ uchodźców Hisz-
pania od 1941  r. wzmocniła granice swego państwa w  Pirenejach, jednak, jak 
podkreślają hiszpańscy badacze, nie była to decyzja wymierzona w uchodźców 
żydowskich – celem było ograniczenie napływu wszystkich cudzoziemców17. Ist-
niały także liczne procedury natury biurokratycznej, by powstrzymać masowy 
napływ uchodźców18. 

Powyższe stanowisko gen. Franco wobec sprawy żydowskiej było uwarunko-
wane, jak wspomniano, neutralnym statusem tego państwa wobec toczącej się 
wojny, ale także bieżącym rozwojem wypadków na polach bitewnych. Precyzyjnie 
rzecz ujmując, hiszpański stosunek do wojny nazywamy „życzliwą neutralnością” 
lub „neutralnością kwalifikowaną”, ponieważ dyktator nie przestrzegał zasady 

14 Wątek pirenejski zob.: J. Calvet, Las Montanas de la Liberdad: El paso de Refugiados po los 
Pirineos dur ente la Segunda Guerra Mundial 1939–1944, Madrit 2010; tenże, Huyendo del 
Holocausto: Judíos evadidos del Nazismo a través del Pirineo de Lleida, Lleida 2014.

15 F. Ysart, Espana y los Judios en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona 1973, s. 43.
16 S. Schimitzek, Na krawędzi Europy: wspomnienia portugalskie 1939–1946, Warszawa 1970, 

s. 123.
17 A. Marquina Barrio, G.I. Ospina, Espana y los Judios en El siglo XX: La Accion Exterior, 

Madrit 1987, s. 146; B. Rother, Franco y el Holocausto, Madrit 2005, s. 131–132. 
18 Na jesieni 1940 r. gen. Franco wydał dekret, na mocy którego, aby dostać się do Hiszpanii, 

tj. otrzymać wizę tranzytową, należało: złożyć 2 oświadczenia finansowe podpisane przez 
2 obywateli Hiszpanii, podać szczegóły wiz docelowych i wszystkich wiz niezbędnych do 
dotarcia do kraju docelowego, określić nazwę statku, port i datę wypłynięcia. Odpowiedź 
miała nadejść w ciągu 3–6 tygodni; P.C. Martin-Arroyo, Europe’s Bottleneck, s. 119. Zob. 
też: R. Breitman, A.M. Kraut, American Refugee Policy and European Jewry 1933–1945, 
Bloomington 1988, s. 220.
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równego traktowania stron konfliktu zbrojnego, do 1942  r. popierając państwa 
Osi, a gdy szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść aliantów zachodnich, po 
tej dacie zmienił kurs polityki na proaliancki19. Christian Leitz ujął to stanowisko 
precyzyjniej, dokonując porównania rzeczywistej natury neutralności tak Hisz-
panii, jak i Portugalii, nazywając tę pierwszą Axis neutral, a drugą Allied neutral20. 

Szacuje się, że żydowscy zbiegowie z terenów francuskich i belgijskich, dociera-
jący w dwóch falach uchodźczych do Hiszpanii i Portugalii (w 1940 i 1942 r.) stano-
wili grupę około 15–40 tys. osób. Wedle danych portugalskich między 1940 a 1942 r. 
granice tego państwa przekroczyło około 85 tys. cudzoziemców. Historycy podkre-
ślają jednak, że bardzo trudno ustalić ich dokładną liczbę, więc są to jedynie dane 
szacunkowe21. Celem ostatecznym dla żydowskich uchodźców było wydostanie się 
z Hiszpanii – z Portugali kursowały statki do USA22. Podróż była jednak obciążona 
ryzykiem ze względu na działania wojenne U-bootów. Niełatwe było również zor-
ganizowanie samego transportu, przede wszystkim ze względu na koszty rejsów 
i fakt, że Żydzi byli niechętnie przyjmowani w USA i Ameryce Łacińskiej. W tej 
kwestii intensywne działania podejmowały funkcjonujące w Barcelonie i Madry-
cie reprezentacje American Jewish Joint Distribution Committee (Joint) i Hicem23. 
W  ograniczonym zakresie odbywały się również wyjazdy do Wielkiej Brytanii24.

19 Na temat stosunku gen. Francisco Franco do aliantów, jak i III Rzeszy powstało wiele prac. 
Wspomnijmy o: M. Ros Agudo, Franco/Hitler 1940: de la Gran Tentacion al Gran Engano, 
Madrit 2009; D. Pike, Hiszpania i III Rzesza, Warszawa 2010; R. Wigg, Churchill and Spain: 
The Survival of Franco Regime 1940–1945, Sussex 2008; S.G.  Payne, Franco and Hitler: 
Spain, Germany and World War II, Yale 2008; D. Smyth, Diplomacy and Strategy of Sur-
vival: British Policy and Franco’s Spain, Cambridge 1986, s. 35. Z polskich autorów proble-
matykę neutralności hiszpańskiej omówił: B. Koszel, Neutralność z wyboru czy przymus? 
Hiszpania w okresie II wojny światowej, w: Niemcy w polityce międzynarodowej podczas 
II wojny światowej, red. S. Sierpowski, Poznań 2007, s. 217–231.

20 Ch. Leitz, Nazy Germany and Neutral Europe Turing the Second World War, Manchester 
2000, s. 17.

21 P.C. Martin-Arroyo, Europe’s Bottleneck, s. 115; P. von zur Mühlen, Fluchtweg Spanien-Por-
tugal: die Deutsche Emigration und der Exodus aus Europa 1933–1945, Bonn 1992, s. 151.

22 O uchodźcach w Portugalii zob.: J. Ciechanowski, Portugalia, dziękujemy! Polscy uchodź-
cy cywilni i wojskowi na zachodnim krańcu Europy w latach 1940–1945, Warszawa 2015; 
A.  Grzybowski, J.  Tebinka, Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, 
Warszawa 2018.

23 Hicem to akronim pochodzący od nazw następujących żydowskich organizacji: Hebrew 
Immigrant Aid Society, Jewish Colonisation Society i Emigdirect; H. Avni, Spain, the Jews 
and Franco, s. 91; P.C. Martin-Arroyo, Europe’s Bottleneck, s. 113–137. 

24 Wielka Brytania zezwalała tylko na ewakuację wojskową, limitując przyjazdy na wyspy. 
Przypadki przelotów samolotowych żydowskich uchodźców do Anglii zdarzały się spora-
dycznie i dotyczyły tylko osób zakwalifikowanych do służby w armii i administracji. Droga 
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Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie –  
uwarunkowania działalności

Zadanie opieki nad docierającymi do Hiszpanii masami uchodźczymi spełnia-
ło przede wszystkim Poselstwo RP w Madrycie, którego kierownikiem był Marian 
Szumlakowski. Wsparcia obywatelom polskim udzielały także konsulaty hono-
rowe, niemniej kwestia ich działań to zagadnienie, które wymaga oddzielnego 
omówienia. Znajdowały się one w: Barcelonie, Bilbao, Las Palmas, Madrycie, Ma-
ladze i Vigo25. W pomocy uchodźcom wyróżniał się konsul honorowy w Barcelo-
nie – Edward Rodón y Blas i jego żona oraz prawa ręka konsula Wanda Morbitzer, 
a także konsul honorowy w Bilbao de Zawala Casto (brak imienia)26. Dużą rolę 
odegrał również Konsulat Honorowy w Casablance27.

Wspomnijmy, że wydatnego wsparcia uchodźcom udzielała również organi-
zacja Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), która przejęła na siebie obowiązki 
udzielania pomocy materialnej, oraz specjalny delegat Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Społecznej (MPiOS), a także Joint, którego główna siedziba w Hiszpanii mie-
ściła się w Barcelonie. W tym mieście obowiązki kierownika oddziału PCK pełni-
ła małżonka konsula Rodóna y Blasa28. 

lotnicza wiązała się również z  dużymi kosztami. Przykładowo jedna z  takich korespon-
dencji dotycząca finansowania przelotów 2 wojskowych narodowości żydowskiej z Hisz-
panii wyglądała następująco: „W  ślad za tut.L.dz. 2523/tjn/ewak/43 z  dnia 7 bm. MON 
zawiadamia, że koszta przelotu p. Moszkowicz i Kletter z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii 
po Ł. 42. – zostały zakredytowane przez „Command Paymaster Gibraltar Rządowi polskie-
mu”; Archiwum Instytutu Hoovera (dalej: AIH), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: 
MSZ), sygn. 546, f. 9. Szerzej na temat łączenia rodzin, czyli wyjazdów z Hiszpanii rodzin 
żydowskich wojskowych, którzy zostali ewakuowani z ziemi hiszpańskiej do Wielkiej Bry-
tanii, zob.: tamże, sygn. 551, f. 9.

25 K. Szczepanik, Polska Dyplomacja 1918–2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005, 
s. 106. Szerzej o sieci konsulatów w czasie II wojny światowej zob.: W. Michowicz, Organi-
zacja polskiej służby dyplomatycznej w okresie II wojny światowej, w: Historia dyplomacji 
polskiej, s. 80-92.

26 S. Schimitzek, Na krawędzi Europy, s. 535.
27 Zachowała się jego spuścizna aktowa tego konsulatu, m.in. sporo teczek z lat wojennych. 

Zob. AAN, Konsulat Honorowy RP w Casablance. Wiele materiału wojennego zawiera tak-
że zespół Konsulat Honorowy RP w Bilbao, również przechowywany w AAN.

28 Polski Czerwony Krzyż reprezentowała polska arystokracja i  duchowni: Pierwszym de-
legatem w Madrycie był hrabia Zygmunt Skórzewski, funkcje te sprawował także książę 
August Czartoryski. Ważnymi postaciami byli również zastępca Czartoryskiego – ks. Pa-
weł Świtalski, i ks. biskup Stanisław Okoniewski oraz osoby tworzące komitet społeczny 
w składzie: Irena Szumlakowska, Paciencia Kaczmarczyk, ks. Paweł Świtalski (początkowo 
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Wojna w sposób zasadniczy zmieniła rolę i zadania polskich placówek dyplo-
matycznych. Znacznemu ograniczeniu lub zawieszeniu uległy tradycyjne funkcje, 
a największym wyzwaniem okazała się właśnie opieka nad uchodźcami. W lite-
raturze przedmiotu podkreśla się, że nie wszyscy dyplomaci potrafili stanąć na 
wysokości zadania, a na niedomagania polskiej służby dyplomatycznej wpływały 
m.in. trudności techniczne w dziedzinie łączności, brak funduszy bądź wygóro-
wane ambicje polityczne członków korpusu dyplomatycznego. Często ilustracją 
tej trudnej sytuacji są losy i działania kierownika Poselstwa RP w Madrycie29. Bar-
dzo krytyczny wobec Szumlakowskiego był także we wspomnieniach Schimit-
zek. Twierdził on, że Szumlakowski na jesieni 1942 r. ograniczał działania konsu-
lów i osób aktywnych w PCK w Barcelonie i Bilbao, które były oddane sprawom 
uchodźczym, obniżając jakość i skuteczność udzielanej przez te osoby pomocy. 
Wśród zarzutów pojawiło się również dość osobliwe oskarżenie o  to, że poseł 
kontrolował wydatkowanie na cele pomocowe – „dba o  to, by dyspozycja pie-
niędzmi z kasy państwowej nie wymknęła mu się z rąk”30. 

Zasadnicze uwagi miało także MPiOS, które w połowie 1943 r. zarzucało po-
słowi, że przez dłuższy czas nie przedstawiał sprawozdań z działalności podległe-
go mu PCK w Madrycie, co rzeczywiście było dużym zaniedbaniem administra-
cyjno-biurokratycznym i kazało stawiać pytania tak o jakość udzielanej pomocy, 
jak i o sposób wydatkowania sum płynących z Londynu, które mu powierzano. 
Szumlakowski miał też faworyzować żołnierzy z  Mirandy de Ebro na nieko-
rzyść tych przebywających w Palenci, gdzie przetrzymywano dawnych członków 
Międzynarodowych Brygad, co zdradzało jego antykomunistyczne nastawienie. 
Sprzyjanie mirandczykom polegało na przekazywaniu im większych środków 
w przeliczeniu na jedną osobę – przetrzymywani w Mirandzie de Ebro otrzymywa-

sekretarz delegatury PCK), Kazimierz Zarębski, a także ks. Leon Broel-Plater. Ten ostatni 
w lecie 1943 r. został delegatem MPiOS. Szumlakowski był jednak przeciwny przybyciu de-
legata, twierdząc, że instytucja ta dublowałaby zadania poselstwa. Działania PCK na ziemi 
hiszpańskiej są lepiej poznane dzięki wspomnieniom ks.  Antoniego Liedtkego, który od 
listopada 1941 r. podjął prace w poselstwie w referacie Opieki Społecznej. Od 1944 r. był 
delegatem MPiOS oraz szefem PCK; AIH, MSZ, sygn. 155, f. 9; sygn. 551, f. 13; sygn. 573, 
f. 28; A. Liedtke, Dyplomacja watykańska a Polacy internowani w Hiszpanii podczas wojny, 
„Więź” 1979, nr 2–3, s. 145–151. Na temat działalności Jointu w Hiszpanii i Portugalii zob.: 
J. Bauer, American Jewry and the Holocaust. The American Jewish Joint Distribution Com-
mittee 1939–1945, Jerusalem 1982, s. 197–216. 

29 E. Kołodziej, Rola placówek dyplomatycznych i konsularnych w latach 1939–1945, w: Wła-
dze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, red. Z.  Błażyński, Londyn 
1994, s. 803; T. Wyrwa, Poselstwo RP w Madrycie, passim.

30 S. Schimitzek, Na krawędzi Europy, s. 535, 602.
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li 200 peset na głowę, a w Palenci 100 peset. W związku z tym podejściem do więź-
niów MPiOS zalecało posłowi stosowanie zasad „sprawiedliwości społecznej”31.

W świetle tych faktów tym bardziej interesujące wydaje się więc prześledzenie 
tego, w  jaki sposób polska placówka w Hiszpanii poradziła sobie z narastającym 
problemem uchodźstwa żydowskiego, czyli z  zagadnieniem opieki nad polskimi 
Żydami (posiadającymi polskie obywatelstwo lub zakwalifikowanymi do polskiej 
opieki w obliczu zagrożenia niemieckiego). W tym celu przeprowadzono kwerendę 
źródłową w najobfitszym materiale archiwalnym dotyczącym polskiej dyplomacji, 
jakim jest przechowywany w Archiwum Instytutu Hoovera zespół Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Nie jest to materiał pokaźny, a zarazem jest niełatwy w bada-
niu ze względu na duże rozproszenie wiadomości dotyczących spraw żydowskich32. 

Poseł Marian Szumlakowski sprawował od 1 marca 1935 r. funkcję posła nad-
zwyczajnego i  ministra pełnomocnego w  Madrycie, zdążył więc do wybuchu 
wojny rozpoznać środowisko hiszpańskie i  nawiązać stosowne kontakty. Choć 
w roku wybuchu konfliktu światowego władze hiszpańskie nie uznały oficjalnie 
rządu gen. Władysława Sikorskiego, to nie zlikwidowały polskiego poselstwa, co 
świadczyło o względnie dobrych polsko-hiszpańskich relacjach w  tamtym cza-
sie33. Zepsuły się one po klęsce Francji w  1940  r. W  tym okresie, tj. na jesieni 
1940 r., zmienił się hiszpański minister spraw zagranicznych, który był sympaty-
kiem III Rzeszy, a w kraju wzmogła się presja Gestapo34. Między innymi na fali 
tych zmian internowani i osadzeni w więzieniach oraz w obozach koncentracyj-
nych zostali polscy obywatele, w obozie Miranda de Ebro. Wpływ niemiecki na 
Hiszpanów był tak duży, że zdecydowali się oni w marcu 1942 r. zamknąć polskie 
poselstwo, choć nie oznaczało to, że jego przedstawiciele zaprzestali aktywno-
ści. Można powiedzieć, że od tego czasu placówka przeszła do etapu działalności 

31 AIH, MSZ, sygn. 551, f. 17.
32 Ze względu specyfikę wykorzystanego materiału aktowego, składającego się z  setek szy-

frogramów, w których jedną sprawę omawiano kilka lub kilkanaście razy, bez zachowania 
ciągłości korespondencji, zrezygnowano z podawania tytułów dokumentów.

33 O stosunku Franco do Polski w początkowej fazie II wojny światowej zob.: B. Kaczorowski, 
Hiszpania wobec niemieckiej i sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, w: Polska 
a Hiszpania, s. 74–75.

34 W wywiadzie udzielonym przez nowego ministra spraw zagranicznych Ramóna Serrano 
Súňera (prywatnie szwagier gen. Franco) padło następujące stwierdzenie: „Tak, byłem po 
stronie Niemiec. Hiszpania była po stronie Niemiec […] Franco, ja i cała nacjonalistyczna 
Hiszpania nie tylko ufaliśmy w trumf Berlina, ale pragnęliśmy go z całej siły, całym sercem 
i całym umysłem”; D. Pike, Hiszpania i III Rzesza, s. 96.
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półjawnej i półlegalnej, co hiszpańscy oficjale tolerowali35. Sytuacja ta trwała do 
listopada 1943 r., gdy na nowo uznano jej oficjalne funkcjonowanie. Od 3 kwiet-
nia 1942 r. do czasu wznowienia działalności ambasady polskiej opiekę nad oby-
watelami polskimi przejęła wówczas utworzona Sekcja Polska przy ambasadzie 
chilijskiej w Madrycie36.

Kolejnym utrudniającym działalność wydarzeniem było odwołanie Szumla-
kowskiego ze stanowiska (wrzesień 1943 r.), m.in. za opieszałość i nieudolność 
w niesieniu pomocy internowanym żołnierzom37. Poseł nie pogodził się jednak 
z decyzją, uznając ją za niesłuszną oraz niesprawiedliwą, i popadł w spór najpierw 
z wysłannikiem rządu Władysławem Radziwiłłem, a następnie z wyznaczonym 
na nowego posła Józefem Potockim, który przybył na ziemię hiszpańską w czerw-
cu 1944 r.38 Zarysowane wyżej problemy placówki, tak zewnętrzne (polityka hisz-
pańska wobec Polski i  wpływy niemieckie), jak i  wewnętrzne (polsko-polskie 
spory) sprawiały więc, że kierowanie nią nie należało do najłatwiejszych, co nie-
wątpliwie rzutowało na przebieg akcji pomocowej dla żydowskich uchodźców. 

Pomoc uchodźcom żydowskim – przegląd działalności placówki

Kluczowym zadaniem, przed jakim stanął Marian Szumlakowski, było okre-
ślenie liczby przybyłych uchodźców, co sprawiało trudność, ponieważ uciekinie-
rzy nieustannie, dużymi grupami, przedostawali się przez granicę. Początkowo po 

35 Na temat antypolskiej aktywności niemieckiej na terenie Hiszpanii zob.: M. Gajda, Anty-
polska działalność niemieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943, „Dzieje Naj-
nowsze” 2019, nr 3, s. 157–177. 

36 Dyplomacja chilijska przejęła także opiekę nad Polakami w Rumunii i na Węgrzech; AIH, 
MSZ, sygn. 573, f. 28; J.S. Ciechanowski, Działalność wywiadu polskiego w Hiszpanii pod-
czas II wojny światowej, w: Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. C. Taracha, Lublin 2009, 
s. 226; T. Wyrwa, Poselstwo RP w Madrycie, s. 55–65; D. Drywa, Poselstwo w Bernie, s. 73.

37 W rzeczywistości katalog zarzutów był dłuższy i  nie tylko dotyczył internowanych żołnie-
rzy w obozie Miranda de Ebro, lecz także odnosił się do spraw związanych z ich ewakuacją 
i powstałych w jej wyniku napiętych relacji z koordynującymi ją kręgami wojskowymi. Jak 
stwierdzili jednak w swoim artykule M. Szczurowski i W.K. Roman, tylko część zarzutów 
w stosunku do posła znajduje uzasadnienie. Podobną opinię sformułował T. Wyrwa, który 
zwracał uwagę na braki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wojskowych (dalej: MSWojsk) 
w ewakuacji z Francji do Hiszpanii i liczne słabości w koordynacji tej akcji ze strony tego 
resortu. Zob.: M. Szczurowski, W.K. Roman, Polscy żołnierze i uchodźcy, s. 265; T. Wyrwa, 
Poselstwo RP w Madrycie, s. 56–58. 

38 T. Wyrwa, Poselstwo RP w Madrycie, s. 65 i nast.
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czerwcu 1940 r. strumień migracyjny z Francji nie był powstrzymywany przez 
władze hiszpańskie – jak pisał sam poseł w raporcie z listopada 1940 r., przez 
pierwsze 3 miesiące „przez Hiszpanię mógł przejeżdżać każdy i przejeżdżał. […] 
Hiszpania wypuszczała bez wiz portugalskich, na które potem tygodniami trze-
ba było czekać”39. Jak wspomniano, uchodźcy docierali do Hiszpanii w ramach 
2 fal – po czerwcu 1940 r., gdy Paryż i inne zachodnie europejskie stolice zostały 
zdobyte przez wojska niemieckie, oraz gdy III Rzesza w 1942 r. podjęła decyzję 
o wywózkach Żydów z Francji i innych państw do obozów zagłady znajdujących 
się na okupowanych ziemiach polskich. Wedle wiedzy polskiego MSZ w wyni-
ku tych okoliczności przez tereny hiszpańskie od początku wybuchu wojny do 
października 1941 r. przewinęło się od 20 do 30 tys. Żydów, którym ani państwo 
hiszpańskie, ani działająca w Hiszpanii agentura III Rzeszy do tego czasu nie 
zamknęły kanału ucieczki z Europy. Natomiast wedle informacji, jakie posiadał 
szef wydziału uchodźczego MSZ Józef Marlewski, od sierpnia 1942 r. do końca 
tamtego roku na terytorium hiszpańskie przedostało się kolejne 10 tys. niele-
galnych uchodźców, z  czego połowę stanowili Żydzi. Joint podawał dane, że 
w tej grupie przybyło od około 700 do 1000 obywateli polskich, z czego 50–60% 
stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego, w  tym 75 dzieci40. Inne wylicze-
nia, które znajdowały się w posiadaniu MSZ, mówiły z kolei, że od lata 1942 r. 
do jesieni 1944 r. przez ziemię hiszpańską przewinęło się około 7,5 tys. Żydów, 
którzy mieli status tymczasowego uchodźcy. Traktowali oni Hiszpanię jako kraj 
tranzytowy41.

Dodatkowo żydowscy uchodźcy znajdowali się pod stałą obserwacją niemiec-
kiej agentury, również niemieckiego przedstawiciela dyplomatycznego w  tym 
kraju (Keteller42), więc należało zachować dużą ostrożność w ujawnianiu list oby-
wateli polskich. Pojawiały się również nieskuteczne próby agitacji nazistowskiej 

39 Tamże, s. 56. Zob. także: A. Grzybowski, J. Tebinka, Na wolność przez Lizbonę, s. 102.
40 J. Marlewski nie miał precyzyjnej wiedzy o  liczebności uchodźców na terenach hiszpań-

skich, ponieważ natężenie napływu migrantów przymusowych podlegało nieustannej fluk-
tuacji, szczególnie na przełomie 1942 i 1943 r. Podawał dane za ówczesnym szefem Jointu 
(dr Josefem Schwartzem), jednocześnie przytaczając wyliczenia na ten temat władz hisz-
pańskich, wedle których w podanym czasie przybyło ich nie 10 tys., lecz 16 tys.; AIH, MSZ, 
sygn. 534, f. 24. 

41 Tamże, sygn. 613, f. 10.
42 Autorce nie udało się zidentyfikować wspomnianego Kettlera; prawdopodobnie był szere-

gowym pracownikiem ambasady lub agentem. Podczas II wojny światowej ambasadorami 
niemieckimi w Hiszpanii byli: Eberhardt von Stohrer (1937–1942), Hans-Adolf von Moltke 
(1943), Hans-Heinrich Dieckhoff (1943–1944), Sigmundud von Bibra (1944–1945).
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wśród polskiej grupy, jak i niemieckie starania o przekazanie przedstawicielom 
III Rzeszy w Hiszpanii list żydowskich43. 

Poseł musiał objąć opieką dyplomatyczną również osoby, które znalazły się 
nie tylko w  samej Hiszpanii, lecz także na nowych obszarach znajdujących się 
pod wpływem władzy hiszpańskiej, które państwo to zdobyło w wyniku działań 
wojennych. Mowa o zajętym w lecie 1940 r. przez Hiszpanów Tangerze (Maro-
ko). Wieść o  trudnym położeniu znajdujących się tam uchodźców żydowskich 
dotarła do Szumlakowskiego dopiero w grudniu tamtego roku. Informował on 
o tym MSZ, precyzując, że w Tangerze przebywała pierwotnie stusześćdziesię-
cioosobowa grupa uchodźców, która następnie urosła do 250 osób, spośród któ-
rej większość była polskimi Żydami przybyłymi do tego miasta z innych krajów 
zachodnioeuropejskich, w tym także bezpośrednio z Polski (10 osób). Znajdowali 
się oni pod opieką Jointu, którego członkowie zabiegali o utworzenie tam polskiej 
agencji konsularnej, względnie o wysłanie na miejsce tymczasowego urzędnika 
poselstwa44. 

Marian Szumlakowski popierał tę inicjatywę i był motywowany przez MSZ 
do zdecydowanych działań celem zaopiekowania się uchodźcami, zwłaszcza że 
w sąsiedniej Casablance, jak się okazało, przebywało ich daleko więcej, tj. kilkaset 
osób. Rozliczne trudności, z jakimi zmagało się poselstwo i rząd polski, spowodo-
wały, że polska pomoc dla uchodźców przyszła z pewnym opóźnieniem (dopiero 
w zimie 1941 r.), a do tego czasu sprawami opieki zajmował się wyłącznie Joint45.

Po rozpoczęciu akcji deportacyjnej z Francji, sytuacja uchodźców w Hiszpanii 
uległa pogorszeniu, ponieważ zaczęło brakować funduszy na ich utrzymanie. Po-
nadto w wyniku nagłego napływu nowych osób powstał duży chaos46. Placówka 
Szumlakowskiego straciła rachubę odnośnie do liczebności grupy polskiej legi-
tymującej się polskim obywatelstwem. Poseł w  ramach obowiązków sprawoz-

43 Wedle informacji Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza z  1941  r., reprezentowanego 
w korespondencji do MSZ przez ppłk. dypl. Stanisława Gany ów niemiecki ambasador za-
żądał od Polaków (być może za pośrednictwem Hiszpanów) listy obywateli polskich z wy-
szczególnieniem wieku, daty wydania paszportu i urzędu, który go wystawił, oraz środków, 
z których grupa polska żyła. Ponieważ duża część korzystała z pomocy Jointu, w działaniu 
tym kryła się chęć zdemaskowania osób pochodzenia żydowskiego przebywających na te-
renie Hiszpanii; AIH, MSZ, sygn. 524, f. 3. 

44 Tamże, sygn. 518, f. 33; sygn. 534, f. 24.
45 Tamże, sygn. 518, f. 33; sygn. 524, f. 5. 
46 Na ten temat zachowała się notatka J. Marlewskiego z rozmowy z przedstawicielem am-

basady hiszpańskiej w Londynie, w której zawarto szczegóły na temat stanowiska hiszpań-
skiego wobec polskiego problemu uchodźczego na terenie tego kraju. Zob. tamże, sygn. 
534, f. 24, notatka z rozmowy z p. Villaverde z ambasady hiszpańskiej (brak daty). 
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dawczych w  przedstawił charakterystykę uchodźców żydowskich, dostrzegając 
ich słabe związki z Polską, i podkreślając fakt, że pochodzili z wyższych warstw 
społecznych:

Są to przeważnie rodziny z przewagą kobiet i dzieci. Należą bez wyjątku do żydowskiej 
emigracji przedwojennej z Polski do Francji, Belgji i Niemiec – często bardzo dawno 
opuścili Polskę. Starsze pokolenie częściowo mówi po polsku, przeważnie jednak bar-
dzo słabo. Dzieci bez wyjątku po polsku nie mówią, często są wypadki, że dzieci mają 
już naturalizację francuską. Są to przeważnie ludzie, którzy żyli w dobrobycie, a którzy 
twierdzą, że przy przekraczaniu granicy potracili wszelkie środki materialne47. 

Nie dowierzał jednak temu, że nie mieli oni żadnych funduszy, o czym świad-
czył fakt, że handlowali między sobą walutą i kosztownościami po przybyciu do 
Hiszpanii48.

Pierwszym, który upomniał się o los żydowskich uciekinierów z Francji, był 
Ignacy Schwarzbart, nie miał on jednak w  lecie oraz wczesnej jesieni 1942 r. 
jeszcze żadnych danych na temat skali nowego strumienia migracyjnego z Fran-
cji wywołanego wywózkami do Auschwitz49. Niemniej, widząc dramat Żydów, 
Edward Raczyński w odpowiedzi na apel wspomnianego żydowskiego działacza 
wydał Marianowi Szumlakowskiemu wyraźne polecenie zaopiekowania się nimi 
i poinformowania o ich liczbie50. 

Wedle zaleceń Raczyńskiego w tym okresie całokształt spraw uchodźczych miał 
koordynować Szumlakowski, któremu w grudniu 1942 r. polecono sprawować fi-
nansowy nadzór nad PCK oraz dbać o dobre współdziałanie z konsulatem brytyj-
skim w Hiszpanii. W innym telegramie szyfrowanym, także z grudnia tego roku, 
Raczyński zatroszczył się o los uchodźców zatrzymywanych na francusko-hiszpań-
skiej granicy. Pisał w nim, wydając polecenie posłowi: „Proszę Pana Posła interwe-
niować bezpośrednio i przez Ambasadę Brytyjską oraz Nuncjusza o wydanie poste-
runkom granicznym wyraźnego polecenia nie odrzucania Polskich uchodźców”51.

47 Tamże, sygn. 551, f. 17. 
48 Tamże.
49 We wrześniu 1942  r. Szwarzbart prosił polską placówkę o  to, by udzieliła mu bliższych 

informacji o  żydowskich grupach; wyraził również życzenie, by otoczyć ich opieką oraz 
wystarać się dla nich o wizy. Z kolei Szumlakowski w styczniu 1942 r. prosił Schwarzbarta 
o porozumienie się z organizacjami żydowskimi w Hiszpanii celem udzielenia pomocy fi-
nansowej uchodźcom w związku z ewakuacją z tego kraju rodzin żydowskich do Portugalii; 
tamże, sygn. 529, f. 35. Na wybitnej działalności Ignacego Schwarzbarta podczas II wojny 
światowej zob.: D. Stola, Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel 
w Radzie Narodowej RP (1940–1945), Warszawa 1995.

50 AIH, MSZ, sygn. 529, f. 35.
51 Tamże, sygn. 534, f. 24. 
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Duży napływ uchodźców wymusił wprowadzenie pewnych organizacyjnych 
zmian w pracach poselstwa i PCK. Kontrolą, rejestracją uchodźców oraz szeroko 
rozumianą obsługą dyplomatyczną tej grupy zajmował się poseł, ale działania-
mi stricte pomocowymi PCK. Niestety nie mamy pełnych i  szczegółowych da-
nych odnośnie do liczebności poszczególnych ośrodków koncentracji Żydów ani 
z 1942, ani z 1943 r. Najwięcej uchodźców znajdowało się w Madrycie oraz w Bar-
celonie, lecz zachowały się tylko częściowe statystyki zbierane przez barceloński 
PCK, który zasięgiem obejmował: Andorę, Caldes de Malavella, Geronę (Giro-
na), Figueras, Leridę i Walencję. Żydzi przebywali w tym rejonie tak na wolności 
(pensjonaty, hotele), jak też w hiszpańskich więzieniach i obozach (zob. tab. 1). 
Zdaniem posła w grudniu 1942 r. uwięzionych uchodźców polskich było około 
300, w tym 100 kobiet. Mógł ich odwiedzać delegat PCK52. W sprawie Żydówek 
przebywających w kobiecym obozie Caldes de Malevella cały czas działania po-
mocowe prowadził Marian Szumlakowski, starając się zdobyć dla nich wizy „do 
jakiegokolwiek kraju”53. Po pewnym czasie udało mu się uzyskać ich zwolnienie 
i  skierować do nadmorskich hoteli w  tej samej miejscowości54. Podkreślmy, że 
w pismach MSZ teren, na którym działał barceloński PCK, określany jest jako 
„obszar przyfrontowy”, tj. znajdujący się w bliskiej odległości od granicy z Francją. 
Był on rozległy – przykładowo Andorę od Gerony dzieli ponad 200 km55. 

Wedle danych pochodzących od barcelońskiego PCK pod opieką tej organiza-
cji w maju 1943 r. na wolności przebywały 173 osoby, w zdecydowanej większości 
Żydzi (90%). Poseł przekazywał PCK fundusze płynące z MPiOS oraz z pieniędzy 
pożyczanych od Ambasady Wielkiej Brytanii w Madrycie56. Częściowe finanso-
wanie osób nieuwięzionych do lutego 1943 r. zapewniał również Joint57.

Z kolei wedle danych z grudnia 1942 r. w najbardziej znanym na terenie Hisz-
panii obozie Miranda de Ebro (północ kraju), nieujętym przez barcelońskie PCK, 
przebywało 565 osób narodowości polskiej. W  telegramie szyfrowym z  paź-
dziernika poseł przekazał: „Stan Mirandy – Polaków ponad 500. Większość no-
wych – Żydzi. Dwóch rabinów – jeden wojskowy z Gdyni. Potrzebne dodatkowo 
40.000 peset miesięcznie”58. W tym czasie Szumlakowski zwracał się do Londynu 

52 Tamże; sygn. 551, f. 17.
53 Tamże, sygn. 529, f. 35.
54 Tamże, sygn. 534, f. 24. 
55 Tamże, sygn. 551, f. 17.
56 Wszelkie polskie przekazy pieniężne były dokonywane za wiedzą i zgodą brytyjskiego Fore-

ign Office za pośrednictwem tamtejszego Ministerstwa Skarbu; tamże, sygn. 534, f. 24.
57 Tamże, sygn. 551, f. 17.
58 Podawał również informacje o liczebności przedstawicieli innych narodowości, zawiadamia-

jąc, że w obozie przetrzymywano 750 Anglików i około 400 Belgów; tamże, sygn. 534, f. 24.
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o udzielenie dodatkowego kredytu na zakup bielizny i odzieży na zimę dla inter-
nowanych w Miranda de Ebro. Jak argumentował:

wydatki te są bezwzględnie konieczne ze względu na przybywanie coraz to nowych 
internowanych obywateli polskich, którzy uchodzą z Francji bądź to z powodu prze-
śladowań rasowych, bądź też z powodu okupacji niemieckiej. Przechodząc przez zie-
loną granicę, przedzierając się przez wysokie góry, dostają się do obozu w Mirandzie, 
przeważnie zupełnie obdarci i bez obuwia59. 

Równolegle do akcji niesienia pomocy materialnej i działań opiekuńczych 
wobec nowej fali uchodźczej placówka musiała przeprowadzić rewizję liczeb-
ności uchodźców posiadających obywatelstwo polskie. Nie należało to do zadań 
łatwych nie tylko ze względu na masowość zjawiska uchodźczego, lecz także 
na zróżnicowaną, niekonsekwentną politykę władz Hiszpanii wobec cudzo-
ziemców oraz nieustanne wewnętrzne polsko-polskie spory60. Zalecenie w tym 
przedmiocie od MSZ Marian Szumlakowski otrzymał w  listopadzie 1942  r. 
Wspominano w nim o „liberalizacji” w podejściu do kwestii obywatelstwa, nie 
podając jednak szczegółów. Należało więc w pierwszej kolejności samodzielnie 
w ramach placówki określić, kto jest obywatelem polskim. Wymiana pism w tej 
sprawie i konceptualizacja akcji weryfikacyjnej trwała do lutego 1943 r. W jej 
wyniku poseł podał, że grupa polskich uchodźców, zakwalifikowana jako oby-
watele polscy, na którą składali się głównie Żydzi, ze 150 osób powiększyła się 
do ponad 50061. Koszt utrzymania tej grupy, jak szacował, wynosił od 350 do 
500 peset na miesiąc od osoby62. 

Ponieważ szczególnie do MPiOS docierały sygnały, że Żydów polskich jest 
znacznie więcej, niż uznawał poseł, z tego resortu dotarło do niego w paździer-
niku 1942 r. specjalne zalecenie, w którym sugerowano, że nie zawsze w odpo-

59 Tamże.
60 Problem związany z liczebnością uchodźców okazał się bardzo poważny. MPiOS w grud-

niu 1942 r., będąc przekonane, że Szumlakowski jest winny wielu zaniechań w ich sprawie, 
oskarżyło go o to, że nawet nie potrafił wskazać właściwej liczby przybyszów będących pod 
jego opieką. W kategorycznym tonie Stańczyk domagał się więc wręcz likwidacji polskiej 
placówki: „W tych warunkach MPiOS ma najpoważniejsze wątpliwości, czy należy w dal-
szym ciągu podtrzymywać fikcję istnienia Poselstwa RP w  Hiszpanii, tudzież czy właś- 
ciwym jest kierowanie funduszów na cele opieki społecznej do rąk fikcyjnego Poselstwa 
i prosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych o podjęcie starań, by Ambasada Brytyjska – ofi-
cjalnie lub nieoficjalnie – objęła opiekę nad obywatelami polskimi w Hiszpanii i zatrudniła 
w tym dziale wskazanego przez Rząd Polski urzędnika”; tamże, sygn. 534, f. 24. 

61 Tamże, sygn. 529, f. 35. Taką sama liczbę podawał I. Schwarzbart; zob.: tamże, sygn. 546, 
f. 9. 

62 Tamże, sygn. 529, f. 35.
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wiedni sposób traktował uchodźców żydowskich: „Min Pracy i Opieki Społecznej 
prosi o jak najliberalniejsze traktowanie uchodźców i okazanie im żywego zainte-
resowania i życzliwości – Stańczyk”63. 

Zalecenie odnośnie do kwalifikacji obywatelstwa wysłane przez powyż-
sze ministerstwo rzeczywiście było zasadne, ponieważ Marian Szumlakowski, 
mimo wskazówek dotyczących permisywnego traktowania kwestii obywatelstwa, 
wspólnie np. z kpt. Stanisławem Snarskim, mającym dostęp do Mirandy, wypra-
cowali dość ostre kryteria: należało na podstawie relacji świadków lub stosownej 
dokumentacji, po pierwsze, udowodnić udział w kampanii wrześniowej 1939 r. 
lub francuskiej, po drugie – legitymować się ważnymi dowodami stwierdzający-
mi obywatelstwo. Można sądzić, że był to model obowiązujący także dla innych 
grup uchodźczych. Jak tłumaczył dyplomata, zdecydowano się na niego ze wzglę-
du na zdarzające się w czasie przeprowadzania akcji spisowej liczne przypadki 
podawania się przez Żydów za obywateli polskich, mimo że takowymi nie byli. 
Wywoływało to duże zamieszanie przed władzami hiszpańskimi64. Poseł opisał, 
jak wyglądała praktyka postępowania zdesperowanych Żydów, podając przykład 
pochodzący z grupy zwolnionych z Mirandy Żydówek. Wyjaśnił:

Muszę zaznaczyć, że p. Sekarra [Ricardo Sequeira] pragnąłby wypłacania zasiłku 500 
peset również i tym osobom, które wprawdzie podają się za Polki, jednakże nie mają 
podstaw do uznania ich za obywatelki polskie, a które w większości wypadków albo 
nie mają żadnych dokumentów, podały się z początku za obywatelki belgijskie albo 
holenderskie, posiadają przedłużenia paszportów fałszywe etc. Sprawy wyjaśnienia 
obywatelstwa są badane, a w wypadkach wątpliwych Poselstwo odniesie się do Mi-
nisterstwa. Muszę wreszcie dla ścisłości dodać, że znaczna część tych osób zgłasza 
się o pomoc nie tylko do Polskiego Krzyża, lecz również hiszpańskiego, do Ambasady 
Angielskiej, Amerykańskiej, u przedstawicieli belgijskiego, holenderskiego etc., w za-
sadzie nie ujawniając pomocy uzyskanej od instytucji polskiej, co wywołuje wrażenie, 
jakoby Polacy nie chcieli pomagać żydom obywatelom polskim65.

63 Tamże.
64 Tamże, sygn. 546, f. 9.
65 Tamże, 288, f. 11. Opisywał również inne przypadki, np. w jednym z pism do MSZ w lutym 

1943 r. komentował sprawę dr. Stanisława Rylskiego, o którym pisał: „Wśród podających 
się za Polaków okazało się wielu Żydów […]. Okazało się, że [jest] wśród nich kilku, którzy 
bądź posiadali fałszywe polskie dokumenty nabyte we Francji, bądź nie mając ich zeznali, iż 
zmienili nazwisko swoje na nazwisko o brzmieniu polskim. Do takich należy dr Stanisław 
Rylski, którego prawdziwego nazwiska nie pamiętam. Znam go osobiście z Mirandy i wiem, 
że podał się za Kanadyjczyka. Został chwilowo nie uznany przez władze angielskie. Ro-
dzina jego pochodzi z Małopolski, on sam wychowywał się i mieszkał do wybuchu wojny 
w Wiedniu. W wojsku nie służył, po polsku nie mówi”; tamże, sygn. 546, f. 9. 
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Choć z  pewnością do takich zdarzeń dochodziło, niemniej jednak Żydzi 
w  ten sposób próbowali ratować życie. Wydaje się, że w  owym czasie istoty 
dramatu Holokaustu nie rozumiał ani poseł, ani tym bardziej polscy wojskowi 
internowani w Mirandzie, z którymi stykali się przybysze żydowscy66. Wątpli-
we zresztą, by na jesieni 1942 r. ktokolwiek w Europie miał dobre rozeznanie 
w tym, co działo się na polskich ziemiach okupowanych (obozy zagłady), dokąd 
z  Europy Zachodniej wywożono Żydów celem ich fizycznego unicestwienia. 
Niemniej faktem pozostaje, że kadra kierownicza grupy polskiej tego obozu, jak 
i sami więźniowie okazywali jawną niechęć Żydom. O „problemie żydowskim” 
w Mirandzie w następujący sposób pisał ppor. Stanisław Wyhowski – adiutant 
majora Jerzego Cieniewicza:

Od września 1942 r. zaczął się poważny napływ żydów z Francji do obozu koncentra-
cyjnego w Mirandzie de Ebro. Żydzi ci deklarowali się w znacznej ilości wypadków – 
wobec władz hiszpańskich – jako obywatele polscy, nimi nie będąc. W  wypadkach 
stwierdzenia braku podstaw do obywatelstwa polskiego – komenda grupy polskiej od-
mawiała przyjęcia do Grupy Polskiej w Mirandzie i nie udzielała zapomogi, należnej 
wyłącznie obywatelom polskim. Analogiczne kryteria stosowały wobec żydów inne 
grupy narodowościowe67.

66 W marcu 1943 r. Szumlakowski cały czas podtrzymywał swój krytyczny stosunek do tych 
Żydów, którzy fałszywie podawali się za obywateli polskich. Uwagi na ten temat zawarł 
w sprawozdaniu wysłanym do MSZ: „Mamy wszelkie powody do przypuszczenia, że dąż-
ność tych uchodźców do wykazania swego polskiego obywatelstwa jest czysto koniunktu-
ralna. We Francji przed przejściem granicy zaopatrywali się w miarę możności w dokumen-
ty polskie, pozbywając się jednocześnie francuskich w obawie o wyrzucenie z powrotem do 
Francji. Mieliśmy wypadki, że uchodźcy przyjęci przez PCK pod opiekę na podstawie poka-
zanych nam dokumentów, stwierdzających polskie obywatelstwa, otrzymywali po pewnym 
czasie z Francji inne dowody wykazujące ich obywatelstwo francuskie. Mamy obawy, że 
korzystając z pewnego chaosu, jaki powstał we Francji po zawieszeniu broni i drugi raz 
po wkroczeniu Niemców do strefy nieokupowanej, szereg uchodźców opisywanej grupy 
postarał się mieć na wszelki wypadek papiery i polskie, i  francuskie, albo nawet uzyskał 
papiery polskie, nie mając do tego prawa”; tamże, sygn. 551, f. 17.

67 Tamże, sygn. 546, f. 9. O nienajlepszej atmosferze w obozie świadczyła reakcja grupy et-
nicznych Polaków na samo pojawienie się w nim Żydów w 1942 r. Wedle byłego więźnia 
I. Ch. Klingera, który w sierpniu 1943 r. miał odczyt na temat swoich wojennych losów, 
m.in. wspominając o pobycie w Mirandzie, informował o obrzucaniu nowych żydowskich 
przybyszy zgniłymi bananami, maltretowaniu ich i  biciu, odmawianiu prawa do zajmo-
wania polskich baraków oraz rozpowszechnianiu Protokołów Mędrców Syjonu, a  także 
o  „burzliwych oklaskach radości”, gdy odczytywano przemówienie gen. Sikorskiego na 
temat zamordowania około miliona Żydów. Informacje o  tego rodzaju aktach przemocy 
miał zbierać Joint, sporządzając protokoły stosownych zeznań od więźniów żydowskich. 
Być może opisy tego rodzaju są przesadzone, ale napięcia między polskimi a żydowskimi 
więźniami z pewnością były, co przyznawały nawet polskie władze; tamże, sygn. 613, f. 10. 
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Gdy MSZ dowiedziało się o tego rodzaju praktykach, poleciło ich zaniechać. 
Wytłumaczyło precyzyjniej zarazem, co rozumiało przez liberalniejsze traktowa-
nie żydowskich uciekinierów. W zaleconej przez resort korekcie postępowania 
stwierdzono, że podstawami do uznania uchodźcy za polskiego obywatela, we-
dle nowych wytycznych, były znajomość języka polskiego, posiadanie pośrednich 
dowodów (korespondencja z kraju, referencje osób zaufanych lub inne dowody 
potwierdzające pobyt w Polsce przed wojną). Osobom takim wydawano tzw. do-
wody (paszporty) prowizoryczne na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przedłu-
żane po jego upływie na kolejne miesiące. W efekcie grupa polskich uchodźców 
żydowskiego pochodzenia stale się zwiększała. Dzięki temu byli oni też zwalniani 
z więzień i obozów. Włączenie do grona polskich obywateli często odbywało się 
we współpracy z ówczesnym zastępcą Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodź-
ców, który dostarczał stosowne listy uchodźców żydowskich uprzednio przygo-
towywane dla niego przez Joint68.

Poseł otrzymywał nie tylko z MSZ zbiorcze listy osób, które miały zostać uzna-
ne za obywateli polskich, co jak wspomniano, skutkowało zwolnieniem ich z obo-
zów i aresztów oraz więzień, lecz także pomagał w sprawach indywidualnych, co 
ilustruje pismo z marca 1943 r., wyjaśniające przyczyny, dla których nie każdy, 
kto dostał polskie obywatelstwo, mógł liczyć na zwolnienie z obozu ze względu 
choćby na zbyt młody wiek:

Odpowiadając na pismo Nr.738/Z.H/42 z  dnia 25 IX 1942 Poselstwo RP donosi 
uprzejmie, że na skutek interwencji Poselstwa p. Golda Schachter i jej córka Tea zo-
stały zwolnione z więzienia w Figueras i przebywają obecnie w Madrycie pod opie-
ką PCK. Osoby te, z powodu trudności w uzyskaniu wiz portugalskich, nie mogą 
na razie wyjechać z Hiszpanii. P. Sani Schachter przebywa nadal w Mirandzie i nie 
posiada w chwili obecnej szans na zwolnienie w związku z zadeklarowanym przez 
niego wiekiem 20 lat69.

Obraz ten mogą korygować/uzupełniać inne relacje żydowskie. Kwestia ta wymaga pogłę-
bionych studiów.

68 Mimo zaleceń środowiska żydowskie nadal sygnalizowały o nierównościach w traktowa-
niu żydowskich uchodźców i  etnicznych Polaków, choć trudno zarzuty te zweryfikować 
w świetle analizowanych materiałów archiwalnych. W marcu 1943 r. I. Schwarzbart pisał 
o tych zarzutach, opierając się jednak, jak sam zaznaczał, na opinii Jointu: „Polecenie liberal-
niejszego traktowania sprawy wydania dokumentów obywatelskich nie jest przestrzegane, 
skoro nawet paszport dawny i świadectwo urodzenia nie są uważane za dostateczną pod-
stawę dla uprawdopodobnienia obywatelstwa. Otrzymuję skargi, iż ta procedura stosowaną 
jest tylko do obywateli polskich, Żydów, podczas gdy chrześcijanie w analogicznych warun-
kach, pozbawieni dokumentów uzyskują je z powrotem bez trudu”; tamże, sygn. 546, f. 9.

69 Tamże, sygn. 546, f. 9. Poseł indywidualnie pomagał Żydom, m.in. cadykowi i rabinowi Gi-
lowi (Chilowi?) Gartnerowi, który będąc lepiej zorientowanym w stosunkach polskich na 
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Bez względu jednak na kryteria uznania polskiego obywatelstwa stosowane 
przez Mariana Szumlakowskiego po korekcie MSZ, od końca 1943 r. sprawa li-
czebności żydowskich uchodźców polskiego pochodzenia nabrała politycznego 
znaczenia. Pojawiły się bowiem duże rozbieżności w ocenie tego, ilu ich w rze-
czywistości było. Poseł twierdził, przypomnijmy, że grupa żydowska tworzyła kil-
kusetosobowe gremium (około 500 osób), tymczasem w ocenie ówczesnego szefa 
Jointu dr. Josefa Schwarza w Hiszpanii przebywało około 5 tys. Żydów, z czego aż 
35 do 45% miało być obywatelami polskimi. Były to zapewne osoby, które 31 mar-
ca 1938 r. mocą ustawy pozbawione zostały przez państwo polskie obywatelstwa 
polskiego70. 

Dyskusja na ten temat przerodziła się w oskarżenia kierowane w stronę Polski 
o to, że ta nie wspierała żydowskich uchodźców. Zarzuty wynikały z wyczerpu-
jących się zasobów finansowych Jointu i były z  jego strony próbą przerzucenia 
kosztów utrzymania uchodźców z tej organizacji na rząd polski na uchodźstwie. 
Organizacja żydowska miesięcznie na ten cel wydawała 65 tys. dolarów. W kosz-
tach nieznacznie partycypowała również polska placówka, przekazując na każ-
dego polskiego uchodźcę skromne kwoty w wysokości 15 peset na osobę (w sto-
sunku dziennym). Faktem pozostaje jednak, że zobowiązanie do finansowania 
żydowskiej masy uchodźczej Joint złożył przed władzami brytyjskimi, a dotyczyło 
ono utrzymywania wszystkich bez wyjątków uchodźców żydowskich przebywa-
jących na ziemi hiszpańskiej. Hiszpański przedstawiciel Jointu, którym był w tym 
okresie Ricardo Sequeira, zasygnalizował nawet Marianowi Szmulakowskiemu, 
że nastąpi wycofanie wpłat na polskich uchodźców, co też niebawem uczyniono. 
W obronie polskiego posła stanął kierownik wydziału uchodźczego MSZ Józef 
Marlewski, który przypomniał Jointowi o jego zobowiązaniu oraz o porozumie-

terenie Hiszpanii, w styczniu 1944 r. napisał do Stanisława Mikołajczyka pismo, chwaląc 
działania polskiego posła na terenie Hiszpanii i zarazem przeciwstawiając jego pożyteczną 
działalność delegaturze Polskiego Czerwonego Krzyża (dalej: PCK), której aktywność oce-
niał bardzo krytycznie: „Gdy w roku 1943 przeszło do Hiszpanii z Francji wielu obywateli 
polskich i zajmowało się nimi Poselstwo, byliśmy ratowani, wspomagani, czuliśmy nad sobą 
opiekę i życzliwość odnoszenia do nas ze strony Posła Polskiego. Odkąd zaś została zorga-
nizowana, niezależnie od Poselstwa Delegatura Pol. Czerwonego Krzyża, zaczęło się biu-
rokratyczne traktowanie opieki, szykanowanie nieraz, jak w moim wypadku, kiedy dopiero 
łaskawa interwencja Pana Premiera położyła kres temu. Wcześniej już, co godzi w interesy 
naszego Państwa, zaczęło się otwarte zwalczanie i podkopywanie Pana Ministra Szumla-
kowskiego i dyskredytowanie go, czem się tylko czyni szkodę sprawie polskiej”. Prawdopo-
dobnie mowa jest o madryckim PCK; Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, Akta 
Prezydium Rady Ministrów 1939–1991, sygn. PRM. 1-PRM 42/10/PRM 127, k. 10.

70 AIH, MSZ, sygn. 546, f. 9.
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niu z MSZ, w ramach którego placówka polska w Hiszpanii miała działać na rzecz 
uchodźców żydowskich, nie biorąc jednak na siebie głównego ciężaru finanso-
wego. Dzięki rozmowom z udziałem MSZ sprawa ta została wyjaśniona i ure-
gulowana, a koszty utrzymania Żydów-obywateli polskich, których kwalifikację 
przeprowadził Szumlakowski, pokrywał od tego czas wyłącznie rząd polski71. 

Kolejnym kluczowym zadaniem, oprócz opieki społecznej, było prowadzenie 
przez placówkę ewakuacji do Portugalii. Dodajmy, że na terenie Hiszpanii po-
wstał główny, wewnętrzny łańcuch ewakuacyjny obejmujący żydowskich ucie-
kinierów z Francji. Wiódł on z Barcelony do Madrytu. Była to trasa o długości 
nieco ponad 500 km72. Od lipca do września 1940 r., jak pisał w marcu 1941 r. 
Marian Szumlakowski, trwała tak zwana legalna ewakuacja, której nie przeszka-
dzały władze hiszpańskie, zwłaszcza, że większość polskich uchodźców z Francji 
dysponowała ważnymi hiszpańskimi i  portugalskimi wizami tranzytowymi lub 
docelowymi do innych krajów. Na jesieni tego roku pojawiły się jednak kłopoty 
techniczne i prawne, ponieważ władze francuskie robiły trudności w wydawaniu 
wiz wyjazdowych i kierowały obywateli polskich do obozów, rozpoczęła się więc 
ich nielegalna wędrówka przez francusko-hiszpańską granicę. Szczególnie dużo 
wśród tych osób było oczywiście Żydów. W  jednym z  telegramów szyfrowych 
(nr 572) poseł w 1941 r. pisał, jak proceder ten wyglądał:

Przyjeżdżają ostatnio obywatele polscy z Francji, którzy na podstawie fikcyjnych za-
świadczeń od Cooka73 na zarezerwowane miejsca na statku odchodzącym z Hiszpanji 
i nieważnych wiz brazylijskich otrzymują tranzytowe wizy hiszpańskie. Po uzyskaniu 
wiz hiszpańskich zwracają oni za stałą opłatą Cookowi zaświadczenia i przyjeżdża-
ją do Hiszpanji, gdzie grozi im po pewnym czasie jakoby odesłanie do obozu, gdyż 
nie mogą wobec władz policyjnych przedstawić dokumentu uzasadniającego wydanie 
tranzytowej wizy hiszpańskiej. Dotychczas większość stanowią Żydzi74.

Dzięki staraniom posła, który przez sekretarza poselstwa i  kierownika Wy-
działu Konsularnego Eugeniusza Kobyłeckiego porozumiał się z  naczelnikiem 
Wydziału Granicznego w  Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa, udało się zale-
galizować ich pobyt. Między innymi od tego czasu obywatelom polskim władze 
hiszpańskie udzielały trzymiesięcznych wiz pobytowych z prawem przedłużenia 
ich na okres potrzebny do uzyskania wiz wjazdowych do innego państwa oraz wiz 
wyjazdowych pod warunkiem, że polscy obywatele w wieku ponad 30 lat i poni-

71 Tamże, sygn. 524, f. 1. 
72 Tamże, sygn. 517, f. 17.
73 Nie udało się znaleźć informacji na temat „Cooka”.
74 Tamże, sygn. 524, f. 2. 
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żej 18 mieli wizy do państwa docelowego. Poseł zaś zobowiązał się do wydania im 
odpowiednich dokumentów, by mogli dzięki nim wypełnić przepisy meldunkowe 
obowiązujące cudzoziemców. Ważnym punktem umowy okazała się także dekla-
racja o zapewnieniu im pomocy finansowej75. 

Marian Szumlakowski przywiązywał wagę do tego, by wyjazdy objęły względ-
nie duże grupy Żydów. W styczniu 1942 r., gdy trwały przygotowania do wyjazdu 
Żydów z Portugalii na Jamajkę, również w Hiszpanii pojawiły się sygnały o otwo-
rzeniu się pewnych kanałów migracyjnych, np. do Kanady. W tym czasie poseł 
starał się o wyjazd kilkunastu rodzin żydowskich. Pisał:

Poselstwo jest w możności w drodze pewnych kontaktów uzyskiwać od czasu do cza-
su wizy niektórych republik środkowoamerykańskich, jednak za opłatę obracającą się 
między 100 a 150 dolarami gotówkowymi. Osoby posiadające taką wizę mogą z kolei 
starać się o wizę portugalską, która jednak jest udzielana tylko za okazaniem dowodu 
opłacenia zadatku za przejazd zamorski w wysokości przynajmniej 50% ceny biletu, co 
konkretnie wynosi około 250 dolarów od osoby. Przedstawiając powyższy stan rzeczy, 
a podkreślając, że na wypadek zmiany sytuacji politycznej, osoby, o których mowa, 
znalazłyby się w  sytuacji bardzo ciężkiej, nie mogąc stąd wyjechać, Poselstwo prosi 
o rozważenie w trybie przyspieszonym całego zagadnienia. Na wypadek, gdyby Mini-
sterstwo Opieki Społecznej powzięło decyzję ewakuowania powyższych osób, potrze-
ba by na ten cel 6 tys. dolarów, przy czym oczywiście po przebyciu wymienionych osób 
do Lizbony, można by je kierować do Kanady, wycofując założone zadatki76.

W tej sprawie skontaktował się z Poselstwem RP w Lizbonie, które miało aktu-
alną wiedzę na temat proponowanej przez niego drogi ewakuacji. W odpowiedzi 
otrzymał stanowcze zapewnienie, że władze kanadyjskie nie wydawały wiz oso-
bom pochodzenia żydowskiego, dlatego droga z Lizbony do tego państwa była dla 
rodzin żydowskich zamknięta. Polecano mu zarazem starania o wizy kubańskie, 
które w tamtym okresie pomogłyby mu zdobyć organizacje żydowskie. Ich kup-
no, jako wiz tranzytowych, zdaniem posła Karola Dubicza-Penthera (Poselstwo 
RP w Lizbonie), umożliwiało wysłanie wspomnianej grupy ze stolicy Portugalii na 
Jamajkę, niemniej uprzednio należałoby skonsultować ten transport z władzami 
brytyjskimi77. 

Wspólne ustalenia poselstw w Hiszpanii i Portugalii zyskały akceptację MSZ 
w Londynie, które zaoferowało, w razie trudności z pozyskaniem wiz kubań-
skich na miejscu, pomoc w tej sprawie Ambasady RP w Waszyngtonie. W tym 
celu należało na wstępie wysłać do USA odpis listy imiennej z  nazwiskami 

75 Tamże. 
76 Tamże, sygn. 529, f. 35.
77 Tamże.
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osób wskazanych do wyjazdu. O  całej akcji poinformowany był także Ignacy 
Schwartzbart78. 

Ponieważ pozyskanie kubańskich wiz w  Hiszpanii napotykało przeszkody, 
Szumlakowski w marcu 1942 r. prosił MSZ i placówkę waszyngtońską o pomoc 
w tej sprawie. Jak ustalił, potrzeba było 20 wiz, na których mogło wyjechać oko-
ło 100 osób. Chodziło o  spowodowanie przygotowania przez hawańskie mini-
sterstwo stosownej instrukcji dla konsulatu Kuby w Madrycie w sprawie grupy 
żydowskiej oraz o  sporządzenie szczegółowego jej opisu z danymi personalny-
mi żydowskich rodzin. Polskiej dyplomacji, mimo starań, nie udało się jednak 
namówić władz hawańskich na przygotowanie instrukcji dla przedstawicielstwa 
kubańskiego w Madrycie79. 

Inną ważną działalnością poselstwa okazała się ewakuacja z  Hiszpanii do 
Afryki Północnej. Ogółem udało się od maja do października 1943 r. przetrans-
portować przez będącą pod władzą Wielkiej Brytanii twierdzę Gibraltar do Ma-
roka Francuskiego około 500 Żydów polskiego pochodzenia. Kolejne 100 osób 
znalazło się w  Algierii Francuskiej. Zarówno Maroko, jak i  Algieria znajdowa-
ły się do listopada 1942 r. pod politycznym i militarnym wpływem rządu Vichy. 
Jesienią tegoż roku tereny te zajęły wojska alianckie, co otworzyło możliwości 
ewakuacji. Procedura ewakuacyjna z kontynentu była więc całkowicie zależna od 
stanowiska brytyjskiego, które przy tym nieustannie kwestionowało zasadność 
transportu cywili przez Gibraltar i  tylko w wyniku żmudnych negocjacji udało 
się polskiej placówce włączyć w nią polskich uchodźców żydowskiego pochodze-
nia80. W pierwszej bowiem kolejności, jako że transporty przez Gibraltar miały 
charakter militarny, premiowano nabór osób zdolnych do służby wojskowej ce-
lem udziału w walkach na froncie81. 

78 Tamże.
79 W  tej sprawie Szumlakowski kontaktował się z  posłem na Kubie Janem Drohojowskim; 

tamże, sygn. 529, f. 35. Szerzej zob.: A. Gontarek, Polskie przedstawicielstwo konsularno-
-dyplomatyczne w Hawanie a sprawa uchodźców żydowskich na Kubie, „Polish-Jewish Stu-
dies” 2020, nr 1, s. 41–76. 

80 Wydaje się, że jako pierwszy zaproponował ten kanał ewakuacyjny I. Schwarzbart, który 
próbował dzięki niemu doprowadzić do łączenia rodzin wojskowych. Początkowo się to 
nie udało, ale wkrótce nie tylko rodziny wojskowych, lecz także cywile zostali skierowani 
do ewakuacji. Szerzej na temat sytuacji żydowskich uchodźców w Maroku i Algierze zob.: 
AIH, MSZ, sygn. 154, f. 23 i 26–27; sygn. 155, f. 1–5; sygn. 516, f. 18; sygn. 519, f. 10–11; 
sygn. 529, f. 16–17; sygn. 547, f. 11–13.

81 Półwysep miał strategiczne znaczenie dla armii aliantów – między grudniem 1942 r. a mar-
cem 1945 r. ze Stanów Zjednoczonych na Gibraltar przetransportowano ponad 500  tys. 
żołnierzy, którzy walczyli na różnych odcinkach frontu w Afryce i Europie. 
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Drugim decydentem odpowiadającym za powodzenie ewakuacji była strona 
francuska, z  którą rozmowy prowadziło Biuro Polskie przy Komitecie Wolnej 
Francji w Algierze, kierowanym przez Kajetana Dierżykraja-Morawskiego (1892–
1973). Przedsięwzięcie hamowała jednak niechęć francuska i silny antysemityzm 
rdzennej ludności na tych terenach, które utrudniały starania o  azyl. Nieżycz-
liwość Francuzi tłumaczyli tym, że wbrew zapewnieniom strony polskiej Żydzi 
w większości nie nadawali się do służby wojskowej i co więcej, nie byli nawet, jak 
wówczas podnoszono, polskimi obywatelami82. W  tej sprawie chodziło przede 
wszystkim o względy polityczne. W opinii francuskiej kierowane do nich osoby 
żydowskiego pochodzenia z  tej grupy reprezentowały nieakceptowane „skrajne 
poglądy lewicowe”. Mowa tu przede wszystkim o przybyłych na wiosnę 1943 r. do 
Afryki (Algieria) tzw. mirandczykach, czyli o komunizujących żydowskich człon-
kach Brygad Międzynarodowych83. Ponadto przybysze ci mieli jakoby stanowić 
„element niespokojny, trudny do ujęcia w odpowiednie ramy”84. Z argumentacją 
tą próbował polemizować Emeryk August Hutten-Czapski (1897–1979) – konsul 
generalny RP w Algierze – powołując się na względy humanitarne. Wedle jego 
prywatnej opinii powodem niechęci Francuzów były „wydumane pretensje, leni-
stwo, brak chęci pomocy i korupcja”85.

Ostatecznie cała grupa byłych żydowskich członków Brygad z Hiszpanii trafi-
ła do obozu w Djelfie (Algieria), gdzie internowały ją władze francuskie86. Otrzy-

82 Zarzut dotyczący braku polskiego obywatelstwa w  przypadku tej grupy był prawdziwy, 
niemniej we wrześniu 1941 r., a następnie ponownie w marcu 1942 r. grupa ta na mocy 
porozumienia Sztabu Wodza Naczelnego i MSWojsk. została potraktowana jako obywatele 
polscy. Żydzi ci znajdowali się w gestii MSWojsk. (potem Ministerstwa Obrony Narodowej 
(dalej: MON)) i byli przez nie na drodze indywidualnych rozmów kwalifikowani do ewa-
kuacji, ponieważ nie chciały się na nią zgodzić rządy hiszpańskie ani portugalskie. Z tego 
powodu postanowiono ich ewakuować do Afryki Północnej; tamże, sygn. 534, f. 23.

83 Od 1941 r. żydowscy członkowie Brygad Międzynarodowych przebywali w obozie Palen-
cia, po czym trafili do Mirandy de Ebro. Żydzi ci, jak sami napisali w piśmie do rządu RP, 
zostali pozbawieni obywatelstwa za udział w wojnie domowej po stronie rządu republi-
kańskiego i  domagali się uregulowania swojego statusu państwowego; tamże, sygn. 534, 
f. 23. Zob. także na temat listy więźniów Palencii z 1941 r., na której widać, że grupa polska 
(w tym Żydzi) stanowiła najliczniejsze grono; tamże, sygn. 524, f. 4. 

84 Precyzyjniej wyrażało się o nich MON: „Grupa żydowska: byli w Polsce przestępcami kry-
minalnymi lub komunistami. Wszyscy podali się za Ukraińców i zrzekli się obywatelstwa 
polskiego po okupacji przez bolszewików wschodnich terenów RP. Są wrogo ustosunkowa-
ni do Polski, o nastawieniu wybitnie komunistycznym. Uważają się za bezwyznaniowców”; 
tamże, sygn. 534, f. 23. 

85 Tamże, sygn. 154, f. 23. 
86 Warto podkreślić, że w czasie II wojny światowej do Afryki Północnej na tereny znajdujące 

się pod kontrolą Francji byli dąbrowszczacy trafiali różnymi drogami. Oprócz ewakuacji, 
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mywała pomoc społeczną od rządu polskiego, niemniej sprawa ich obywatelstwa 
podczas pobytu w Algierii została zawieszona87. 

Ewakuacja cywilów przez Gibraltar okazała się na tyle skuteczna, że w listo-
padzie 1943 r. Brytyjczycy, spostrzegli, iż przerzucono w jej ramach więcej cywili 
niż osób przygotowanych do służby wojskowej, zagrozili więc, że zamkną wyjaz-
dy do Maroka. Doszło nawet to tego, że władze gibraltarskie wszczęły procedurę 
odsyłania do Hiszpanii grup będących już w drodze do Afryki. Przydarzyło się 
to skierowanej do Maroka grupce polskiej, w której większość stanowili Żydzi. 
Odprawiono ją do Casablanki, a następnie pod bezpośrednią władzę gubernatora 
Gibraltaru. O ich ponowne skierowanie do Afryki Północnej z sukcesem zabiegał 
u władz francuskich i brytyjskich konsul generalny Hutten-Czapski, będąc cały 
czas w porozumieniu z posłem Szumlakowskim. Innym brytyjskim sposobem na 
ograniczenie przepływu cywili było pouczenie Rządu RP przez gubernatora Gi-
braltaru o tym, by polska placówka w Madrycie, wspólnie z przedstawicielstwem 
brytyjskim i  francuskim oraz miejscowym reprezentantem polskiego konsulatu 
w Algierze, przeprowadzały selekcję na miejscu – w Hiszpanii. Chodziło bowiem 
o ograniczenie napływu uchodźców nieprzydatnych wojsku, a łatwiej można tego 
było dokonać, zdaniem Brytyjczyków, na miejscu, ponieważ nie rodziło to kry-
tycznych komentarzy o niehumanitarne traktowanie uchodźców poprzez ich co-
fanie z drogi ewakuacyjnej88. 

Powyższe problemy ilustrują rzeczywisty i  niechętny stosunek aliantów, 
a szczególnie Wielkiej Brytanii, do ewakuacji uchodźców polskich. Niechęć nie 
wynikała oczywiście z uprzedzeń, ale była podyktowana interesem militarnym, 
obliczonym na pokonanie III Rzeszy. Zarówno środowiska żydowskie, jak i rząd 

którą koordynował m.in. Szumlakowski, byli przewożeni na te obszary również decyzją 
rządu Vichy. Część trafiła tam już w 1941 r.; P. Ciszewski, Dąbrowszczacy. Na świecie szano-
wani, w Polsce poniżani, Warszawa 2018, s. 213–215. 

87 W obozie przebywało 900 internowanych, w tym 150 osób polskiego pochodzenia, z cze-
go dwie trzecie miało żydowskie pochodzenie. W niedatowanym opracowaniu na temat 
polskiego elementu wojskowego w Afryce Północnej, napisanym przez ekspertów MON 
i przekazanym MSZ, za szczególnie nieprzydatną grupę dla polskich celów wojskowych 
uważano Żydów. W dokumencie tym zawarto zastępującą opinię: „Żydzi – wśród których 
jest kilkunastu inteligentów (inżynierów, doktorów, prawników) są przeważnie skomuni-
zowani. Górują nad swymi towarzyszami niedoli wyrobieniem politycznym i operując ar-
gumentami demagogicznymi, starają się utrzymać swe wpływy nad nimi”. Szerszy ogląd na 
warunki obozowe mogą dać prace naukowe powstałe w PRL i  literatura pamiętnikarska, 
jakkolwiek należy traktować ten dorobek z dużą dozą ostrożności; AIH, MSZ, sygn. 551, 
f. 10.

88 Tamże, sygn. 154, f. 23.
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polski zdawały sobie z tego sprawę, dlatego w niepodpisanej analizie wysokiego 
urzędnika MSZ z początku 1944 r. rozważano sposoby kompleksowego rozwią-
zania polskiego problemu uchodźczego w  Hiszpanii, odwołując się właśnie do 
wpływów Wielkiej Brytanii. W jego opinii mogłaby ona, po pierwsze, wystarać się 
o azyl dla Żydów w państwach sprzymierzonych lub w ich posiadłościach, o co 
zresztą rząd polski bezskutecznie ją prosił. Po drugie, liczono wtedy na Kanadę, 
która po fiasku konferencji bermudzkiej89, za namową Jointu, zaczęła w końcu 
dostosowywać przepisy imigracyjne do potrzeb wynikających z nasilania się zja-
wiska uchodźstwa w Europie. W gruncie rzeczy jednak analiza wspomnianego 
urzędnika sugerowała, że pomoc ze strony mocarstw w rozwiązaniu żydowskiego 
problemu uchodźczego, tj. Żydów pochodzących z Polski, była do tej pory nikła, 
zalecano więc wybranie drogi najtrudniejszej, jak ją określono, mając na myśli kie-
runek palestyński. Podkreślano też, że „rozładowanie Hiszpanii i Portugalii” spo-
wodowałoby zintensyfikowanie akcji pomocowej dla obywateli polskich, w tym 
Żydów, znajdujących się we Francji. Mimo sceptycyzmu zbliżający się koniec 
wojny i rozstrzygnięcia na frontach powodowały, że problem mas uchodźczych 
stopniowo w 1944 i 1945 r. ulegał rozwiązaniu, niemniej zarazem głos polskiego 
rządu na uchodźstwie słabł coraz bardziej, malała również rola polskich placówek 
dyplomatycznych mu podległych, które stopniowo przejmowane były przez nowe 
ministerstwo utworzone przez władze komunistyczne w kraju90. 

Podsumowanie

Działalność Poselstwa RP w Hiszpanii, kierowanego przez Mariana Szumla-
kowskiego, polegała na wielozadaniowej aktywności w celu zapewnienia opieki 
obywatelom polskim pochodzenia żydowskiego. Kluczowa była opieka na miej-
scu, tj. na terenach hiszpańskich, gdzie prawdopodobnie około 500 (dane na 

89 Konferencja bermudzka – międzynarodowa konferencja zorganizowana na Bermudach 
w Hamilton, na której doszło do spotkania przedstawicieli Wielkiej Brytanii i USA. Od-
była się 19–29 kwietnia 1943 r. Jej głównym tematem miała być kwestia alianckiej pomocy 
Żydom na ziemiach okupowanych przez III Rzeszę oraz wdrożenie planu ratunkowego. 
Niestety rozmowy zakończyły się fiaskiem – na konferencji nie doszło do żadnych ustaleń, 
które miałyby prowadzić do udzielenia pomocy ludności żydowskiej. Szczególnie niechęt-
ne do podejmowania działań idących w kierunku pomocowym były Stany Zjednoczone; 
F. Calvi, Pakt z diabłem, Warszawa 2008, s. 16, 59 i następne.

90 AIH, MSZ, sygn. 154, f. 26. Zob. także: sygn. 137, f. 38.
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1943 r.) osób otrzymywało regularne wsparcie dyplomatyczne, a także w Casa-
blance (kilkaset osób) i w Tangerze – 250. Mowa tu o uchodźcach, którzy trafili 
do tych ośrodków sami, a nie na skutek ewakuacji organizowanej przez polską 
dyplomację. Trudno ocenić jednak, ilu Żydom poseł pomógł, ilu udzielił tym-
czasowego wsparcia, ponieważ nie znamy statystyk w tym zakresie, tj. nie mamy 
danych o wyewakuowanych cywilach żydowskich do Portugalii dzięki aktywnej 
dyplomatycznej pomocy Szumlakowskiego. Lepiej poznana pod względem licz-
bowym jest ewakuacja z  1943  r. do Afryki Północnej, tj. Maroka Francuskiego 
(500 osób) i Algierii Francuskiej (100). 

Uchodźcy żydowscy wymagali szczególnego zainteresowania, ponieważ tra-
fiali na ziemię hiszpańską z  reguły jako nielegalni uciekinierzy w obawie przez 
prześladowaniami, a w konsekwencji przed wywózką do obozu zagłady. Z tego 
powodu poseł stanął wobec poważnego problemu uchodźczego, którego roz-
wiązanie ze względu na uwarunkowania wojenne i polityczne okazało się bardzo 
trudne. Mimo to Szumlakowski wywiązał się z powierzonych mu zadań popraw-
nie, choć dzięki sprawnej kontroli MSZ i  innych resortów jego postępowanie 
musiało być korygowane, by pomoc była efektywniejsza i miała szerszy zasięg. 
Korekty dotyczyły zastosowania liberalnej polityki w  przyznawaniu i  potwier-
dzaniu polskiego obywatelstwa w przypadku Żydów, choć trzeba podkreślić, że 
resort, któremu poselstwo podlegało, nigdy nie namawiał Szumlakowskiego do 
zniesienia ograniczeń, pozostawiając mu przez długi okres względną swobodę 
w zakresie kwalifikowania uchodźców do kategorii obywateli polskich. Wydaje 
się, że przełożeni w konsekwencji ocenili decyzje posła w tym zakresie jako nie 
zawsze uzasadnione i nazbyt formalistyczne, choć potrafił on wskazać powody, 
dla których prowadził nieco bardziej restrykcyjne zasady przyznawania obywa-
telstwa polskiego niż tego od niego oczekiwano. Niewątpliwie polecenia resorto-
we zmierzały do tego, aby pod polską opiekę dostawały się jak najszersze grupy 
żydowskie, które wykazywały związki z Polską. Szczególnie zwracano uwagę na 
to, by pomoc była udzielana w sytuacjach zagrożenia cofnięcia Żydów na grani-
cy do Francji. Poseł zalecenia te i polecenia sukcesywnie wykonywał. Sytuacja ta 
pokazuje, że polski korpus dyplomatyczny działał jako część machiny państwo-
wej, o czym często się zapomina, przedstawiając działania dyplomatów niejako 
w próżni, jako jednostki osamotnione, bez wpływu kontekstu administracyjno-
-biurokratycznego. 

Nie można zapominać w końcu także o tym, że ważną okolicznością w dzia-
łaniach posła były pojawiające się zewsząd ataki na jego osobę, które mogły rzu-
tować na osłabienie aktywności placówki, a  nawet ją całkowicie sparaliżować. 
Zarzuty i  uwagi były kierowane także przez środowiska żydowskie, niemniej 
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w świetle dostępnego materiału aktowego można wnioskować, że poseł ostatecz-
nie zrealizował wytyczne państwowe, które nie przesądzały o  tym, że należało 
każdego Żyda w potrzebie, pragnącego zostać obywatelem polskim, kwalifikować 
do tej grupy. Z tego powodu i z uwagi na konsekwencje ustawy z 1938 r. wśród 
Żydów mogło pojawiać się duże i częściowo słuszne niezadowolenie. 

Innymi ważnymi okolicznościami, które niewątpliwie utrudniały niesienie 
pomocy, były znaczne odległości dzielące poszczególne ośrodki koncentracji 
uchodźców. Przykładowo Madryt od Barcelony dzieli ponad 500 km, a miejsco-
wości znajdujące się w  granicach oddziaływania barcelońskiego PCK dzieliło 
niekiedy 200 km i więcej. Integrowanie działań w takich warunkach wymagało 
ścisłego podziału pracy.

Bibliografia (Bibliography)

Archiwalia

Archiwum Instytutu Hoovera
Zespół Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1919–1947: sygn. 137, f. 38; sygn.154, f. 23, 

26–27, 32; sygn. 155, f. 1–5, 9; sygn. 288, f. 11; sygn. 516, f. 18; sygn. 518, f. 33; 
sygn.  519, f.  10–11; sygn. 524, f.  1– 5; sygn. 529, f.  16–17, 35; sygn. 534, f.  23–
24; sygn. 546, f. 9; sygn. 547, f. 11–13; sygn. 551, f. 9–10, 17; sygn. 551, f. 13, 17; 
sygn. 573, f. 28; sygn. 613, f. 10.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
Zespół Akta Prezydium Rady Ministrów 1939-1991: sygn. PRM. 1-PRM 42/10/PRM 

127.

Opracowania i wspomnienia

Alpert M., Spain and the Jews in the Second World War, „Jewish Historical Studies” 2009, 
vol. 42.

Aronson S., Hitler, the Allies and the Jews, Cambridge 2004. 
Avni H., Spain, the Jews and Franco, Philadelphia 1982. 
Banaszek A., Polonia hiszpańska. Charakterystyka historyczno-społeczna, „Studia Polonij-

ne” 2001, nr 22.
Bauer J., American Jewry and the Holocaust. The American Jewish Joint Distribution Com-

mittee 1939–1945, Jerusalem 1982. 
Breitman R., Kraut A.M., American Refugee Policy and European Jewry 1933–1945, Blo-

omington 1988.



Działalność Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii 263

Calvet J., Huyendo del Holocausto: Judíos evadidos del Nazismo a  través del Pirineo de 
Lleida, Lleida 2014.

Calvet J., Las Montanas de la Liberdad: El paso de Refugiados po los Pirineos dur ente la 
Segunda Guerra Mundial 1939–1944, Madrit 2010. 

Calvi F., Pakt z diabłem, Warszawa 2008.
Carron V., Uneasy Asylum: France and the Jewish Refugee Crisis 1933–1942, Stanford 1999. 
Chillida G.A., Presencia e imagen judia en la Espana contemporanea. Herencia castiza 

y modernidad, w: El ostro en la Espana contemporanea, red. S.  Schammah Gesser, 
R. Rein, Sewilla 2011.

Ciechanowski J., Portugalia, dziękujemy! Polscy uchodźcy cywilni i wojskowi na zachodnim 
krańcu Europy w latach 1940–1945, Warszawa 2015.

Ciechanowski J.S., Działalność wywiadu polskiego w Hiszpanii podczas II wojny światowej, 
w: Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. C. Taracha, Lublin 2009. 

Ciszewski P., Dąbrowszczacy. Na świecie szanowani, w Polsce poniżani, Warszawa 2018
Cohen A., The Shoah in France, Jerusalem 1996. 
Długołęcki P., „Praca wielu placówek polskich polega głównie na opiece nad Żydami” – 

Rząd RP na uchodźstwie wobec Holokaustu, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2020, 
nr 1.

Drywa D., Działalność Poselstwa RP w Bernie na rzecz polsko-żydowskich uchodźców w la-
tach 1939–1945, w: Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice, red. Grabowski Wal-
demar, Warszawa 2014. 

Drywa D., Poselstwo w Bernie. Przemilczana historia, Warszawa–Oświęcim 2020. 
Engel D., Facing a Holocaust. The Polish Government-in-Exile and the Jews 1942–1945. 
Engel D., In the Shadow of Auschwitz. The Polish Government-in-Exile and the Jews 1939–

1942, Londyn 1987. 
Engel D., Readings and Misreading: A Reply to Dariusz Stola, „Polin” 1994, no. 8.
Erbelding R., Rescue Board: The Untold Story of America’s Efforts to Save the Jews of Euro-

pe, New York 2018. 
Fernandez Lopez J.A., Historia del Campo de Concentracion de Miranda de Ebro 1937–

1947, Miranda de Ebro 2003.
Gajda M., Antypolska działalność niemieckiej dyplomacji w  Hiszpanii w  latach 1939–

1943, „Dzieje Najnowsze” 2019, nr 3.
Gerber J., The Jews of Spain. A History of the Sepharadic Expercience, New York 1994
Gilbert M., Auschwitz & the Allies, Feltham 1981. 
Gontarek A., Polskie przedstawicielstwo konsularno-dyplomatyczne w Hawanie a sprawa 

uchodźców żydowskich na Kubie, „Polish-Jewish Studies” 2020, nr 1.
Grzybowski A., Tebinka J., Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, 

Warszawa 2018.
Guttstadt K.  i  in., Bystenders, Rescuers or Perpetrators? The Neutral Countries and the 

Shoah, Berlin 2016.



Alicja Gontarek264

Internowanie polskich żołnierzy w latach II wojny światowej, red. T. Dubicki, T. Panecki, 
Tarnowskie Góry 2004.

Kaczorowski B., Hiszpania wobec niemieckiej i  sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 
1939 roku, w: Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, 
red. M. Białokur, P. Jakóbczyk-Adamczyk, Toruń 2012.

Koszel B., Neutralność z wyboru czy przymus? Hiszpania w okresie II wojny światowej, w: 
Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, red. S. Sierpowski, 
Poznań 2007.

Laqueur W., The Terrible Secret. An Investigation into the Suppression of Information about 
Hitler’s Final Solution, Londyn 1980. 

Leitz Ch., Nazy Germany and Neutral Europe Turing the Second World War, Manchester 
2000.

Lewin I., Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyploma-
tycznych podczas drugiej wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” 1977, nr 1. 

Lewin I., Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyploma-
tycznych podczas drugiej wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” 1979, nr 2. 

Lewin I., Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyploma-
tycznych podczas drugiej wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” 1981, nr 4.

Lewin I., Próby ratowania Żydów europejskich przy pomocy polskich placówek dyploma-
tycznych podczas drugiej wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” 1984, nr 1–2.

Lewin I., Przez pryzmat historii, Warszawa 1994. 
Libionka D., Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papeé, polskiego ambasadora przy Sto-

licy Apostolskiej, w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, listopad 1942 – styczeń 1943, 
„Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2006, nr 2.

Lista Ładosia. Spis osób, na których nazwiska w  okresie II wojny światowej zostały wy-
stawione paszporty latynoamerykańskie przez Poselstwo RP i  organizacje żydowskie 
w Szwajcarii, red. J. Kumoch, Warszawa 2019. 

Marrus M., Paxton R., Vichy France and the Jews, Stanford 1995.
Marquina Barrio A., Ospina G.I., Espana y los Judios en El siglo XX: La Accion Exterior, 

Madrit 1987. 
Martin-Arroyo P.C., Europe’s Bottleneck. The Iberian Penisula and the Jews Refugee Crisis 

1933–1944, London 2018.
Michamn D., Holocaust Historiography: A Jewish Perspective: Conceptualizations, Termi-

nology, Approaches and Fundamental Issues, Londyn 2003. 
Morse A., While Six Million Died: A Chronicle of American Apathy, London 1968.
Mühlen von zur P., Fluchtweg Spanien-Portugal: die Deutsche Emigration und der Exodus 

aus Europa 1933–1945, Bonn 1992.
Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice, red. W. Grabowski, Warszawa 2014.
Payne S. G., Franco and Hitler: Spain, Germany and World War II, Yale 2008. 
Penkower N.M., The Jews Were Expandable: Free World Diplomacy and the Holocaust, 

Urbana 1983. 



Działalność Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii 265

Pike D., Hiszpania i III Rzesza, Warszawa 2010. 
Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, red. M. Białokur, 

P. Jakóbczyk-Adamczyk, Toruń 2012. 
Poznański R., Jews in France during World War Two, Hanover 2001.
Puławski A., Wobec niespotykanego w dziejach mordu. Rząd RP na uchodźstwie, Delega-

tura Rządu RP na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do 
powstania w getcie warszawskim, Chełm 2018. 

Ros Agudo M., Franco/Hitler 1940: de la Gran Tentacion al Gran Engano, Madrit 2009.
Rother B., Franco y el Holocausto, Madrit 2005.
Rubinstein D., The Myth of Rescue: Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews 

from the Nazis, London 1997. 
San Francisco M., Obóz koncentracyjny w kraju neutralnym. Polacy w Miranda de Ebro, w: 

Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. J. Kieniewicz, Warszawa 2004.
Schimitzek S., Na krawędzi Europy: wspomnienia portugalskie 1939–1946, Warszawa 

1970.
Smyth D., Diplomacy and Strategy of Survival: British Policy and Franco’s Spain, Cam-

bridge 1986. 
Stola D., In the Shadow of Facts, „Polin” 1994, no. 8.
Stola D., Nadzieja i Zagłada. Ignacy Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Na-

rodowej RP (1940–1945), Warszawa 1995.
Stola D., Pół wieku później: rząd polski i Żydzi w latach II wojny światowej, „Biuletyn ŻIH” 

1993, nr 8. 
Stola D., Dyplomacja polska wobec Zagłady, w: Historia Dyplomacji Polskiej 1939–1945, 

t. 5, red. W. Michowicz, Warszawa 1999.
Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX, red. J. Kieniewicz, Warszawa 2004. 
Szczepanik K., Polska Dyplomacja 1918–2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005.
Szczurowski M., Roman W.K., Polscy żołnierze i uchodźcy internowani w obozie Miranda 

de Ebro, w: Internowanie polskich żołnierzy w latach II wojny światowej, red. T. Dubic-
ki, T. Panecki, Tarnowskie Góry 2004.

Szpiegostwo, wywiad, państwo, red. C. Taracha, Lublin 2009. 
Wasserstein B., Britain and the Jews of Europe, 1939–1945, Oxford 1979. 
Weisberg R.H., Vichy Law and the Holocaust in France. Studies in Antisemitism, Amster-

dam 1996.
Wigg R., Churchill and Spain: The Survival of Franco Regime 1940–1945, Sussex 2008. 
Wyman D.S., Paper Walls: America and the Refugee Crisis, 1938–1941, Amherst 1968.
Wyman D.S., The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust, 1941–1945, New 

York 1984. 
Wyrwa T., Poselstwo RP w Madrycie w latach 1940–1944, „Zeszyty Historyczne” 1991, 

z. 95.
Ysart F., Espana y los Judios en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona 1973.



Alicja Gontarek266

O autorce: 

dr Alicja Gontarek – adiunkt w Katedrze Historii Społecznej i Edukacji Instytutu 
Historii UMCS; specjalistka Biura Badań Historycznych IPN (Warszawa). 
Zainteresowania badawcze: polityka państwa polskiego wobec żydowskiej mniej-
szości narodowej i wobec Romów w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej; działalność 
pomocowa polskiej dyplomacji na rzecz Żydów polskich i  w  obliczu żydowskiego 
uchodźstwa w okresie II wojny światowej. 

e-mail: alicja.gontarek@onet.pl



Almanach Historyczny 2021, t. 23, z. 1, s. 267–291

Krzysztof Lesiakowski (Uniwersytet Łódzki)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6176-6064

Z piętnem zdrady. Meandry życia Blanki Kaczorowskiej
DOI:10.25951/4410

Streszczenie

Blanka Kaczorowska (ur. 1922) jest postacią, która zapisała się na kartach historii Polski jedno-
znacznie negatywnie. W 1943 r. przyczyniła się do aresztowania przez Niemców co najmniej 
kilkunastu osób z Armii Krajowej. Część z nich straciła później życie. Tymczasem Kaczorow-
ska nie poniosła zasłużonej kary – w czasie wojny uniknęła likwidacji, a po wojnie (1953 r.) sądy 
PRL skazały ją tylko na 12 lat więzienia. Na wolność wyszła już w 1958 r. Unikanie kary przez 
wiele lat, a później bardzo łagodne potraktowanie jej przez sądy było następstwem tego, że jej 
ojciec oraz życiowy partner z okresu po 1945 r. byli sędziami Najwyższego Sądu Wojskowego. 
Poza tym Kaczorowska po wyjściu na wolność współpracowała z  tajną policją PRL. Zmarła 
w osamotnieniu we Francji w 2002 r. 

Słowa kluczowe: Armia Krajowa, konfidenci gestapo, zdrada, sądownictwo PRL, Blanka 
Kaczorowska.

Summary

With the stigma of betrayal. The meanders of Blanka Kaczorowska's life

Blanka Kaczorowska (b. 1922) is a person who made an explicitly negative mark on Polish his-
tory. In 1943 she contributed to the arrest of at least several members of the the Home Army, 
some of which later lost their lives. Meanwhile Kaczorowska did not receive the deserved pun-
ishment - during the war she avoided execution, and after the war (1953) the communist courts 
sentenced her only to12 years in prison. She was paroled as early as in 1958. The avoidance of 
punishment for many years and later very lenient treatment by the courts resulted from the fact 
that her father and her life partner from the period after 1945 were judges of the Supreme Mili-
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tary Court. In addition, Kaczorowska cooperated with the secret police of the People's Republic 
of Poland after her release. She died in solitude in France in 2002.

Keywords: Home Army, Gestapo informers, betrayal, judiciary of the Polish People's Re-
public, Blanka Kaczorowska.

Historia dostarcza licznych przykładów skrajnej nielojalności czy zdrady. Można 
je znaleźć w odległych wiekach i czasach bliższych współczesności1. Od starożyt-
ności przez kolejne stulecia uznawana była za wystąpienie przeciw usankcjono-
wanemu porządkowi i karana śmiercią. Jednocześnie zmieniała się jej definicja, 
w czym znajdował odzwierciedlenie „zbiorowy duch społeczeństw”2. Wynikało 
to z  tego, że akty zdrady zazwyczaj były bardzo brzemienne w  skutkach, gdyż 
wychodziły z kręgów traktowanych jako godne zaufania, które według socjologa 
Piotra Sztompki „staje się niezbędną strategią postępowania w zetknięciu z nie-
przejrzystością otoczenia społecznego. Bez zaufania bylibyśmy sparaliżowani 
i niezdolni do działania”3. Pisarz i dziennikarz Jerzy Ślaski stwierdził nawet, że 
większość strat zadanych organizacjom Polski Walczącej z lat 1939–1945 zostało 
spowodowanych przez konfidentów i  zdrajców: „Bądź zawodowych, sposobio-
nych do tej roli już w latach międzywojennych, bądź tych, który z różnych moty-
wów stali się nimi w okresie okupacji”4. Szczególnie bolesną stratą – powszechnie 
to znany fakt – było aresztowanie 30 czerwca 1943 r. w Warszawie komendanta 
głównego Armii Krajowej (AK) gen. Stefana Roweckiego5. 

Po kilku miesiącach analiz kontrwywiad AK doszedł do wniosku, że za aresz-
towaniem gen. Roweckiego stała trójka zdrajców pozostających na usługach nie-
mieckich okupantów: Ludwik Kalkstein, jego żona Blanka Kaczorowska oraz jego 
szwagier Eugeniusz Świerczewski. Każde z nich miało odrębną drogę do osobi-
stej hańby. Refleksje nad ich wyborami są ciekawym doświadczeniem nie tylko 

1 Analizę tego problemu z  perspektywy socjologicznej i  antropologicznej zob.: A.  Haska, 
Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie, Warszawa 2018. 

2 M. Micińska, Zdrada, córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w la-
tach 1861–1914, Warszawa 1998, s. 10–11. 

3 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 48. 
4 J. Ślaski, Polska Walcząca, Warszawa 1990, s. 755.
5 O problemie tym pisali m.in.: A. Chmielarz, A.K. Kunert, Spiska 14. Aresztowanie generała 

„Grota” – Stefana Roweckiego, Warszawa 1983; T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 
1985; R. Kielecki, J. Kulesza, Przeciw konfidentom i czołgom, Warszawa 1996; J. Wilamow-
ski, Honor, zdrada, kaźń. Afery Polski Podziemnej 1939–1945, [Warszawa] 2010; M. Ney-
-Krwawicz, Dowódcy Armii Krajowej, Warszawa 2009; D.G. Wiliamson, Polski ruch oporu 
1939–1947, Poznań 2015. 
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od strony poznania historycznego, lecz także w  wymiarze psychologicznym. 
W przypadku wspomnianej trójki nie wystarcza bowiem skonstatować, że opo-
wieść o zdradzie to najczęściej narracja „o różnych typach chciwości: żądzy pie-
niędzy, władzy czy uczuć”6. 

O jedynej kobiecie w sygnalizowanej grupie zdrajców, Kaczorowskiej ps. „Sro-
ka”, „Oleńka”, niemiecka historyk Maren Röger napisała, że była to „prawdziwa 
polska Mata Hari”7, a przywoływany powyżej popularyzator historii Polski z  lat 
II wojny światowej Ślaski stwierdził, że jej biografia stanowi „niemal gotowy sce-
nariusz filmu o anatomii zaprzaństwa i zdrady”8. Rozwijając nieco tę myśl, należy 
powiedzieć, że film ten powinien mieć także duży fragment, który pokazywałby 
zawiłości jej życia w powojennej Polsce9. Jak to było możliwe, że w zasadzie nie 
została sprawiedliwie ukarana za swoje czyny? Z tego pytania wypływa następne – 
kto ją ewentualnie ochraniał i jaki był mechanizm tego swoistego „patronatu”?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, na początek należy przybliżyć po-
stać Blanki Kaczorowskiej. „Wiedziałam, że jest bardzo młoda i bardzo ładna”, a do 
tego ze sporym doświadczeniem organizacyjnym i  z pracy w wywiadzie, potrafi 
„wleźć tam, gdzie nikt nie dałby rady” – tak została przedstawiona we wspomnie-
niach Haliny Zakrzewskiej ps. „Beda”, kierującej wywiadem wschodnim w II Od-
dziale Komendy Głównej (KG) AK10. Już choćby ta charakterystyka zachęca, aby 
szerzej przyjrzeć się tej osobie. Urodziła się 13 października 1922 r. w Brześciu nad 
Bugiem w rodzinie Jana i Janiny z domu Chojnackiej. Uczyła się w Szkole Rodziny 
Wojskowej w Warszawie, gimnazjum i liceum przyrodniczym im. Królowej Jadwigi 
w Siedlcach. Do wojny w 1939 r. nie zdążyła jednak sfinalizować edukacji maturą. 

Z całą pewnością ważną rolę w jej życiu odegrał ojciec, przedwojenny sędzia 
wojskowy. Jan Kaczorowski urodził się w 1889 r. w szlacheckiej rodzinie w Husia-
tyniu na Podolu. Szkołę średnią skończył w Lipawie (obecnie Łotwa), następnie 
studiował na Wydziale Ekonomicznym Politechniki w Petersburgu, który ukoń-
czył w maju 1914 r. W związku z wybuchem wojny zgłosił się – co warto pod-
kreślić – jako ochotnik do armii rosyjskiej. Od 1915 r. – znów na własne życzenie 
i po wykazaniu się szlacheckim pochodzeniem – służył w elitarnej jednostce Paw-

6 A. Haska, Hańba! Opowieści, s. 23. 
7 M. Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, Warszawa 2016, s. 127.
8 J. Ślaski, Polska Walcząca, s. 746. 
9 O niechęci władz PRL do tej tematyki świadczyły chociażby problemy historyków Andrzeja 

Chmielarza i Andrzeja K. Kunerta, który w 1981 r. natrafili na przeszkody utrudniające im 
zapoznanie szerszego grona czytelników z wynikami swoich ustaleń na temat aresztowania 
w 1943 r. gen. Roweckiego „Grota”. Zob. T. Szarota, Stefan Rowecki, s. 222.

10 H. Zakrzewska „Beda”, Niepodległość będzie twoją nagrodą…, t. 1, Warszawa 1994, s. 222. 
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łowskiego Pułku Lejb-Gwardii11. W ogarniętej rewolucją Rosji zakończył służbę 
wojskową i podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersbur-
skiego, które przerwał w  1918  r.12 Rok później Kaczorowski przybył do Polski 
i rozpoczął pracę w oddziale Urzędu Walki z Lichwą w Sosnowcu. W ten sposób 
z lojalnego obywatela carskiej Rosji stał się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponieważ był to czas wojny polsko-bolszewickiej, w  lipcu 1920  r. został zmo-
bilizowany w stopniu porucznika do Wojska Polskiego (WP). W czasie pokoju 
kontynuował służbę wojskową, podejmując z czasem starania o przeniesienie do 
korpusu sądowego. W 1931 r. zdał wymagane egzaminy i został sędzią śledczym, 
a następnie asystentem w Biurze Orzecznictwa Najwyższego Sądu Wojskowego. 
W latach 1934–1938 kierował Wojskowym Sądem Rejonowym w Siedlcach. 31 
sierpnia 1938 r. został przeniesiony w stan spoczynku, aby w marcu 1939 r. zacząć 
pracę jako sędzia w miejscowym Sądzie Okręgowym13. 

Gdy zaczynała się wojna, Blanka Kaczorowska była siedemnastoletnią dziew-
czyną, z doświadczeniem działalności w Związku Harcerstwa Polskiego. Można 
przyjąć, że ten czynnik – patriotyczna formacja w drużynie harcerskiej – miał 
wpływ na jej szybkie nawiązanie kontaktu z rodzącą się polską konspiracją. Już 
w 1940 r. znalazła się w strukturach Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w miejscu 
zamieszkania. Wykorzystując fakt pracy w kuchni na niemieckim lotnisku, dos- 
trzegła zainteresowanie swoją osobą ze strony Johannesa Berenta, oficera nie-
mieckiej Luftwaffe (w innym źródle podawano, że był on intendentem na miej-
scowym lotnisku)14. To stwarzało dla niej i organizacji możliwości ewentualnego 
zdobywania ważnych informacji. W tej roli usiłowała występować także po przej-
ściu do pracy jako sprzątaczka w niemieckim lazarecie15. W listopadzie 1941 r. 

11 Jednostka ta pełniła obowiązki reprezentacyjne i ochronne wobec rodziny rosyjskiego mo-
narchy. 

12 W. Okniński, D. Sowińska, Sędziowie i prokuratorzy siedleckiego okręgu sądowego w latach 
1917–1950, Siedlce 2013, s. 45; K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i pro-
kuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków–Wrocław 2005, s. 322. 

13 W. Okniński, D. Sowińska, Sędziowie i prokuratorzy, s. 46; Archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej Biuro Udostępniania (dalej: AIPN BU), 37/52/1076, Życiorys mjr. Jana Kaczo-
rowskiego, 22 V 1945 r., k. 10; tamże, Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej, styczeń 
1946 r., k. 18–19. 

14 Znany reportażysta Krzysztof Kąkolewski napisał, iż para darzyła się wzajemnym i szcze-
rym uczuciem, rozmawiając ze sobą po francusku. Zob.: K. Kąkolewski, Trzy złote za słowo, 
Warszawa 1964, s. 199–200.

15 Istnieją niepotwierdzone dane, że Kaczorowska pracowała również jako tancerka w noc-
nych lokalach i była kochanką nieznanego oficera Abwehry. Zob.: AIPN BU, 0192/541/3, 
Raport o wszczęciu rozpracowania, 21 VII 1952 r., k. 10. 
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została aresztowana przez gestapo, skonfiskowano również obciążające ją mate-
riały, w tym prywatne listy od Berenta. Po kilku dniach była jednak wolna. Jest 
oczywiste, że taki szczęśliwy rozwój wypadków powinien zrodzić wątpliwości, 
jeśli nie podejrzenia wśród jej przełożonych z konspiracji. Tymczasem przyjęto jej 
wyjaśnienia, że przekonała Niemców o przypadkowym zabraniu wspomnianych 
materiałów podczas sprzątania16. Nie wiadomo, w  jakim zakresie na „elastycz-
ność” strony niemieckiej w stosunku do Blanki wpływała okoliczność, że jej ojciec 
w  tym czasie był – przynajmniej formalnie – lojalnym pracownikiem (sędzią) 
kontrolowanego przez niemieckiego okupanta polskiego sądownictwa17. W tych 
warunkach nie było jednak mowy o jej dalszym pozostawaniu w Siedlcach. Stąd 
otrzymała od organizacji polecenie wyjazdu do nieodległej Warszawy. 

Do Warszawy przybyła jeszcze w listopadzie 1941 r. Na początku nowego eta-
pu pracy konspiracyjnej „Sroka” została odznaczona Krzyżem Walecznych, na 
podstawie rozkazu gen. Roweckiego. Ten szczegół ma swoją wymowę i pokazuje 
przewrotność ludzkich losów – przecież za półtora roku będzie ona w grupie ob-
winianej o aresztowanie „Grota”. Jeszcze silniej do wyobraźni przemawia okolicz-
ność, że wręczenie dokumentu potwierdzającego odznaczenie nastąpiło w tym 
samym momencie, co wyróżnienie Ludwika Kalksteina18. To był początek ich 
znajomości, o której – nie bojąc się pewnej dozy patosu – można powiedzieć, że 
bardzo silnie wpłynęła na losy polskiego podziemia spod znaku AK. Na przełomie 
1941 i 1942 r. Kaczorowską przydzielono do wywiadowczej grupy H („Hanka”), 
kierowanej właśnie przez Kalksteina. Jednym z zadań kobiety było odnowienie 
kontaktów ze znanym jej z okresu siedleckiego niemieckim żołnierzem Beren-
tem19. Namawiał ją do tego sam Kalkstein, który był nie tylko jej zwierzchnikiem 
w konspiracji, lecz szybko stał się także kimś bliskim od strony prywatnej, czego 
dowodem miały być plany wspólnego zamieszkania. To oznacza, że Kaczorowska 
wchodziła na bardzo niepewny grunt, który mógł się dla niej okazać szalenie nie-
bezpieczny. Na razie nie było jednak mowy o zdradzie. 

16 Po wojnie wskazywała jeszcze na dwie inne okoliczności zwolnienia: brak porozumienia 
gestapo w Siedlcach z placówką w Warszawie, a  także interwencję Berenta, „który miał 
kolegę, który był przyjacielem szefa gestapo w Siedlcach”. Zob. też: tamże, 0235/1088, Do-
niesienie agenturalne, r., 10 IX 1947 r., k. 99. 

17 Według stanu z 1944 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa działało 241 sądów grodz-
kich i 22 okręgowe – jednym z nich był ten w Siedlcach. Zob.: G. Górski, Wymiar sprawie-
dliwości na ziemiach polskich w latach 1939–1945, w: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. 
T. Maciejewski, Koszalin 1999, s. 341–343. 

18 AIPN BU, 0235/1088, Doniesienie agenturalne, 10 IX 1947 r., k. 99. 
19 Tamże, 317/598, Protokół przesłuchania podejrzanej, 17 II 1953 r., k. 144.
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Zanim do niej doszło, w końcu marca lub na początku kwietnia 1942 r. gestapo 
aresztowało Kalksteina, który następnie podjął współpracę z Niemcami. W tym 
czasie Kaczorowska, zgodnie z zasadami konspiracji, otrzymała nowy przydział 
i przygotowywała się do pracy wywiadowczej poza Warszawą. Spodziewanych 
zadań nie dostała, z pewnością jednak opuściła stolicę, zamieszkując u koleżanki 
w Częstochowie. Tymczasem Kalkstein w sierpniu (według innych danych do-
piero w  listopadzie) 1942 r. został zwolniony z aresztu gestapo przy al. Szucha 
i przystąpił do zdradzieckiej działalności. Aby zwiększyć możliwości penetracji 
w kręgach konspiracji AK (sam je utracił w następstwie aresztowania i rozpusz-
czonej przez Niemców pogłoski o  jego śmierci), usilnie poszukiwał Kaczorow-
skiej. Po miesiącu udało mu się ją odnaleźć20. Po wojnie „Sroka” zeznała, że w tym 
momencie Kalkstein zmienił wygląd zewnętrzny, rozjaśnił ciemne włosy i zaczął 
nosić okulary. Ten szczegół, jak i  jego bezceremonialne wyjaśnienia, że został 
zwolniony za cenę zobowiązania się do współpracy, nie spowodowały u niej żad-
nej negatywnej reakcji. Czy była tak bardzo zafascynowana Kalksteinem, aby nad 
oświadczeniem takiej treści przejść obojętnie? W  grę wchodzą dwa wytłuma-
czenia – zaślepiające racjonalne myślenie uczucie lub ambiwalentne traktowanie 
obowiązków w konspiracji. 

Niezależnie od tego, który czynnik był decydujący, Kaczorowska, wyjeżdżając 
z Kalksteinem z Częstochowy, weszła na drogę, która wiodła do zdrady. Najpierw 
jednak 14 listopada 1942 r. w kościele w podwarszawskiej Radości para zawarła 
związek małżeński, po czym – jak przyznała – „Kalkstein zaczął mnie wciągać do 
współpracy z gestapo”21. Wszystko obyło się bez jakiegokolwiek sprzeciwu z  jej 
strony! Oficerowi gestapo Erichowi Mertenowi22, któremu podlegał Kalkstein, 
ujawniła wiele nazwisk osób znanych jej z działalności konspiracyjnej, głównie 
z okresu siedleckiego. W tym czasie Kaczorowska, używająca też fałszywych do-
kumentów na nazwiska Elżbieta Walter lub Käte Höfel (legitymacja volksdeu- 
tscha), od gestapo otrzymała kryptonim V-98 (Kalkstein – V-97, a wspominany 
Świerczewski – V-100)23. Jej możliwości wzrosły, gdy w sierpniu 1943 r. została 
zaangażowana do pracy w Biurze Studiów Oddziału II KG AK. Czyniła kolejne 
kroki na szlaku zdrady w pełni świadomie, o czym świadczy utrzymywanie w ta-

20 Tamże, 0192/541/1, Plan śledztwa, [1952 r.], k. 23. 
21 Tamże, 01917/89/J, Wyrok – uzasadnienie, 12 VI 1953 r., k. 31. 
22 Oficer ten brał – o zgrozo – udział w kolacji weselnej Blanki i Ludwika. Zob.: K. Kąkolew-

ski, Trzy złote za słowo, s. 205. 
23 W. Grabowski, Kalkstein i Kaczorowska w świetle akt UB, „Biuletyn Instytutu Pamięci Na-

rodowej” 2004, nr 8–9, s. 88. 
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jemnicy faktu zawarcia małżeństwa z  Kalksteinem, a  także niezamieszkiwanie 
z nim pod jednym dachem. Małżonkowie skrycie spotykali się jednak w jednym 
z  warszawskich mieszkań. Podczas tych spotkań Blanka opowiadała mężowi 
o tym, co robiła, jakie zadania otrzymywała do wykonania oraz z kim kontakto-
wała się po linii organizacyjnej24. Przez niego te informacje trafiały do gestapo. 
Poza tym na ul. Rakowieckiej (najpewniej w maju 1943 r.) wskazała Kalksteinowi 
kpt. Karola Trojanowskiego „Radwana”, kierownika jednego z referatów w wywia-
dzie ofensywnym Oddziału II KG AK (też poszedł na współpracę z gestapo)25. 
Z kolei w grudniu 1943 r. za jej przyczyną aresztowano co najmniej czternaście 
osób, z których pięć rozstrzelano26. Jedną z jej ofiar była Jadwiga Krasicka ps. „Ju-
lia”, kierowniczka referatu Propagandy i Nastrojów w Biurze Studiów II Oddziału 
KG AK, a także zwierzchniczka Kaczorowskiej27. To oznacza, że jej działalność 
w drugiej połowie 1943 r. była bardziej szkodliwa niż samego Kalksteina. 

Po zadenuncjowaniu Krasickiej „Sroka” formalnie przerwała pracę na rzecz 
AK, co uzasadniła ciążą. Ten fakt pewnie pozwolił jej na pewien czas odsunąć 
od siebie ewentualne podejrzenia kontrwywiadu. Utrzymywanie tej mistyfikacji 
przez dłuższy czas nie było jednak możliwe, gdyż po aresztowaniach z grudnia 
1943 r. w grypsach z więzienia na Pawiaku była wskazywana jako donosicielka. 
Jej niecna rola w końcu została odkryta, podobnie jak i  jej męża. Choć komór-
ki kontrwywiadowcze AK zgromadziły sporo obciążających dowodów, to brak 
jest pewności, czy w sprawie Kaczorowskiej, Kalksteina i Świerczewskiego pod-
ziemny sąd wydał skazujący wyrok. Odpowiednie rozkazy otrzymała za to grupa 
likwidacyjna28. Działano jednak trochę pod presją dążenia do szybkiego ukarania 
zdrajców i  w  efekcie bez pełnego rozpoznania. Po sprawdzeniu mieszkania na 
ul. Śniegockiej w Warszawie (dzielnica niemiecka), gdzie para zdecydowała się 

24 AIPN BU, 0192/541/1, Protokół przesłuchania podejrzanej, 14 I 1953 r., k. 209; tamże, Akt 
oskarżenia, 1953 r., k. 236. 

25 Tamże, 0192/541/1, Zeznana własne Blanki Kaczorowskiej, [22 XII 1952 r.], k. 147. 
26 Tamże, 01917/89/J, Wyrok – uzasadnienie, 12 VI 1953 r., k. 25. O sprawie kpt. Trojanowi-

cza zob.: W. Bułhak, Raport szefa Oddziału II KG AK ppłk. dypl. Mariana Drobika „Bieżąca 
polityka polska a rzeczywistość” i  sprawa jego aresztowania (listopad–grudzień 1943), w: 
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 57–63. 

27 Nie znajdują potwierdzenia informacje, że Krasicka była nauczycielką Kaczorowskiej: 
„Oskar” [Bernard Zakrzewski], Wtyczki gestapo w centrali wywiadu AK. Sprawa Kalksteina 
i Kaczorowskiej, „Stolica” 1957, nr 30, s. 23; W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 
1939–1944. Terror hitlerowski w okupowanej stolicy, Warszawa 2008, s. 425. 

28 A. Chmielarz, A.K. Kunert, Spiska 14, s. 194–195; R. Bielecki, J. Kulesza, Przeciw konfiden-
tom, k. 235–238; I. Horodecka, Ocalić od niepamięci. Wspomnienia z lat 1939–1945, Sopot 
1992, s. 52–57. 
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zamieszkać, okazało się, że zdrajców już tam nie było. W międzyczasie ciężar-
na Kaczorowska trafiła do niemieckiego szpitala, gdzie urodziła syna, a stamtąd 
w kwietniu 1944 r. została wywieziona przez Kalksteina do Piastowa. W czerw-
cu powrócili jednak do Warszawy. Tu z pewnością dowiedzieli się o losie, który 
spotkał Świerczewskiego, czyli głównego sprawcę aresztowania gen. Roweckiego 
(powieszony 20 czerwca w  jednym z budynków przy ul. Krochmalnej). To wy-
darzenie stało się źródłem nieporozumień między nimi, które jeszcze przed wy-
buchem powstania – jak stwierdziła po wojnie Kaczorowska – doprowadziły do 
rozstania. O jej sytuacji po 1 sierpnia 1944 r. nic nie wiadomo. Po powstaniu miała 
być wysiedlona z Warszawy. W nieokreślonym miejscu małżonkowie znów się 
jednak spotykali, a w styczniu 1945 r. razem dotarli do Łodzi. 

Najpewniej w  lutym 1945  r. Kaczorowska wyjechała z  Łodzi do ostatniego 
przed wojną miejsca zamieszkania, czyli do Siedlec, w celu wyrobienia legalnych 
dokumentów. W miejscowym zarządzie miejskim otrzymała stosowny dokument 
na nazwisko Kaczorowska Blanka. To oznaczało powrót do nazwiska panieńskie-
go. Jednocześnie nie ukrywała, że była mężatką29. 

W tym momencie znów należy przywołać osobę jej ojca, gdyż – jak wiele na 
to wskazuje – miał on wpływ na sytuację Blanki. Pismem z 19 sierpnia 1944 r. Jan 
Kaczorowski został wezwany do zgłoszenia się do siedziby resortu sprawiedliwości 
w Lublinie30. Gdy to uczynił, zmobilizowano go i przydzielono do wojskowego wy-
miaru sprawiedliwości. Najpierw był sędzią wojskowym w Lublinie, a następnie (od 
22 września) w stopniu kapitana sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego (NSW). 
W ten sposób stał się jednym z 18 przedwojennych oficerów, zawodowych praw-
ników, którzy trafili do powojennego wymiaru sprawiedliwości31. Najwyższy Sąd 
Wojskowy miał siedzibę najpierw w Lublinie, a następnie w Piastowie pod War-
szawą. To oznacza, że istniała możliwość spotkania się Blanki z ojcem i ewentual-
nego skonsultowania przez nią swojego położenia. To właśnie ojciec mógł jej za-
sugerować powrót do panieńskiego nazwiska, które z uwagi na jego pozycję mogło 
zwiększać jej bezpieczeństwo. Jego rola jako sędziego wojskowego w  tym czasie 
była znaczna, co należy wnioskować z tego, że był współautorem komentarza do 

29 AIPN BU, 0235/1088, Notatka służbowa, k. 6 VI 1952 r., k. 34. 
30 W. Okniński, D. Sowińska, Sędziowie i prokuratorzy, s. 142. 
31 J. Poksiński, „My sędziowie, nie od Boga…”. Z dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944–

1956. Materiały i dokumenty, Warszawa 1996, s. 19; K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezpra-
wia, s. 108; AIPN BU, 37/52/1076, Arkusz ewidencji personalnej, 1948 r., k. 8; tamże, Odpis 
uchwały nr 57, 9 VIII 1946 r., k. 42. 
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Kodeksu karnego WP32, a w maju 1945 r. został oddelegowany (5 maja–4 czerwca) 
do Gdańska w celu utworzenia Wojskowego Sądu Marynarskiego33. W NSW sędzia 
Kaczorowski (pułkownik od 1 września 1946 r.) był szefem Wydziału II Merytorycz-
no-Rewizyjnego do spraw przestępstw pospolitych (od sierpnia 1947 r. – do spraw 
szczególnych). Zajmowane stanowisko pozwalało mu na udział w wypracowaniu 
określonej praktyki w orzecznictwie sądów wojskowych34. Należy przy tym pamię-
tać, że miał na koncie przynajmniej jeden wyrok śmierci orzeczony w stosunku do 
polskiego patrioty – por. Antoniego Wieczorka ps. „Ścibor”, adiutanta komendanta 
Okręgu Lubelskiego AK (wyrok wykonano). Choć oczywiście zdarzało się i tak, że 
skład NSW z jego udziałem łagodził wyrok wydany przez sąd niższej instancji35. 

Trudno powiedzieć, ile w rzeczywistości sędzia Kaczorowski wiedział o prze-
szłości córki. Należy sądzić, że kilkakrotnie się z nią spotykał, choćby w Łodzi – 
z pewnością przyjeżdżał do tego miasta na urlop i w celach służbowych. Oficjal-
nie w swoim życiorysie z maja 1945 r. napisał jednak niewiele: 

Zamężna córka, Blanka-Teresa, urodzona 13 X 1922 r. do jesieni 1941 r. przebywała 
w domu [tzn. w Siedlcach], ale następnie ukrywała się i do końca 1943 r. nie wiedzia-
łem, gdzie się znajduje. Była ona poszukiwana przez Niemców. Wyszła ona za mąż za 
nieznanego mi bliżej człowieka w czasie pracy w fabryce w Częstochowie. Obecnie 
przebywa w  Łodzi, gdzie uzupełnia niedokończone studia. Ma ona roczne dziecko 
i – o ile wiem – poszukuje męża, którego zgubiła w czasie powstania warszawskiego36.

Możliwe, że za radą (względnie pomocą) ojca powojenne losy Blanki zaczęły 
się układać bez większych problemów. W latach 1945–1948 z groźnej współpra-
cowniczki gestapo przeobraziła się w studentkę historii sztuki na Uniwersytecie 
Łódzkim (UŁ). W pewnej mierze był to łatwe, gdyż przez kilka powojennych lat 
w poszukiwaniu zajęcia i dachu nad głową do Łodzi trafiały tysiące wojennych 
rozbitków, także warszawiaków. Nie zabrakło ich w gronie studentów, jak i pra-

32 Kodeks Karny Wojska Polskiego i ustawy dodatkowe z komentarzem, oprac. J. Kaczorowski, 
J. K. Cisek, R. Vogel, [Warszawa] 1946.

33 A.  Wesołowski, W  cieniu polityki. Sądownictwo Wojska Polskiego na froncie wschodnim 
w latach 1943–1945, Toruń 2003, s. 169, 194–195, 445. 

34 AIPN BU, 878/29, Porządek obrad zjazdu, 10–11 IX 1945 r., k. [17]. Zob. też: A. Wesołow-
ski, W cieniu polityki, s. 291. 

35 M. Zaborski, Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1955, Lublin 2005, s. 176; 
E. Romanowska, Karzące ramię sprawiedliwości ludowej. Prokuratury Wojskowe w Polsce 
w latach 1944–1955, Warszawa 2012, s. 259; M. Kielasiński, Raport o zabijaniu. Zbrodnie 
sądów wojskowych na Zamku w Lublinie, Lublin 1997, s. 164. 

36 AIPN BU, 37/52/1076, Życiorys mjr. Jana Kaczorowskiego, 22 V 1945 r., k. 11. 
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cowników uniwersytetu37. Z  tego potencjalnie mogły jednak także wyniknąć 
dla niej poważne komplikacje, czemu dodatkowo sprzyjał powrót do rodowego 
nazwiska. 

Najwyraźniej jednak Kaczorowska czuła się w Łodzi bezpieczna, a  jej życie 
wyglądało na stabilne i  uporządkowane. Najpierw skupiła się na uzupełnieniu 
wykształcenia i w przyśpieszonym tempie zaliczyła drugą klasę licealną. W tym 
trybie zdała też maturę i otrzymała świadectwo dojrzałości z datą 4 lipca 1945 r. 
Co ciekawe, całą procedurę związaną z  uzupełnieniem wykształcenia przepro-
wadziła w szkole Heleny Miklaszewskiej38, a zatem w placówce, w której ostatnią 
dyrektorką przed wybuchem wojny była wspominana wcześniej Jadwiga Krasic-
ka, wydana przez „Srokę” gestapo! Z tego czasu zachowało się wspomnienie by-
łej uczennicy, która po latach stwierdziła, że Kaczorowska wyróżniała się na tle 
generalnie ubogiej młodzieży, choćby eleganckim ubiorem, co pozawalało wnio-
skować, że nie doskwierał jej niedostatek. Również mieszkanie, do którego kiedyś 
zaprosiła koleżanki, prezentowało się bogato39. Ten fakt także trzeba wziąć pod 
uwagę, zastanawiając się nad jej sytuacją, gdyż nigdzie nie ma informacji, że była 
zmuszona do podjęcia pracy zarobkowej. Skąd zatem pozyskiwała środki na bie-
żące utrzymanie i to na stosunkowo wysokim poziomie? 

Jak wynika z akt studenckich Kaczorowskiej, z datą 18 października 1945 r. 
złożyła ona podanie do Rektora UŁ – funkcję tę pełnił wtedy prof. Tadeusz Ko-
tarbiński – z prośbą o przyjęcie jej na pierwszy rok studiów na Wydziale Huma-
nistycznym. Do podania dołączyła kwestionariusz osobowy, fotokopię świadec-
twa dojrzałości, trzy zdjęcia, życiorys i dodatkową prośbę o przyjęcie po terminie 
zapisów. Usprawiedliwiając złożenie aplikacji z  opóźnieniem, powołała się na 
konieczność samotnej opieki nad półtorarocznym dzieckiem. Decydując się na 
podjęcie nauki, musiała je wywieźć do rodziców do Siedlec, ale w trakcie podróży 
dziecko zachorowało i ona jako matka musiała przy nim zostać kilka dni, przez co 
powstało opóźnienie w powrocie do Łodzi40. W krótkim życiorysie stwierdziła, że 
podczas okupacji nie mogła się uczyć, gdyż „po ucieczce z więzienia w 1941 r. mu-

37 Od września na UŁ pracowała chociażby Halina Zakrzewska „Beda”, w przeszłości zaan-
gażowana w działania wywiadowcze KG AK. Zob.: H. Zakrzewska „Beda”, Niepodległość 
będzie, t. 1, s. 295. 

38 Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego (dalej: AUŁ), 785/H, Życiorys Blanki Kaczorowskiej, 
bp.

39 Informacje uzyskane w 2004 r. przez autora od byłej absolwentki szkoły Heleny Miklaszew-
skiej – Barbary Offierskiej z Łodzi.

40 AUŁ, Akta studenckie, 785/HV, Podanie B. Kaczorowskiej, 18 X 1945 r., b.p.
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siałam ciągle ukrywać się”41. Z powyższego wynika, że Kaczorowska słowem nie 
wspomniała o udziale w działalności konspiracyjnej, a tym bardziej o niechlubnej 
karcie w życiorysie, czyli współpracy z gestapo. Wszystkie wątki, które mogły jej 
zaszkodzić zostały pominięte, a pozostałe ujęte w taki sposób, który nie budził 
podejrzeń. W życiorysie nadmieniła chociażby, że była mężatką, lecz nazwiska 
męża nie podała. Z kolei w kwestionariuszu osobowym nie pominęła informacji, 
że ojciec był sędzią NSW. To z pewnością był istotny szczegół. Prowadzi on do 
postawienia pytania o korzystanie przez nią ze swoistego „parasola ochronnego”, 
choćby w formie porad prawnych, których mógł jej udzielić ojciec.

W dokumentacji uniwersyteckiej Kaczorowskiej dostrzec można jeszcze je-
den detal, który powinien być uwzględniony w kontekście postawionego powyżej 
problemu. Na druku podania o przyjęcie na studia znajduje się odręczna adnota-
cja (pewnie sporządzona ze słuchu przez jakiegoś uniwersyteckiego urzędnika): 
„Fogiel-Rewicz mjr”. Po sprawdzeniu tego nazwiska okazało się, że był to oficer 
z wojskowego wymiaru sprawiedliwości Roman Vogel, używający również per-
sonaliów „Ferdynand Vogel”, „Roman Ferdynand Vogel” czy „Roman Rawicz”42. 
Najpierw był sędzią w  Wojskowym Sądzie Polowym 5 Dywizji Piechoty, a  od 
22 lutego 1945 r. wiceprezesem Wojskowego Sądu Okręgowego (WSO) w Łodzi. 
Jeszcze ważniejsze jest to, że razem z  Janem Kantym Ciskiem (okresowo także 
sędzia WSO w Łodzi) i ojcem Blanki Janem Kaczorowskim był autorem wspomi-
nanego wcześniej komentarza do Kodeksu karnego WP z 1944 r.43 Na stanowisku 
wiceprezesa pozostawał do 9 października 1945 r., po czym został przeniesiony 
do rezerwy. 

Z uwagi na związek, także prywatny, Vogla/Rawicza z Kaczorowskimi warto 
nieco przybliżyć jego postać. Urodził się w Wiedniu w 1907 r., w 1931 r. ukoń-
czył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację adwokacką zrobił 
we Lwowie, ale własną kancelarię uruchomił w Warszawie. Po wybuchu wojny 
znalazł się znów we Lwowie, gdyż tu przebywała jego rodzina. Po agresji III Rze-
szy na Związek Sowiecki pozostał na terenach okupowanych przez hitlerowców. 
Najpierw pracował jako robotnik w firmie kanalizacyjnej, a potem przy rozłado-
wywaniu wagonów na lwowskim dworcu. Z rąk niemieckich oprawców w latach 

41 Tamże, Życiorys B. Kaczorowskiej, b.p.
42 M.  Zaborski, Ustrój sądów wojskowych, s.  232. Jego prawdziwe dane personalne to Fer-

dynand Vogel – takie dane figurują na odpisie dyplomu ukończenia prawa na UJ. Zob.: 
AIPN BU, 2174/2200, Odpis dyplomu ukończenia uniwersyteckich studiów prawniczych, 
1 X 1931 r., k. 64; tamże, Zezwolenie na zamianę nazwiska rodowego, 21 VI 1947 r., k. 65.

43 D.  Burczyk, Specjalny Sąd Karny i  Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w  Gdańsku 
1945–1946, Gdańsk 2016, s. 114; M. Zaborski, Początki ludowego wymiaru, s. 4, 12.
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1941–1942 zginęli jego ojciec, matka, żona Erna (małżeństwo zostało zawarte 
w 1940 r.) i syn Roman. Jemu udało się przeżyć i we wrześniu 1942 r. przeniósł 
się do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie ukrywał się z uwagi na żydowskie pocho-
dzenie44. Po wojnie zgłosił się do WP. Jako sędzia WSO orzekał m.in. w sprawie 
płk.  Michała Stępkowskiego ps.  „Barbara”, ostatniego komendanta AK Okręgu 
Łódź, skazując go na 10 lat więzienia45. Po przeniesieniu do rezerwy otworzył 
kancelarię adwokacką w Łodzi przy ul. 11 Listopada 32 i był obrońcą w procesach 
przed łódzkim WSR46. W  lipcu 1947 r. na własną prośbę znalazł się ponownie 
w wojsku. W stopniu podpułkownika był sędzią, a następnie szefem Wydziału II 
Merytoryczno-Rewizyjnego do spraw szczególnych NSW (lipiec 1947–kwiecień 
1949)47, zastępcą komendanta Oficerskiej Szkoły Prawniczej ds. Wyszkolenia, re-
daktorem naczelnym „Wojskowego Przeglądu Prawniczego”. W lipcu 1955 r. osta-
tecznie zwolniono go z wojska ze względu na nieprzydatność do służby. Wtedy 
zaczął pracę w Zespole Adwokackim nr 7 w Warszawie, a następnie we własnej 
kancelarii adwokackiej48. 

Właśnie z tą osobą związała się Blanka Kaczorowska – zamieszkała u niego 
i przedstawiała go jako swojego męża. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie 
doszło do formalnego zawarcia małżeństwa z Voglem/Rawiczem, a przynajmniej 
nie w okresie zamieszkiwania w Łodzi49. Fakt ten nie został bowiem odnotowany 
w dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego. Mimo to wyraźnie widać, że tuż po 
wojnie Kaczorowska miała silne umocowanie w kręgu ludzi nowego reżimu (oj-
ciec, życiowy partner), co pozwalało jej na spokojne życie. 

Z dniem 31 października 1945 r. Blanka Kaczorowska została przyjęta na I rok 
historii sztuki na Wydziale Humanistycznym UŁ. Jej wykładowcami byli m.in. 
przybyły z Uniwersytetu Stefana Batorego prof. Rajmund Gostkowski (kierował 
Katedrą Archeologii Klasycznej), prof. Mieczysław Wallis (kierował Katedrą Es-

44 AIPN BU, 2174/2200, Zeszyt ewidencyjny, k. 7, 9; tamże, Życiorys mjra Rawicza Romana 
s. Juliusza, 31 I 1948 r., k. 62.

45 E. Wawrzyniak, Z wyroku władzy ludowej, Warszawa 1995, s. 204.
46 AIPN BU, 878/27, Pismo w sprawie tymczasowego zaświadczenia nr 103 dla adwokata Vo-

gla Romana-Ferdynanda, 17 X 1945 r., k. 88. 
47 To oznacza, że przez pół roku płk Kaczorowski i  kpt.  Rawicz byli sędziami w  tej samej 

komórce NSW. Co więcej, co najmniej raz współtworzyli skład orzekający. Zob.: Księga 
świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Ża-
ryn, J. Żurek, Warszawa 2003, s. 186. 

48 K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia, s. 122, 155, 411–412; A. Wesołowski, W cieniu 
polityki, s. 451, 464; AIPN BU, 2174/2200, Ankieta personalna Romana Rawicza, k. 6. 

49 Zaświadczenie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Łódź-Centrum, 25 VIII 2004 r. [kopia 
w posiadaniu autora]. 
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tetyki), prof. Wacław Husarski (kierował Katedrą Historii Sztuki). Nie miała pro-
blemów ze zdawaniem egzaminów i zaliczaniem kolejnych trymestrów, o czym 
świadczą oceny w  zachowanym w  archiwum jej indeksie50. Na podstawie do-
stępnych materiałów źródłowych trudno jednak o  niej powiedzieć coś więcej. 
W kwestii uczestnictwa w życiu młodzieży akademickiej wiemy jedynie, że opła-
cała składki w ramach akcji „Pomoc studentom”, firmowanej przez Towarzystwo 
Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych, co potwierdzają odpowiednie znaczki 
wklejone do indeksu. Nie brak jednak przekazów o tym, że miała być członkiem 
Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a przede wszystkim Akademickiego Związku 
Walki Młodych „Życie” (sekretarz koła wydziałowego)51. Z  uwagi na doświad-
czenie życiowe i koneksje rodzinne najpewniej unikała udziału w burzliwych de-
monstracjach studenckich w grudniu 1945 czy maju 1946 r. Stąd, gdy odchodziła 
z  UŁ, w  odpowiednim dokumencie (świadectwo odejścia), podpisanym przez 
dziekana Wydziału Humanistycznego prof. Stanisława Zajączkowskiego i rektora 
UŁ prof. Tadeusza Kotarbińskiego, znalazła się jednoznaczna opinia: „Zachowa-
nie się studenta było zgodne z przepisami akademickimi”52. 

Odeszła z UŁ po zaliczeniu pierwszego (jesiennego) trymestru roku akade-
mickiego 1947/48. Przeniosła się na Uniwersytet Warszawski, kontynuując tam 
studia na kierunku historia sztuki. Wycofanie dokumentów z dniem 27 stycznia 
1948 r. nie było krokiem przypadkowym, należy je wiązać – o czym już wspo-
mniano – z objęciem w połowie 1947 r. przez jej życiowego partnera Vogla/Ra-
wicza stanowiska sędziego w NSW. W Warszawie przy ul. Belwederskiej 36/38 
mieszkali też jej rodzice. Ten adres Kaczorowska wymieniła jako miejsce swe-
go pobytu. Trudno nie wyrazić zdziwienia, że ojciec nie widział w tym żadnego 
niebezpieczeństwa dla swojej kariery. Chyba, że w całej rozciągłości prawdziwy 
jest pogląd, że tak sędzia Jan Kaczorowski, jak i sędzia Roman Vogel/Rawicz byli 
przekonani, że bezwarunkową uległością wobec reżimu zagwarantowali sobie 
utrzymanie stanowisk w wojskowym wymiarze sprawiedliwości. Zmieniające się 
uwarunkowania polityczne w kraju pokazały, że w nowych okolicznościach osoba 
Blanki stawała się jednak sporym obciążeniem. Poza tym nadchodził czas usuwa-
nia przedwojennych kadr oficerskich i podoficerskich, w tym wojskowych praw-

50 W. Puś, Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, Łódź, 2015, s. 158; K. Lesiakow-
ski, Podwójna hańba. Student Blanka Kaczorowska, „Kronika Miasta Łodzi” 2005, nr 2, 
s. 111–112. 

51 W. Grabowski, Kalkstein i Kaczorowska, s. 95. Milczy jednak na ten temat literatura przed-
miotu. Zob.: A. Leśniewski, Łódzka organizacja AZWM „Życie” 1945–1948, Łódź 1963. 

52 AUŁ, 785/H, Świadectwo odejścia, b.p.



Krzysztof Lesiakowski280

ników. W związku z tym w opiniach dotyczących płk. Kaczorowskiego zaczęły się 
pojawiać wątki traktujące o jego nieprzydatności do służby, głównie z uwagi na 
wiek, ale nadmieniano też o braku udziału w tzw. życiu społeczno-politycznym. 
Z dniem 30 kwietnia 1948 r. ostatecznie zwolniono go z WP53. Nie był to koniec 
jego kłopotów, o czym świadczyły trudności z uzyskaniem zgody na wpisanie go 
na listę Izby Adwokackiej w Warszawie. Nastąpiło to dopiero w połowie 1949 r., 
co umożliwiło mu rozpoczęcie praktyki w tym zawodzie.

Natomiast sędzia ppłk Rawicz przetrwał redukcje z końca lat czterdziestych 
(inna sprawa, że przed wojną był on tylko „cywilnym” prawnikiem). Choć zapisał 
się do PZPR, to jednak na początku dekady lat pięćdziesiątych przypomniano so-
bie o jego związku z Kaczorowskimi. W opinii z 21 stycznia 1952 r. prezes NSW 
płk Wilhelm Świątkowski, wnioskując o jego usunięcie, napisał: 

Ppłk Rawicz obcował w przeszłości raczej z elementem ze środowiska drobnomiesz-
czańskiego. Tak w latach 1948/49 w spółce z byłym sędzią NSW Kaczorowskim i sę-
dzią rejonowym Ciskiem wydali komentarz do Wojskowego Kodeksu Karnego z po-
siadanych z  tego tytułu pieniędzy wraz z  Kaczorowskim wybudowali własny dom 
mieszkalny. W życiu prywatnym obcował też z córką tegoż Kaczorowskiego54. 

Po przeniesieniu na stanowisko redaktora „Wojskowego Przeglądu Prawnicze-
go” ppłk Rawicz usiłował poprawić swoje notowania poprzez uaktywnienie się na 
polu politycznym, a nawet związanie się nową kobietą, córką górnika, „z którą za-
mierza zawrzeć związek małżeński”55. Na niewiele to się jednak zdało. W 1955 r. 
zwolniono go z WP. 

Przytoczone fakty pokazują, że Blanka Kaczorowska stopniowo traciła roz-
toczony nad nią parasol bezpieczeństwa. Mimo to przez kilka lat w jej życiu nie 
wydarzyło się nic przełomowego. W 1950 r. skończyła studia. Pracę magisterską 
pt. Monografia malarza Wacława Koniuszki, ocenioną na ocenę dobrą, przygoto-
wała jednak ze sporym opóźnieniem. Egzamin magisterski, który zdała na „trzy”, 
odbył się dopiero 30 września 1952  r. W  tym dniu została magistrem filozofii 
w zakresie historii sztuki56. Już w 1949 r. podjęła pracę w Państwowym Instytu-

53 K.  Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia, s.  109, 194; Kierownictwo PPR i  PZPR wobec 
wojska 1944–1956, oprac. J. Poksiński, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2003, s. 90, 97; 
AIPN BU, 37/52/1076, Charakterystyka, 11 I 1948 r., k. 13; tamże, Wyciąg z rozkazu perso-
nalnego nr 109, 21 IV 1948 r., k. 24.

54 AIPN BU, 2174/2200, Opinia służbowa za okres 1 X 1951 r. – 15 XI 1951 r., 21 I 1952 r., 
k. 40. 

55 Tamże, Opinia POP, 11 IX 1953 r., k. 45.
56 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, WHum. 11014, Odpis dyplomu ukończenia stu-

diów wyższych – Blanka Kaczorowska, 18 III 1960 r., bp. 
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cie Badania Sztuki Ludowej w Warszawie. Materialnym dowodem jej aktywności 
zawodowej są trzy publikacje, traktujące głównie o wybranych elementach stroju 
ludowego w regionie piotrkowskim i opoczyńskim57. Z rozpoczęciem pracy przez 
Kaczorowską wiąże się bardzo istotny szczegół – o swojej przeszłości miała po-
informować wiceministra w resorcie kultury i sztuki Włodzimierza Sokorskiego. 
Tak przynajmniej zeznała przed sądem w 1953 r. Trudno jednak tę informację 
potwierdzić58.

Nie można wykluczyć, że ta ostatnia kwestia, swoiste ujawnienie się, było 
następstwem racjonalnej oceny sytuacji osobistej. Otóż w październiku 1948  r. 
Kaczorowska nie dostała paszportu mimo otrzymania stypendium na studia 
w Czechosłowacji59. Była to niewątpliwa konsekwencja wystąpienia w paździer-
niku 1946  r. płk.  Franciszka Hermana, szefa Wydziału Studiów Operacyjnych 
Sztabu Generalnego WP, a w czasie wojny (w 1944 r.) zastępcy szefa Oddziału 
II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej AK, do Głównego Zarzą-
du Informacji z wnioskiem o zbadanie sprawy Kaczorowskiej. W marcu 1948 r. 
zgromadzone akta zostały przekazane cywilnemu kontrwywiadowi (Wydział I) 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), który kontynuował rozpraco-
wanie60. Okoliczność, że zbierano materiały na ewentualność jej werbunku przez 
„bezpiekę”, dowodzi, że dla funkcjonariuszy MBP wiodącym wątkiem nie były 
jednak ciążące na niej podejrzenia odnoszące się do spraw z czasów wojny. 

Jej rozpracowywanie nabrało przyspieszenia dopiero w końcu grudnia 1952 r. 
Zatrzymanie, rewizja w  domu, następnie decyzja o  tymczasowym aresztowa-
niu oznaczały, że kończyła się jej całkowita bezkarność. W ramach wszczętego 
śledztwa przesłuchano również niektórych ludzi z dawnego wywiadu AK61. Tym-
czasem Kaczorowska złożyła obszerne zeznania, w  których zawarła opowieść 
o swojej okupacyjnej działalności, w tym o dostarczaniu informacji Kalksteinowi, 

57 B. Kaczorowska, Pokaz zapaski ludowej w Piotrkowie Trybunalskim, „Polska Sztuka Ludo-
wa” 1950, nr 1–6, s. 79–82; taż, Wystawa sztuki ludowej w Kołbieli, „Polska Sztuka Ludowa” 
1951, nr 6, s.  180; taż, Wełniany pasiak opoczyński, „Polska Sztuka Ludowa” 1952, nr 1, 
s. 23–28. 

58 AIPN BU, 317/598, Zeznanie B. Kaczorowskiej złożone przed Sądem Wojewódzkim dla 
m.st. Warszawy, [1953 r.], k. 217. Milczą na ten temat pamiętniki W. Sokorskiego (Wspo-
mnienia, Warszawa 1990). 

59 AIPN BU, 0192/541/2, Pismo ppłk. Winklera – naczelnika Wydziały V w Departamencie 
VII MBP, 19 X 1948 r., k. 103.

60 W. Grabowski, Kalkstein i Kaczorowska, s. 94–95. Pierwszy raz płk Herman o sprawie Ka-
czorowskiej powiedział oficerowi MBP w  październiku 1945  r. Zob.: W.  Bułhak, Raport 
szefa Oddziału, s. 69. 

61 H. Zakrzewska „Beda”, Niepodległość będzie twoją nagrodą…, t. 2, Warszawa 1994, s. 174. 
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które gestapo następnie wykorzystało do przeprowadzenia licznych aresztowań. 
Próbowała jednak pomniejszać wymowę faktów, jednoznacznie wskazujących na 
jej współpracę z niemiecką tajną policją, gdyż Kalkstein miał ją przekonać, iż jego 
współpraca z gestapo to rodzaj wallenrodyzmu62. Dlatego uważała, że tym bar-
dziej mogła „rozmawiać z nim o sprawach organizacyjnych. Natomiast o Kalk-
steinie i  jego pracy nie rozmawiałam z nikim, bo Kalkstein zabronił mi rozma-
wiać z kimkolwiek o jego sprawach. Ja nie mogę powiedzieć, że moje działanie 
było współpracą z gestapo, ale przyznaję, że byłam żoną Kalksteina i o wszystkim 
z nim rozmawiałam”63. Składając tego rodzaju zeznania, podkreślając pełne i ab-
solutnie bezkrytyczne zaufanie do męża, nawet przez moment nie wyraziła żalu, 
że razem z nim przyczyniła się do dużych strat w szeregach podziemia. 

Śledztwo trwało krótko – w  końcu marca 1953  r. zostało zamknięte, a  12 
czerwca tego roku odbyła się niejawna rozprawa karna Kaczorowskiej przed Są-
dem Wojewódzkim dla m.st. Warszawy64. Przewodniczył sędzia Dominik Rosen-
feld65. Dawna „Sroka” była oskarżana na podstawie dekretu z 31 sierpnia 1944 r. 
o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw 
i  znęcania się nad ludnością cywilną i  jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Pol-
skiego. Groziła jej kara śmierci. W świetle stawianych zarzutów i zgromadzonych 
dowodów sąd uznał ją winną zarzucanych czynów i skazał na dożywotnie wię-
zienie oraz utratę praw publicznych na zawsze66. To oznacza, że uniknęła najgor-
szego – kary śmierci. Podstawy do łagodniejszej oceny poczynań Kaczorowskiej 
sąd znalazł w odwołaniu się do dialektyki marksistowskiej i do art. 5 § 2 dekretu 
sierpniowego67. Zbrodni, których się dopuściła, nie można było całkowicie po-
minąć, ale usiłowano wykazać, że oskarżona była też „ofiarą zbrodniczej działal-
ności kierownictwa AK, które jak wiemy obecnie, współpracowało z gestapo”. To 
przełożeni mieli jej nakazać nawiązanie osobistych stosunków z Berentem, aby za 
cenę „jej ewentualnego współżycia z oficerem niemieckim zdobywać informacje 

62 Problem dostarczania przez literackiego bohatera z dramatu Adama Mickiewicza masek 
dla niezliczonej liczby osób, skrywających swoje tajemnice, często moralnie dwuznaczne, 
analizowała Maria Janion w tomie: Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990. 

63 AIPN BU, 317/598, Zeznanie B. Kaczorowskiej złożone przed Sądem Wojewódzkim dla 
m.st. Warszawy, [1953 r.], k. 213.

64 T. Żenczykowski, Generał Grot. U kresu walki, Gdańsk 1987, s. 142. 
65 Dawny działacz Komunistycznej Partii Polski i prokurator w ZSRR. Zob.: M. Stanowska, 

A. Strzembosz, Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981–1988, Warszawa 2005, s. 25, 28. 
66 AIPN BU, 01917/89/J, Wyrok, 12 VI 1953 r., k. 14.
67 Przywołany przepis mówił o nadzwyczajnym złagodzeniu kary ze względu na osobę spraw-

cy lub okoliczności czynu. W treści wyroku sąd błędnie przywołał art. 5 § 3 – w rzeczywi-
stości w dekrecie nie było takiego punktu. 
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dla swoich rozgrywek z gestapo”68. Dalej sędzia Rosenfeld pozwolił sobie na próbę 
usprawiedliwienia poczynań skazanej poprzez odwołanie się do jej młodego wie-
ku, uczuć, którymi darzyła Kalksteina i ich nienarodzone dziecko. Jednocześnie 
jako korzystne dla ostatecznej oceny Kaczorowskiej podnoszono okoliczności, że 
w okresie powojennym nie podjęła działalności konspiracyjnej, wróciła do auten-
tycznego nazwiska, ukończyła studia, a  podczas śledztwa oraz rozprawy przy-
znała się do winy (w rzeczywistości odrzucała zarzut bezpośredniej współpracy 
z gestapo) i rzekomo okazała skruchę.

Z tego wynika, że dla Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy Kaczorowska 
była winna, lecz pośrednią odpowiedzialnością za jej czyny obarczono także inne 
osoby i instytucje: rodzinę, przedwojenny Związek Harcerstwa Polskiego, dowódz-
two AK69. O ile atak na podziemną armię jest zrozumiały, gdyż taka była powszech-
na praktyka w komunistycznej Polsce, także harcerstwo w dobie stalinizmu trakto-
wano jako tzw. reakcyjny twór polityczny (stąd de facto jego faktyczna likwidacja 
w 1948 r.), to surowa ocena rodziny Kaczorowskiej („nie dostała należytego wycho-
wania i wpajania jej miłości do Ojczyzny”) musi trochę dziwić – wszak chodziło 
o córkę niedawnego sędziego NSW. W tym czasie płk Kaczorowski był jednak już 
na bocznym torze i sędzia Rosenfeld mógł sobie pozwolić na takie opinie. 

Od orzeczonego wyroku w sprawie Kaczorowskiej złożono rewizję, która zo-
stała rozpatrzona 15 września 1953  r. przez Sąd Najwyższy w  Warszawie. Za-
skarżone postanowienie złagodzono i zmieniono z dożywocia na 15 lat więzienia 
z utratą praw publicznych na okres 10 lat70. Sędzia Jan Dorsz71 ocenił, że wcześ- 
niej nałożona kara była niewspółmierna do winy. Takie stwierdzenie oznaczało 

68 AIPN BU, 01917/89/J, Wyrok, 12 VI 1953 r., k. 26.
69 Ta oburzająca sentencja wyroku stała się przedmiotem dyskusji prasowej, ale dopiero 

w  1981  r. Wywołał ją spektakl telewizyjny pt.  Coś więcej niż przetrwanie, o  losach gen. 
Roweckiego, wyemitowany 11 i  12 kwietnia. Wtedy też w  prasie publikowano kompro-
mitujące warszawski sąd uzasadnienie wyroku w procesie Kaczorowskiej z 1953 r. Były to 
m.in: M.M. Słomczyński, Drugi wyrok na Blankę Kaczorowską. Sąd Wojewódzki wyraził 
współczucie agentce gestapo, „Kurier Polski” 1981, 15–17 V, nr 35, s. 6; J.A. Salecki, Sprawy 
„Grota” epilog niepełny, „Za Wolność i Lud” 1981, nr 18, s. 10. Spis tych publikacji zob.: 
Generał Stefan Rowecki „Grot” w relacjach i pamięci zbiorowej, oprac. A.K. Kunert i T. Sza-
rota, Warszawa 2003, s. 573–581. Wcześniej Polacy mogli się dowiedzieć jedynie o tym, 
że Kaczorowska będzie odsiadywać wyrok do 1962 r., a Kalkstein do 1965 r. Zob.: „Oskar” 
[B. Zakrzewski], Ludwik Kalkstein przed sądem. Prawda o zbrodni Eugeniusza Świerczew-
skiego, „Stolica” 1957, nr 32, s. 23.

70 AIPN BU, 01917/89/J, Wyrok Sądu Najwyższego, 15 IX 1953 r., k. 29.
71 W 1954 r. sędzia sekcji tajnej Sądu Najwyższego. Zob.: M. Stanowska, A. Strzembosz, Sę-

dziowie warszawscy, s. 31. 
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wyraźnie, że dla wymiaru sprawiedliwości doby stalinizmu w Polsce przyczynie-
nie się do aresztowania i  śmierci wielu żołnierzy AK nie było ciężką zbrodnią. 
Ta konstatacja pozwala utwierdzić się w wątpliwościach, czy nie była to kolejna 
oznaka potwierdzająca hipotezę, że nad Kaczorowską ciągle był roztoczony pe-
wien parasol ochronny. Dodatkowo te podejrzenia umacnia okoliczność, że już 
od początku lipca 1958  r. Kaczorowska była na wolności. Tak zdecydował Sąd 
Wojewódzki w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Fordonie (w miejscowym wię-
zieniu dla kobiet odbywała karę)72. Wcześniej była jeszcze ustawa amnestyjna, 
która zmniejszała wyroki 15 lat więzienia do 12 lat. W jej przypadku było to jed-
nak tylko 5 i pół roku więzienia. Niewątpliwie nie była to kara adekwatna do wagi 
przestępstw, których się dopuściła. 

W czasie pobytu za kratami najwyraźniej nie przemyślała swojego dotych-
czasowego życia, gdyż została pozyskana do współpracy przez Biuro Śledcze 
resortu bezpieczeństwa, co oznacza, że składała donosy na współwięźniarki73. 
Poza tym czyniła wszelkie starania, aby nie wejść w  konflikt z  administracją 
więzienną. Bez tego trudno było sobie wyobrazić pozytywny odzew władz na 
zabiegi o wcześniejsze zwolnienie czy choćby przerwę w odbywaniu kary, które 
podjęła, uzasadniając je względami zdrowotnym. Choć raz naraziła się na ra-
port, który ukazywał ją jako niezdyscyplinowaną więźniarkę. Chodziło o zbyt 
dosłowne potraktowanie prawa do gimnastyki na tzw. spacerniaku. „Melduję 
ob. Naczelnikowi, że więźniarka Kaczorowska Blanka nie zachowuje się nale-
życie na spacerach dlatego, że urządza rozmaite gimnastyki [jak] spacerowanie 
na rękach (będąc oczywiście w sukience), zwracając na siebie [uwagę] więźni 
[pisownia oryginalna], którzy mają możność obserwowania jej co powoduje 
wyglądanie przez okno”74. 

Brak adekwatnej kary dla Kaczorowskiej za zdradę w czasie wojny, a wręcz 
uznanie jej przez sądy PRL za ofiarę75, stał się źródłem jej kolejnych życiowych 
błędów. Chodzi tu o  sygnalizowane powyżej wejście w  rolę współpracownika 
aparatu bezpieczeństwa. Niewątpliwie to uwikłanie będzie konsekwencją pra-
cy na rzecz gestapo w czasie wojny. Historia zna wiele takich przypadków, gdy 
„przegrany” agent przechodził do grona „zwycięzców”, gdyż w zasadzie nie miał 

72 W. Grabowski, Kalkstein i Kaczorowska, s. 97. 
73 AIPN BU, 0192/541/3, Notatka służbowa, 27 IV 1981 r., k. 130.
74 Tamże, 0235/1088, Raport do naczelnika więzienia Warszawa I, 5 VII 1956 r., k. 50. Zob. 

też: tamże, Opinia dotycząca skazanej Kaczorowskiej Blanki, 27 X 1955  r., k. 44; tamże, 
Opinia, 11 III 1958 r., k. 75.

75 O  rozważaniach na temat pojęcia „zdrajca – ofiara” zob.: M.  Micińska, Zdrada, córka, 
s. 143–154. 
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już żadnego pola manewru. Dodatkowo taka postawa zwykle gwarantowała mu 
względną bezkarność76. Pierwsze tego rodzaju związki Kaczorowska nawiązała 
już w 1948 r. W więzieniu – jak wspomniano – była tzw. agentem celnym. Z kolei 
po wyjściu na wolność w czerwcu 1959 r. jako „Katarzyna” podjęła współpracę 
z cywilnym kontrwywiadem, czyli II Departamentem Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych (MSW)77. Interesował się nią także wywiad PRL (materiały archiwal-
ne dotyczące współpracy zostały zniszczone)78. Warto zaznaczyć, że pierwsze za-
dania „Katarzyny” dotyczyły sprawy jej rodzeństwa (Ireny i Włodzimierza, którzy 
nie powrócili z wycieczki do Francji). Ten szczegół wiele mówi o jej braku oporów 
przed współpracą. Stąd też brała się pozytywna ocena jej osoby, sformułowana 
w styczniu 1960 r. przez funkcjonariusza II Departamentu MSW: „W[yżej] wy-
mieniona jest długoletnim tajnym współpracownikiem naszych organów. W toku 
pracy dla nas została wielokrotnie sprawdzona i bardzo silnie związana z nami”79. 
Za swoją działalność pobierała wynagrodzenie, czego potwierdzeniem są stosow-
ne pokwitowania80. Nie powinno zatem dziwić, że po zwolnieniu Kaczorowskiej 
z  więzienia to „bezpieka” stała się jej swoistym patronem. Stąd zatrudniano ją 
jako urzędniczkę w  centralach importowych. W  1965  r. była to Centrala Han-
dlowa „Foto-Kino-Film” w Warszawie81. Ciekawe, że powiązania z „bezpieką” nie 
gwarantowały jej całkowitego zapomnienia przez aparat państwowy. Taki wnio-
sek można wysnuć z faktu przesłuchania jej w listopadzie 1966 r. w charakterze 
świadka przez prokuratora z  Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce82. Zdarzenie to można ewentualnie potraktować jako w pewnej mierze 

76 Dotyczy to nie tylko agentów, lecz także szefów służb wywiadowczych. Najlepszym przy-
kładem jest tutaj osoba Reinharda Gehlena, który podjął współpracę z amerykańską Cen-
tralną Agencją Wywiadowczą. Zob.: T. Kopyś, Początki wywiadu zachodnioniemieckiego 
oraz jego aktywność w  Polsce w  latach pięćdziesiątych i  sześćdziesiątych XX  w., „Aparat 
Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 153–154. 

77 W. Grabowski, Kalkstein i Kaczorowska, s. 94, 97–98. 
78 Fakt współpracy z kontrwywiadem czyni prawdopodobnymi jej odwiedziny u rodziny po-

ległego na froncie wschodnim niemieckiego żołnierza Berenta, która w latach sześćdzie-
siątych XX w. ciągle miała zamieszkiwać w Szczecinie. Zob.: K. Kąkolewski, Trzy złote za 
słowo, s. 210. 

79 AIPN, BU 00945/1276/J, Raport do dyrektora Departamentu II MSW, 30 I 1960 r., k. 4. 
80 Ostatnie zostało opatrzone datą 27 V 1972 r. Zob.: tamże, Pokwitowanie 19/5/2 sygnowane 

przez „Katarzynę”, 27 V 1972 r., k. 121. 
81 W literaturze podaje się, że była też pracownikiem Polskiego Biura Podróży „Orbis” w War-

szawie, skąd zmuszona była odejść po rozpoznaniu jej jako „byłej gestapówki”. Zob.: J. Wi-
lamowski, Honor, zdrada, s. 23. 

82 Protokół przesłuchania świadka B. Kaczorowskiej, 30 XI 1966 r., k. 580 [kopia w posiadaniu 
autora].
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wymuszone na reżimie przez audycje Radia Wolna Europa, prowadzone przez 
Tadeusza Żenczykowskiego. W sierpniu 1965 r. zostały nadane co najmniej trzy 
audycje poświęcone Kalksteinowi, który właśnie w  tym momencie miał wyjść 
z więzienia. Przy tej okazji słuchacze mogli wysłuchać informacji przybliżających 
kolaborancką działalność Kaczorowskiej w czasie okupacji83. 

W 1968 r. Kaczorowska legalnie wyjechała do Paryża. Początkowo wykony-
wała pewne prace o charakterze naukowym z zakresu historii sztuki, w tym tłu-
maczenia. Później pracowała jako opiekunka nad chorą osobą i  recepcjonistka 
w  hotelu. Wkrótce jednak sama potrzebowała pomocy medycznej – najpierw 
psychiatrycznej, a  następnie rehabilitacyjnej w  związku z  przebytym w  1981  r. 
udarem mózgu84. To oznacza, że zwłaszcza po ujawnionych problemach zdro-
wotnych nie było mowy o jej dalszym wykorzystywaniu w pracy wywiadowczej. 
Ze źródeł MSW wynika, że w tzw. zainteresowaniu „bezpieki” pozostawała jed-
nak co najmniej do 1977 r.85 Poza słabym zdrowiem i coraz bardziej zaawansowa-
nym wiekiem, należy też mieć na względzie i to, że nie miała żadnych kontaktów 
za granicą. W 1983 r. trafiła do Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Hu-
manitarnego w Lailly-en-Val (Region Centralny, departament Loiret), w którym 
od 1957 r. znajdowali opiekę byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
i uchodźcy polityczni z kraju86. Przypadkowo została tam rozpoznana przez mał-
żeństwo Zofię i Władysława Czeruckich z Łodzi, którzy po zakończeniu w 1977 r. 
kontraktu zagranicznego w Zairze, firmowanego przez Przedsiębiorstwo Handlu 
Zagranicznego „Polservice”, nie powrócili do kraju87. Było to możliwe dzięki temu, 
że Zofia pracowała w  administracji tego ośrodka i  natrafiła na francuską kartę 
pobytu Kaczorowskiej, w  której napisano, że spędziła siedem lat w  więzieniu 
w PRL po skazaniu jej w procesie politycznym! Czeruccy poinformowali o spra-
wie Tadeusza Żenczykowskiego, autora książki Generał Grot. U kresu walki. Po 
dojściu do wniosku, że jest to poszukiwana przez niego Kaczorowska, rozpoczął 

83 K.  Trzeskowska, Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki (1907–1997). W  kraju i  na emigracji, 
Łomianki 2019, s. 267. 

84 W. Pronobis, Generał Grot. Kulisy zdrady i śmierci, Warszawa 2014, s. 84–85; AIPN BU, 
3936/185, Pismo Marka Szypulskiego, dyrektora Fonds Humanitaire Polonais – Mason de 
retraite Lailly-en-Val, 18 III 2003 r., k. 51.

85 AIPN BU, 0192/541/3, Notatka służbowa, 27 IV 1981 r., k. 130.
86 O tym miejscu pisała Renata Gorczyńska. Niestety, nic nie wspomniała o sprawie Kaczo-

rowskiej. Zob.: R. Gorczyńska, Portrety paryskie, Kraków 1999, s. 300–312. 
87 AIPN Łódź, Ld 0133/15337, Akta paszportowe Władysława Czeruckiego, k.  32; I.  No-

wicka-Kuczyńska, Kto ochrania Blankę Kaczorowską, „Biuletyn Informacyjny” (Światowy 
Związek Żołnierzy AK) 2003, nr 6, s. 19–20.
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on w środowisku kombatanckim działania interwencyjne. Ich efekt był taki, że 
kierownictwo Funduszu obraziło się na inicjatorów akcji, Czerucka straciła pracę 
(zdaniem dyrektora placówki stało się tak wyłącznie z uwagi na osiągnięcie przez 
tę kobietę wieku emerytalnego), ale „Sroka” została przeniesiona do francuskiego 
domu opieki w Beaugency88. Zmarła 25 sierpnia 2002 r. w szpitalu oo. kamilianów 
w Bry-sur-Marne (departament Dolina Marny, na wschód od Paryża). Pochowa-
na została na miejscowym cmentarzu komunalnym89. 

Blanka Kaczorowska skończyła życie w  samotności i  w  obcym miejscu, ale 
nie oznacza to, że została zapomniana, choć sama pewnie na to liczyła, ubiega-
jąc się o przyznanie jej przez polskie władze świadczenia emerytalnego w związ-
ku z okresami jej zatrudnienia w Polsce90. Jej zdrada pozostała w pamięci histo-
rycznej Polaków, nie tylko historyków. Świadczy o tym wszczęcie przez Instytut 
Pamięci Narodowej 30 stycznia 2003 r. śledztwa przeciwko niej i Kalksteinowi, 
prowadzonego w  związku z  dochodzeniem w  sprawie zamordowania gen. Ro-
weckiego. Postępowanie to umorzono w 2007 r.91

W młodości Kaczorowska była atrakcyjną kobietą. To z pewnością ułatwiało 
jej działalność w wywiadzie i w jakiejś mierze funkcjonowanie bezpośrednio po 
zakończeniu II wojny światowej. Jednak nie tylko wygląd był czynnikiem, który 
zdecydował o uniknięciu poważniejszej kary za jej tragiczną w skutkach aktyw-
ność w czasie okupacji. Zastanawiająco długo po wojnie nikt się nią nie intereso-
wał, a później stalinowskie sądy okazały się wyjątkowo wyrozumiałe. Jej zdrada, 
nie dość, że w  zasadzie nie została ukarana, to w  znacznej mierze była wręcz 
usprawiedliwiona. Z przekonaniem graniczącym z pewnością należy przyjąć, że 
w pierwszym okresie po 1945 r. w sposób pośredni zapewniał jej bezpieczeństwo 
ojciec – sędzia NSW, a także życiowy partner, również sędzia wojskowy. Mając 
takich protektorów, nie musiała się nawet specjalnie ukrywać. W tym czasie na 

88 „Po zdekonspirowaniu Kaczorowskiej było oczywiste, że osoba ta nie mogła dłużej pozo-
stać w domu kierowanym przez Polaków, w którym przebywali generałowie [Jan] Kruszew-
ski [zmarł w 1977 r. więc mógł nie zetknąć się z Kaczorowską – przyp. autora], [Antoni]
Trzaska-Durski, admirał [Józef ] Unrug i wielu oficerów Wojska Polskiego, […] jej nazwisko 
im też nic nie mówiło”. Zob.: AIPN BU, 3936/185, Pismo Marka Szypulskiego, dyrektora 
Fonds Humanitaire Polonais – Mason de retraite Lailly-en-Val, 18 III 2003 r., k. 52.

89 I.  Nowicka-Kuczyńska, Kto ochrania Blankę, s.  20; W.  Pronobis, Generał Grot.  Kulisy, 
s. 86–87. O staraniach poczynionych przez Żenczykowskiego milczy jednak biografia tego 
zasłużonego żołnierza AK, działacza emigracyjnego i publicysty. Zob.: K. Trzeskowska, Ta-
deusz Żenczykowski-Zawadzki, s. 344–367. 

90 AIPN BU, 3936/185, Pismo Mikołaja Kwiatkowskiego, zastępcy Konsula Generalnego PRL 
w Paryżu, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, 21 IX 1995 r., k. 33. 

91 W. Pronobis, Generał Grot. Kulisy, s. 11–12, 262. 
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życie w zagrożeniu skazani byli ci, na których donosiła w czasie okupacji. Gdy 
w latach stalinizmu utraciła wcześniejszą osłonę, nawiązała współpracę z apara-
tem bezpieczeństwa powojennej Polski. Te wątki, choć są mniej rozpoznane, to 
jednak dowodzą, że wszedłszy na drogę zdrady, nie podjęła poważniejszej próby 
zejścia z  tego haniebnego kursu. To wszystko spowodowało, że ciążąca na niej 
infamia dała o sobie znać nawet po wyjeździe do Francji w końcu lat sześćdzie-
siątych XX w. 

Podane okoliczności powodują, że Kaczorowska jest dziś postacią postrze-
ganą jednoznacznie negatywnie. Symbolizuje zdradę, której niczym nie można 
usprawiedliwić – ani młodym wiekiem, ani uczuciami do Kalksteina. Nie została 
przecież do tego zmuszona siłą czy szantażem, ale z własnej woli dokonała wy-
borów, które musiały dla niej oznaczać niesławę. Obciąża ją nie tylko podjęcie 
współpracy z wrogiem, lecz także duże zaangażowanie w tej dziedzinie. Przeka-
zywała gestapo dane o współpracownikach z konspiracji, osobach, które jej ufa-
ły, a także otaczały ją opieką, gdy tego potrzebowała. Zawiodła współtowarzyszy 
z AK i złamała żołnierską przysięgę. Smutne w jej historii jest jeszcze i to, że przez 
długie lata znajdowały się osoby i instytucje, których nie odstraszała hańba na niej 
ciążąca i  angażowały ją do kolejnych przedsięwzięć wywiadowczych, w  istocie 
dodatkowo ją pogrążających. 
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Streszczenie

Wytworzone w  ciągu akcji parcelacyjnej protokoły przejęcia majątków na cele reformy rol-
nej to źródło, które wieloaspektowo opisuje gospodarkę folwarczną i  niektóre przejawy ży-
cia ziemiaństwa. Ich wartość wynika z faktu, że były sporządzane wedle jednego formularza, 
co umożliwia porównanie danych dotyczących poszczególnych majątków na badanym tere-
nie (woj. kieleckie). Jednak poziom szczegółowości nie jest taki sam, niekiedy widać mniejszą 
staranność w  sporządzaniu protokołów. Z  materiałów tych poznajemy stan gospodarki fol-
warcznej w przededniu likwidacji, tj. strukturę własności, wielkość i typ majątku oraz struk-
turę użytków rolnych, w  nieco mniejszym stopniu strukturę upraw, stan pogłowia zwierząt 
hodowli i zapasów w majątkach. Dość szczegółowo skatalogowano inwentarz martwy / park 
maszynowy, dzięki któremu możemy poznać stopień mechanizacji produkcji. Dostajemy też na 
ogół staranne zestawienia dotyczące zabudowy dworskiej i folwarcznej oraz jego stanu tech-
nicznego, niekiedy też drobiazgowe opisy wyposażenia dworów. Dokumentują one także stan 
i  strukturę zatrudnienia w majątkach. Protokoły poprzez regularność i bogactwo informacji 
to znakomite źródło do badania dziejów gospodarki folwarcznej i niektórych aspektów życia 
ziemiaństwa w jej schyłkowym okresie. Mogą one służyć jako dopełnienie dotychczasowych 
badań i ich pogłębienie. Masowość źródeł umożliwia prowadzenie badań komparatystycznych 
i syntetyzujących.

Słowa kluczowe: ziemiaństwo polskie, reforma rolna, województwo kieleckie, protokoły 
parcelacyjne.
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Summary

Land takeover reports from Kielce voivodeship as a source for research  
on landowners. Outline of problems

Produced during the action of land parcelling – the reports of the estates expropriation are a 
source which describes in a multifaceted way the manor economy and some manifestations of 
the life of the landed gentry. Their value seems to result from the fact that they were prepared 
according to one form, which makes it possible to compare the data on individual estates in 
the studied area (Kielce voivodeship). However, the level of detail is not the same, sometimes 
there can be noted less diligence in preparing the documents. The reports show the state of 
the manor economy on the eve of liquidation, i.e. the ownership structure, the size and type of 
property as well as the structure of arable land, to a lesser extent the structure of crops, the state 
of livestock, breeding and reserves on the estates. Dead stock was catalogued at some length, 
which allows us to know the degree of mechanization of production. We also get detailed lists 
of manor and farm buildings and their technical condition, sometimes accompanied with com-
prehensive descriptions of manor equipment. The reports also document the status and struc-
ture of employment in the estates. Due to their regularity and wealth of information, they are 
an excellent source for research into the history of the manor economy and some aspects of the 
life of the landowners in its final period. They can serve as a supplement and extension of previ-
ous studies. The mass character of the sources enables comparative and synthesizing research.

Keywords: Polish gentry, land reform, Kielce voivodship, takeover reports.

Ziemiaństwo przez wiele dekad stanowiło istotny czynnik gospodarczy w  pol-
skim rolnictwie. Rzeczywistość pouwłaszczeniowa spowodowała też obecność 
ziemian w innych działach gospodarki, m.in. w przemyśle, handlu, bankowości1. 
W  Polsce międzywojennej kwestia reformy rolnej, czyli parcelacja majątków 

1 Zob. na ten temat choćby: Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII–XX wie-
ku, red. W.  Caban i  M.B.  Markowski, Kielce 1993; M.B.  Markowski, Obywatele ziemscy 
w województwie kieleckimi 1918–1939, Kielce 1993; S. Rudnicki, Ziemiaństwo polskie w XX 
wieku, Warszawa 1996; Dziedzictwo. Ziemianie polscy i  ich udział w  życiu narodu, red. 
T. Chrzanowski, Kraków 1996; W. Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 
1939 roku, Warszawa 1998; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie: między wsią a mia-
stem, Poznań 2001; K. Szafer, Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopol-
sce na przełomie XIX i XX wieku, Zielona Góra 2005; Studia z dziejów ziemian 1795–1944, 
red. A. Koprukowniak, Lublin 2005; Ziemianie Mazowsza. Działalność społeczno-gospo-
darcza mazowieckich ziemian w okresie od XVIII do XX wieku, red. B. Umińska, Ciechanów 
2014; A. Bąk-Pitucha, Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Lublin 2016; 
Ziemianie Mazowsza. Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie 
od XVIII do XX wieku, red. B. Umińska, Ciechanów 2014. 
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ziemskich, była żywotnym zagadnieniem dla polskiej wsi2 i  kładła się cieniem 
na egzystencji ziemiaństwa3. Pod koniec II wojny światowej reforma agrarna, 
skutkująca ograniczeniem stanu posiadania ziemiaństwa, była już bezdyskusyj-
na4, jednak dzieje powojenne Polski potoczyły się inaczej. W latach 1944–1946 
władze komunistyczne na terenie Polski na podstawie dekretu z  6 września 
1944  r. o  reformie rolnej przeprowadziły wywłaszczenie ziemiaństwa5. Po tym 
procesie zachowała się ogromna spuścizna źródłowa: raporty, wykazy i spisy, ko-
respondencja oraz protokoły przejęcia majątku przez państwo. Wzmiankowane 
protokoły przejęcia znajdują się w Archiwum Państwowym w Kielcach w nastę-
pujących zespołach: Wojewódzki Pełnomocnik ds.  Reformy Rolnej 1944–1947 
w Kielcach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, najwięcej zaś 
w zespołach: Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach 1944–1947 (sygn. 164–620) 
i Urząd Wojewódzki Kielecki 1944–1950 (sygn. 4378–4610)6. 

2 M. Błąd, Sto lat reform agrarnych w Polsce, Warszawa 2019, s. 35–111. 
3 Wiązało się to z walką polityczną o kształt reformy rolnej oraz z  jej przebiegiem i  skut-

kami dla ziemiaństwa; B. Gałka, Ziemianie i  ich organizacje lat 1918–1945, Toruń 1997, 
s. 115–165.

4 Główne partie polityczne polskiego podziemia oraz czynniki rządowe na emigracji 
i w kraju zapowiadały parcelację wielkiej własności ziemskiej z zachowaniem ziemiaństwa. 
Ziemiański stan posiadania miał się ograniczać do 50–100 ha. Areał powyżej tych limitów 
miał zostać rozparcelowany; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Rada Jedności Naro-
dowej (dalej: RJN), sygn. 199/2, O co walczy naród Polski? Deklaracja ideowa RJN, k. 46; 
C. Madajczyk, Sprawa reformy rolnej w Polsce 1939–1945. Programy – taktyka, Warszawa 
1961, s. 9–34. 

5 Dekret wskazywał na przejęcie przez państwo obszarów dworskich (nieruchomości ziem-
skich) przekraczających 100 ha ogólnej powierzchni lub 50 ha gruntów ornych (na zacho-
dzie Polski powyżej 100 ha gruntów ornych). Początkowo nie przewidziano nacjonalizacji 
nieprodukcyjnego mienia wywłaszczonych. Dopiero w wersji skorygowanej dekretu okre-
ślono, że przejęciu nie podlegały przedmioty, które nie miały związku z  prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego oraz jeżeli nie posiadały wartości naukowej, artystycznej lub mu-
zealnej. W praktyce więc przejęciu podlegały przedmioty o najwyższych wartościach. Jak 
wskazują ustalenia współczesne i dawniejsze, przebieg procesu przejęcia majątków nie był 
wolny od wad prawnych. M. Kłusek wskazał cały katalog uchybień w procesie wywłasz-
czenia ziemiaństwa; por. M. Kłusek, Nieruchomości ziemskie i ich właściciele w postępowa-
niach administracyjnych z lat 1944–1950 wywołanych realizacją dekretu o przeprowadze-
niu reformy rolnej, Kraków 2014, passim; por. S. Rak, Reforma rolna w Polsce, Londyn 1946; 
H. Słabek, Dzieje polskiej reformy rolnej 1944–48, Warszawa 1972.

6 Elektroniczny inwentarz archiwalny zespołu (zbioru): Urząd Wojewódzki Kielecki II z lat: 
[1925] 1944–1950, numer zespołu (zbioru): 21/305/0, W. Kucharski, A. Rogowska, Kielce, 
s. 27–85; tamże, Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach z lat: 1944–1947, numer zespołu 
(zbioru): 21/318/0, B. Białek, R. Rębosz, Kielce, s. 578–607.
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Protokoły parcelacyjne w związku z ich układem (o czym dalej), mogą być przy-
datnym źródłem do badań szczegółowych nad gospodarką folwarczną i ziemiań-
stwem. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie protokołów parcelacyjnych 
(przejęcia majątku) z lat 1944–1945 z województwa kieleckiego7 jako źródła do 
badań nad dziejami ziemiaństwa w schyłkowym okresie istnienia8. W Archiwum 
Państwowym w Kielcach zachowało się kilkaset takich dokumentów9, nie sposób 
jednak w krótkiej formule artykułu dokonać całościowego opisu. Zdecydowano 
się więc na reprezentatywnej próbce protokołów ukazać zawartość tego typu 
źródeł i  ich przydatność w badaniach. Próbę badawczą dobrano w ten sposób, 
by dokumentacja była reprezentatywna dla całego obszaru województwa10 oraz 

7 Zob. na temat parcelacji w woj. kieleckim: S. Iwaniak, Reforma rolna w województwie kie-
leckim 1944–1945, Warszawa 1975, passim; tenże, Ziemiańskie dobra kulturowe w woje-
wództwie kieleckim (1944–1946), Kielce 1996, s.  28–39; por. też przebieg nacjonalizacji 
własności ziemiańskiej w innych regionach Polski: H. Słabek, Dzieje polskiej reformy rol-
nej; A. Wiktor, Parcelacja wielkiej własności na Rzeszowszczyźnie w myśl dekretu PKWN 
6 września 1944 roku. Motywy, przebieg, skutki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, 
t. 5, s. 17–37; M. Drewicz, Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej w północnej 
części województwa lubelskiego w  świetle dokumentów PKWN, „Radzyński Rocznik Hu-
manistyczny” R. 4, 2006, s. 170–186; M. Kozaczka, Reforma rolna w ordynacji zamojskiej 
1944–1945, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2000, t. 9, s. 317–353.

8 Celem jest ukazanie protokołów przejęcia jako źródła do dziejów ziemiaństwa. Przedmio-
tem badań nie jest zaś sam przebieg i skutki zmiany ustroju rolnego na podstawie dekretu 
o reformie z 6 września 1944 r., dlatego te zagadnienia nie zostały opisane. Zob. na temat 
przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1944–1956: Rewolucja społecz-
na czy dzika przebudowa? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–
1956), red. T. Osiński, Lublin 2016. Tom zawiera artykuł: A. Łoś, M. Łoś, Pamięć o końcu 
ziemiańskiego świata, s. 405–419; ciż, Ziemia wywłaszczona, „Dzieje Biurokracji” (2020), 
t. 11, s. 187–196. 

9 Protokoły parcelacyjne (przejęcia) były sporządzane na zestandaryzowanych formula-
rzach/drukach. Wypełniane pismem ręcznym przez komisarza ziemskiego nierzadko 
w obecności właściciela majątku lub jego reprezentanta. Protokół parcelacyjny (przejęcia) 
dokumentował stan majątku w ostatnim dniu istnienia jako własności ziemiańskiej; por.: 
A. Łoś, M. Łoś, Raz jeszcze o reformie rolnej i protokołach przejęcia majątków ziemskich, 
„Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 60, zima, s. 18.

10 Po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej przywrócono podział administracyjny 
z  1939  r. Jednak ze względu na przesunięcie terytorialne państwa polskiego na zachód 
utrzymanie go w całości nie było możliwe. Z resztek zachodniej części województwa lwow-
skiego utworzono nowe województwo rzeszowskie, do którego przeniesiono powiaty: mie-
lecki, dębicki, ropczycki i jasielski z województwa krakowskiego. Z województwa kieleckie-
go przeniesiono powiaty miechowski (luty 1945) i olkuski (lipiec 1945) do województwa 
krakowskiego. Również z tego województwa wyłączono powiaty: będziński, zawierciański, 
sosnowiecki miejski (1945) i oba powiaty częstochowskie (1950), które włączono do wo-
jewództwa śląsko-dąbrowskiego; J.Z. Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice 
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dla poszczególnych kategorii majątków (m.in. majątek rolny, leśny, przemysłowy) 
i odzwierciedlała strukturę wielkości dóbr11. 

Protokół przejęcia majątku zawierał rubryki opisujące najważniejsze dane 
charakteryzujące majątek: nazwa majątku z podaniem gminy i powiatu, nazwisko 
właściciela, ogólna powierzchnia wraz ze strukturą użytków rolnych, szczegóło-
wy opis zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, opis inwentarza martwego i ży-
wego, struktura zasiewów, opis zapasów i wysokość krescencji, liczbę i strukturę 
zatrudnienia oraz rzadziej wyposażenie i utensylia dworskie i pałacowe. Otrzy-
mujemy więc dość kompleksowy opis dóbr, a poprzez masowość i powtarzalność 
zapisu dokumentacja ta może posłużyć do naświetlenia wielu aspektów dziejów 
ziemiaństwa, najpełniej kwestii gospodarczych. 

Omówiony formularz protokołu stwarza możliwości zaprezentowania wielu 
płaszczyzn funkcjonowania majątku ziemskiego i niektórych aspektów życia zie-
miaństwa. Trzeba poczynić też zastrzeżenie, że w  chwili spisywania protokołu 
przejęcia przez państwo dóbr majątek na ogół w mniejszym lub większym stopniu 
był zdewastowany12. Protokoły dokumentują zaistniały stan rzeczy, a nie ich rzeczy-
wisty potencjał, choćby z okresu II wojny światowej, kiedy to ogół ziemian wyko-
rzystał koniunkturę do wzmocnienia ekonomicznego dóbr13. Mimo to informacje 
zawarte w protokołach dają choćby ogólne pojęcie o panujących trendach gospo-

regionu świętokrzyskiego, w: Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, red. J. Wijaczka, 
Kielce 2001, s. 67. 

11 Na terenie województwa kieleckiego znajdowało się w  okresie międzywojennym około 
760 majątków. Zob. na temat zróżnicowania ziemiaństwa na tym terenie: M.B. Markowski, 
Obywatele ziemscy; Dobra ziemskie w województwie kieleckim według spisów z roku 1923 
i 1925, oprac. E. Majcher-Ociesa i M.B. Markowski, Kielce 2014. 

12 Dewastacja ta była skutkiem rabunkowej polityki okupanta niemieckiego w  końcowych 
miesiącach okupacji, działalnością podziemia (nadmierne rekwizycje), bandytyzmu, 
a w przededniu przejęcia majątków do ich niszczenia przyczyniały się kradzieże okolicznej 
ludności oraz działania Armii Czerwonej; A. Łempicki, Wspomnienia 1939–1967, Ossoli-
neum, sygn. 15362/II, k. 30; A. Brochocki, Moje przeżycia i wrażenia w czasie II wojny świa-
towej, cz. II, 1941-1944, BJ, sygn. 9876/III, k. 212; S. Iwaniak, Ziemiańskie dobra kulturowe, 
s. 39–83.

13 W  końcowych latach okupacji, mimo niemieckiej eksploatacji, kondycja ekonomiczna 
wielkiej własności była stosunkowo dobra; nastąpiła akumulacja kapitału, modernizacja, in-
westycje. Złamanie przyszło dopiero latem i jesienią 1944 r. Wówczas to Niemcy rozpoczęli 
w wielu majątkach systematyczny rabunek. Obrazu dopełniały kradzieże band rabunko-
wych i nadmierne rekwizycje podziemia zbrojnego; J. Gapys, Postawy społeczno-polityczne 
ziemiaństwa 1939–1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego), Kielce 2003, s. 124–129; 
M. Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakow-
skiego w latach 1939–1945, Kraków 2010, s. 36–51.
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darczych, strukturze wewnętrznej majątków, nasyceniu nowoczesnym parkiem 
maszynowym, a w aspekcie codzienności ziemiaństwa, ukazują stan i wyposażenie 
dworów oraz relacje z najbliższym otoczeniem na progu przemian społecznych. 

Jakie aspekty możemy badać na podstawie opisywanej dokumentacji? Przede 
wszystkim poznajemy stosunki własnościowe w majątkach, czyli to, kto był właś- 
cicielem, wymieniani są współwłaściciele, a  nawet spadkobiercy. Takie dane 
mogą być przydatne do badań genealogicznych, ale nie tylko. Zapisy te na ogół 
egzemplifikują doskonale opisane w literaturze zjawisko rozdrobnienia własności, 
szczególnie w regionach, gdzie ziemiaństwo było słabsze ekonomicznie i mniej 
zamożne14. Protokoły ukazują zarówno zróżnicowanie wielkości majątków, jak 
i różnorodną strukturę użytków rolnych, zróżnicowany areał upraw oraz domi-
nujące działy produkcji rolnej czy przemysłowej w  dobrach. Dokumentacja ta 
może posłużyć choćby do dopełnienia badań nad sygnalizowanym w  historio-
grafii podziałem województwa kieleckiego na trzy główne rejony rolnicze15. Dla-
czego? Ponieważ protokoły wskazują na majątki/obszary z przewagą określonych 
upraw roślinnych i hodowli, a ich prowadzenie związane jest na ogół z warunka-
mi glebowymi i klimatycznymi, pośrednio też z poziomem kultury rolnej. Bezpo-
średnio wiążą się z tym zawarte w rubrykach protokołów informacje dotyczące 
krescencji i innych zapasów znajdujących się w majątkach w chwili przejęcia na 
rzecz państwa. Ilość, zwłaszcza krescencji, świadczy o wysokości plonów i po-
średnio o sytuacji ekonomicznej majątku16. 

Dokumenty zawierają też wykazy inwentarza martwego i parku maszynowe-
go, który w chwili przejęcia majątku znajdował się na jego terenie. Na ich pod-
stawie można wyrobić sobie opinię w zakresie mechanizacji w majątkach wielkiej 
własności ziemskiej. Analiza szerszej próbki, poprzez powtarzalność zapisów 
i masowość informacji, może dać pełniejszy obraz tego ważnego aspektu funk-
cjonowania majątków17. Z  protokołów pozyskujemy też informacje na temat 

14 W. Roszkowski, Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–
1939, Warszawa 1986, s. 42–53.

15 Por. M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 47–49; Dobra ziemskie w województwie kie-
leckim, passim; A. Kozera, Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918–1939, Kielce 
2003, s. 31–44, 103–164; por.: Atlas przemysłu Polski, red. S. Leszczycki, Warszawa 1975; 
Geografia gospodarcza Polski, red. I. Fierli, Warszawa 2001. 

16 Dobrze strukturę dochodów ziemiaństwa w województwie kieleckim omówił M.B. Mar-
kowski, Obywatele ziemscy, s. 111–122. Zob. na ten temat struktury dochodów w Polsce: 
W. Roszkowski, Gospodarcza rola, s. 249–258.

17 Ziemiaństwo kieleckie, podobnie jak w innych częściach okupowanej Polski (teren Gene-
ralnego Gubernatorstwa) w czasie II wojny światowej, korzystając z wysokiej koniunktury 
rolnej i polityki niemieckiej, wymieniło park maszynowy. Dopiero koniec wojny i ten krótki 
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stanu zachowania i wartości substancji mieszkaniowej i zabudowy folwarcznej. 
Przy przejmowaniu majątków ich wartość spisywano najczęściej z dokumentacji 
ubezpieczeniowej, zatem wiarygodność tych treści jest wysoka. Dokumentowano 
też stan wyposażenia dworów w rozmaite utensylia, co podobnie jak w przypad-
ku parku maszynowego pozwala przez powtarzalność i  masowość zapisów na 
uzupełnienie wiedzy na temat stylu życia i codzienności ziemiańskiej w regionie 
kieleckim18.

Trzeba dodać, że protokoły to również cenne źródło do uchwycenia rela-
cji otoczenia dworskiego i  wiejskiego z  ziemiaństwem w  chwili wywłaszczenia 
właścicieli z ich majątków i siedzib, na ogół z wielopokoleniowymi korzeniami. 
W badaniach nie tylko zaczyna się podkreślać negatywny stosunek do obszarni-
ków, lecz także zauważać moralną niechęć robotników rolnych i części chłopstwa 
do przyjmowania nadziałów ziemi folwarcznej (najczęściej niewystarczających) 
oraz obawę nastania kolektywnej gospodarki rolnej19. 

Ziemiaństwo w okresie międzywojennym, mimo kurczenia się stanu posia-
dania ziemi (na skutek reform rolnych z  1920 i  1925  r., parcelacji prywatnej 
oraz licytacji zadłużonych dóbr), było nadal potentatem ziemskim. W niektó-
rych regionach było właścicielem 40–50% powierzchni województwa (np. po-
znańskie, pomorskie, śląskie, poleskie). W województwie kieleckim ten stan był 
nieco skromniejszy, ale i tak wynosił 30,3%. Średnio w kraju mniej więcej jedna 
czwarta gruntów należała do sfer ziemiańskich20. Mimo dużego stanu posiada-
nia, tak w województwie kieleckim, jak i w kraju, istniał problem rozdrobnienia 
własności ziemskiej – dzielenia majątków pośród wielu spadkobierców. Miało 
na to wpływ kilka czynników. Dwa główne to stosunkowo liczne potomstwo 
i  często niemożność spłat rodzinnych przez głównego spadkobiercę, a  także 

czas poprzedzający realizację komunistycznego dekretu o reformie rolnej był okresem du-
żych strat w inwentarzu; por.: J. Gapys, Postawy społeczno-polityczne, s. 124–129; S. Iwa-
niak, Ziemiańskie dobra kulturowe, s. 39–83.

18 Dwór ziemiański był nie tylko mieszkaniem, lecz także symbolem rodziny, tradycji, stylu 
życia, w dużej mierzej ześrodkowywał też życie społeczne otoczenia oraz był też miejscem 
gromadzenia pamiątek rodzinnych, dzieł sztuki, księgozbioru itd. Często sam budynek i za-
łożenie dworskie było swoistym arcydziełem architektonicznym; zob. choćby: Dwór polski 
w XIX w. Zjawisko historyczne i kulturowe, Warszawa 1995, wcześniejsze i kolejne tomy 
z tej serii. 

19 Por. M. Błąd, Sto lat reform, s. 137–148; zob. też. H. Słabek, Dzieje polskiej reformy rolnej, 
s. 99–107.

20 M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 49. Niższe o kilka procent dane podali inni badacze 
tego zadarnienia, B Gałka i W. Roszkowski; por.: B. Gałka, Ziemianie i ich organizacje, s. 76; 
W. Roszkowski, Gospodarcza rola, s. 44.
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związek emocjonalny z majątkiem oraz traktowanie dóbr jako źródła prestiżu 
i określonego stylu życia21. Zjawisko to można zaobserwować już na poziomie 
statystyki ogólnej22, w protokołach otrzymujemy dodatkowe informacje w tym 
zakresie. Zdarza się jednak, że informacje zawarte w protokołach są niepełne 
i wymagają sprostowania23. Doskonale te stosunki własnościowe widać na przy-
kładzie 3 majątków z powiatu opoczyńskiego: Zameczek, Kunice i Władysła-
wów. Właścicielem majątku Zameczek według statystyk Powiatowego Urzędu 
Ziemskiego (zajmował się on gromadzeniem danych dotyczących parcelacji) 
był Feliks Drużbacki, a dane z hipotek wskazują współwłasność (po połowie) 
Feliksa Goerschta Drużbackiego i Ignacego Goerschta Drużbackiego24. Jeszcze 
większy rozdźwięk między zapisami urzędowymi a  hipoteką majątku obser-
wujemy w przypadku majątku Kunice. Według urzędu właścicielem Kunic był 
Władysław Ossowski, w hipotece zaś figuruje aż 6 spadkobierców (rodzeństwo). 
Każdy z sześciorga rodzeństwa Ossowskich był w jednej szóstej niepodzielnie 
współwłaścicielem majątku: 1) Helena-Marianna, 2) Maria Bąkowska, 3) Zofia, 
4) Anna, 5) Wanda, 6) Henryk25. Podobnie wygląda to w majątku Władysławów. 
Urząd podawał, że dobra były własnością Adama Gostkowskiego, hipoteka zaś 
wymienia jeszcze 5 współwłaścicieli: 1) Witolda Gostkowskiego, 2) Antonie-
go Gostkowskiego, 3) Kazimierza Gostkowskiego, 4) Zofię Bertold, 5) Adama 
Gostkowskiego (ojca)26. Brak jest dokładniejszych badań, które ujawniłyby te 
nieścisłości w skali województwa kieleckiego27. Kwerenda dokumentacji z po-

21 M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 20–22.
22 Dobra ziemskie, passim. 
23 Być może wynikało to z  niedbałości osoby sporządzającej protokół, względnie z  braku 

pełnej wiedzy na temat stosunków własnościowych. Warto dodać, że w normalnych wa-
runkach (a  nie po wojnie i  w  dobie szybkiej parcelacji) urzędy państwowe Drugiej Rze-
czypospolitej też miały problemy z ustaleniem stosunków własnościowych i powierzchni 
całkowitej gruntów; por.: Dobra ziemskie, s.  XII–XIII. Być może była to próba chronie-
nia członków rodziny przed nową władzą, ponieważ protokół spisywany był w obecno-
ści osoby pozostającej w majątku w chwili jego przejęcia na rzecz państwa. Warto dodać, 
że w przededniu wyparcia Niemców z Kielecczyzny około jedna trzecia ziemian podjęła 
ucieczkę ze swoich majątków, ukrywając się w wynajmowanych w miastach mieszkaniach, 
względnie ewakuując się z armią niemiecką na zachód Europy; J. Gapys, Postawy społeczno-
-polityczne, s. 127–128; S. Iwaniak, Ziemiańskie dobra kulturowe, s. 30.

24 Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Powiatowy Urząd Ziemski w Opocznie po 
1945 r. (dalej: PUZ Opoczno II), sygn. 30, k. 1. 

25 Tamże. 
26 Tamże, k. 2. 
27 Trochę o dochodzeniu przez ziemian swoich praw, już w trakcie realizacji Dekretu o Refor-

mie Rolnej, napisał S. Iwaniak; por.: S. Iwaniak, Ziemiańskie dobra kulturowe, s. 39–48.
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wiatu opoczyńskiego korygującej nieścisłości w wykazach parcelacyjnych (spo-
rządzanych również na podstawie protokołów), zawiera co najmniej 20 przy-
padków, gdzie te dane były inne niż w hipotekach28. Prawdopodobnie zbliżony 
odsetek można przyjąć dla innych regionów Kielecczyzny, choć mogą występo-
wać odstępstwa in plus. 

Ziemiaństwo w województwie kieleckim było środowiskiem bardzo zróżni-
cowanym społecznie i rozwarstwionym ekonomicznie. Wynikało to ze stanu po-
siadania, czyli z wielkości majątku i jego dochodowości, również z przychodów 
pozarolniczych działów gospodarki. Dokonano już stratyfikacji warstwy ziemiań-
skiej pod tym względem. Wyróżniono 3 grupy ziemiaństwa. Do grupy pierwszej 
należały majątki o wielkości 60–400 ha (najliczniejsza grupa), do drugiej mająt-
ki średniobszarowe – 500–1000 ha, a do trzeciej najbogatsze – 1000–2880 ha. 
Z  punktu ekonomicznego za najbardziej efektywne uznawano majątki w  prze-
dziale 200–500 ha29. Z  tą stratyfikacją wiązał się też profil lub dominujący typ 
gospodarki w majątku. Protokoły dostarczają w tej kwestii dość szczegółowej wie-
dzy. W tabeli 1 zebrano kilka reprezentatywnych przykładów. 

Tabela 1. Stratyfikacja wybranych majątków wg wielkości z dominującym działem gospo-
darki

Majątek Powierzchnia Charakter majątku
Końskie Wielkie (pow. konecki) 8816 ha majątek leśny z folwarkami 

ogrodniczo-rolnymi (szkółki)
Mirów (pow. radomski) 600 ha majątek rolny
Petrykozy (pow. opoczyński) 54 ha osada młyńska 
Pilczyca (pow. konecki) 1957 ha majątek leśny i przemysł
Siedlce (pow. jędrzejowski) 74 ha majątek rolny i przemysł
Słupia (pow. stopnicki) 388 ha majątek przemysłowy
Włostów (pow. opatowski) 1415 ha majątek rolno-przemysłowy

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki 1944–1950 (da-
lej: UWK I), sygn. 33; sygn. 4603, k. 10–14; sygn. 4385, k. 16, 20; sygn. 4390, k. 1–6; Wojewódzki Peł-
nomocnik ds. Reformy Rolnej w Kielcach (dalej: WPdsRR), sygn. 7, k. 1–7; Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach (dalej: PWRN Kielce), sygn. 1649, k. 13; sygn. 1689, k. 5.

28 APK, PUZ Opoczno II, sygn. 30, k. 1–2. Było to około 44% ogółu dóbr w powiecie opoczyń-
skim. 

29 Wyróżniano też 4 grupę, czyli 500 najbogatszych właścicieli ziemskich w Polsce; W. Rosz-
kowski, Gospodarcza rola, s.  357–376; M.B.  Markowski, Obywatele ziemscy, s.  53–54; 
B. Gałka, Ziemianie i ich organizacje, s. 60–67. 
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Powyższe przykłady, co sygnalizowano na wstępie, potwierdzają podział wo-
jewództwa kieleckiego na 3 strefy rolnicze. Majątki w  północnym pasie woje-
wództwa (Petrykozy, Pilczyca i Końskie Wielkie), gdzie istniały słabsze warunki 
naturalne do prowadzenia na dużą skalę rolnictwa, rozwijały sektor leśny (z prze-
mysłem drzewnym), a bliżej ośrodków miejskich też szkółkarstwo. W pasie po-
łudniowym, gdzie były sprzyjające warunki dla rolnictwa, funkcjonowały majątki 
z  pełnowymiarowym rolnictwem nastawione nie tylko na zbyt ziemiopłodów, 
lecz także na przetwórstwo rolno-przemysłowe (Włostów, Słupia). Z tego sche-
matu wyłamuje się majątek Mirów, który leżąc w obrębie Radomia, należał do 
gospodarstw o  charakterze rolnym. Widać też, że majątki najbardziej wydajne 
rolniczo to te średnioobszarowe, poza wyjątkiem Włostowa, który dzięki dogod-
nym warunkom prowadził też działalność przemysłową30. 

Jeszcze dobitniej typ majątku widać, gdy przeanalizuje się strukturę użytków 
rolnych w dobrach. Zawarte w protokołach dane odnośnie do struktury użytków 
(tabela 2) wskazują jednoznacznie na dominujący typ gospodarowania. Struktura 
ta wynikała przede wszystkim z warunków naturalnych (gleby, szata roślinna, sto-
sunki wodne). Majątek usytuowany w obszarze silnie zalesionym był zmuszony 
rozwijać sektor leśny31, folwark znajdujący się w otoczeniu z przewagą gruntów 
ornych niejako naturalnie nastawiony był na produkcję rolną i hodowlę.

Dane te przynoszą bardzo ciekawe obserwacje i dokładnie wskazują, jak roz-
wój rolnictwa był zdeterminowany przez warunki przyrodnicze. Właściciele 
majątków gospodarujący w obszarze zalesionym stawiali na rozwój gospodarki 
leśnej i z niej czynili dominujący dział (Pilczyca, Stanisławów Nowy). W Wójczy, 
gdzie przeważały tereny zajęte pod wodę (rzeki, bagna, rozlewiska), starano się 
prowadzić rybactwo32. Z kolei nawet w rejonach, które nie zaliczały się do tere-

30 M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 109. 
31 Sektor leśny dostarczał majątkom przeciętnie jedną czwartą dochodu, a w majątkach leś- 

nych nawet więcej; tamże, s. 89–90, 113–114. Dobrze to widać w badaniach szczegółowych. 
W majątku leśnym w Wyszynie Fałkowskiej (pow. konecki) w 1930 r. przychody z lasu się-
gnęły prawie 30%, podczas gdy z upraw rolnych tylko 12%. Resztę stanowiły przychody nie-
rolnicze; Kazimierz Jakubowski. Dominium Wyszyna Fałkowska. Kopiał majątkowy i pry-
watny, wybór i oprac. J. Gapys we współpracy z M. Łuczkowskim, Oświęcim 2015, s. 66–67. 

32 Dobrze to ukazują badania M.B. Markowskiego, np. powiat stopnicki (tam leżała Wójcza) 
miał najwyższą liczbę właścicieli ziemskich ze stawami hodowlanymi (184) i obszar ziemi 
zajętej pod stawy – 1264 ha; tenże, Obywatele ziemscy, s. 83. W skali województwa udział 
hodowli w tzw. pozarolniczej działalności stanowił około 9% ogółu tej aktywności; E. Maj-
cher, Zakłady przemysłowe w majątkach ziemskich w województwie kieleckim według da-
nych Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Kielcach a 1923 r., „Między Wisłą a Pilicą. Studia 
i materiały historyczne” 2010, t. 11, s. 117.
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nów wybitnie sprzyjających rolnictwu, lokalnie rozwijano produkcję roślinną – 
Petrykozy, a zwłaszcza Mirów (w pobliżu Radom – duży ośrodek miejski). 

Część majątków ze względu na lokalne uwarunkowania (głównie warunki na-
turalne) prowadziło specjalistyczne działy uprawy i hodowli33 (tabela 3). 

Nietrudno zauważyć, że w rejonach o dobrych warunkach glebowych tworzo-
no dochodowe działy gospodarki: chmielniki we Włostowie, szkółki drzew owo-
cowych w  Górkach i  Słupi. W  hodowli drzewek ozdobnych specjalizowały się 
głównie majątki leśne (Końskie Wielkie), a rybactwo na większą skalę prowadzo-
no w tych folwarkach, w których istniały ogólnie lub lokalnie dogodne warunki 
hydrologiczne34.

Protokoły przynoszą też wiedzę na temat obecności w majątkach przemysłu. 
Ustalenia naukowe wskazują, że województwie kieleckim w  dobrach ziemiań-
skich na ogół funkcjonowały zakłady przemysłu rolno-spożywczego. Na czoło 
wysuwały się gorzelnie, młyny i  w  niektórych rejonach cukrownie. Cukrownie 
duże znaczenie miały w  południowym pasie województwa kieleckiego, w  skali 
całego województwa ze względu na liczebność większą rolę gospodarczą odgry-
wały gorzelnie i młyny35. W majątkach znajdowały się też inne zakłady przemy-
słowe: tartaki, kamieniołomy, niekiedy zakłady ceramiczne i metalowe36. Ogólnie 
w województwie kieleckim w 162 majątkach prowadzono aktywność pozarolni-
czą (21,3%). Warto dodać, że aż w 111 majątkach odnotowano tylko jedną for-
mę takiej działalności (68,5%). Najwyższą liczbę takich majątków odnotowano 
w  rejonach wybitnie rolniczych: powiaty miechowski – 19, jędrzejowski – 16, 
i stopnicki – 14, oraz w pasie północnym: powiaty radomski – 25, konecki – 1937. 

Protokoły parcelacyjne, czy raczej informacje zawarte w nich o funkcjonowa-
niu zakładów przemysłowych w majątkach, korespondują z powyższymi ustale-
niami badawczymi. Potwierdzają jednak, że nawet w czasie wojny i okupacji nie-
mieckiej zakłady te istniały, pokazują też w niektórych wypadkach skalę zniszczeń 
tych działów gospodarczych. Wybrane przykłady ilustrują powyższe rozważania 
(tabela 4). 

33 Por. M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 82–90.
34 Dochody z tych specjalistycznych działów w ogólnym rozrachunku nie stanowiły poważnej 

pozycji w budżecie. Dominowały dochody ze sprzedaży zbóż, roślin okopowych, mleka. 
Sprzedaż ryb w przeciętnym majątku stanowiła nieco ponad 4%, owoców i warzyw – 3,4%; 
M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 113. 

35 Młyny stanowiły 22,5% ogółu przemysłu w  majątkach, gorzelnie – 18,2%, tartaki – 9%, 
a cukrownie niecały 1%; tamże, s. 91–97; E. Majcher, Zakłady przemysłowe, s. 117.

36 M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 101 i nn.; por. E. Majcher, Zakłady przemysłowe, 
s. 117. 

37 M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 119–128.
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Zauważyć można, że zgodnie z tym, co opisano w literaturze przedmiotu, w po-
wyższej losowo dobranej próbce również liczbowo przeważają młyny. Ulokowane 
były niezależnie od charakteru i wielkości majątku. Zapewne były wykorzystywane 
do przemiału własnego zboża, jak też świadczyły takie usługi otoczeniu wiejskiemu. 
Niekiedy przemiał zewnętrzny stanowił ważną pozycję w budżecie38. W dobrach 
o  rozwiniętej gospodarce leśnej funkcjonowały tartaki39, tam, gdzie występowały 
surowce naturalne, również cegielnie, wapienniki i kamieniołomy40. 

Protokoły przynoszą wiedzę na temat struktury zasiewów, stanu zapasów 
(krescencji) i  stanu inwentarza żywego w  poszczególnych majątkach. Infor-
macje te jako takie mówią nam jedynie o określonych tendencjach panujących 
w  majątkach, nie jesteśmy w  stanie ustalić skali tej eksploatacji przez okupan-
ta niemieckiego, nie mając danych wyjściowych z  jesieni 1944  r. Przyjrzyjmy 
się, jak to wyglądało w majątku leśnym i majątku o profilu wybitnie rolniczym.  
W majątku Pilczyca o ogólnej powierzchni 1957 ha, z areałem gruntów ornych 
164,8 ha i  lasem o powierzchni 1676 ha na 6 lutego 1945 r. znajdowała się na-
stępująca ilość krescencji: żyto – 500 q, jęczmień – 120 q, owies – 100 q, łubin 
– 12 q, mieszanka – 220 q, ziemniaki – 5000 q. Dodatkowo w magazynach ma-
jątku znajdowało się: słomy – 70 q, siana – 5 q, wytłoków buraczanych – 12 q, 
buraków pastewnych – 50 q, brukwi – 80 q, i ziemniaków – 650 q / 4000 kontyn-
gentowych. Jeśli chodzi zasiewy, to żytem obsiano 40,3 ha, koniczyną zaś 3 ha. 
Znacznie skromniej prezentował się stan inwentarza żywego: wałach – 1, wałach 
(młodzież) – 1, krowy mleczne z licencją – 241. Dużo mniejsze proporcjonalnie 
do powierzchni gruntów ornych (556 ha) zapasy posiadał majątek Mirów (pow. 
radomski). Być może świadczy to o intensywniejszej hodowli lub/i o większej eks-
ploatacji, ponieważ majątki położone w okolicy Radomia, czyli stolicy dystryktu 
radomskiego, były narażone na systematyczną kontrolę42. Oto wykaz krescencji 
zawartej w protokole: żyto – 250 q, owies – 100 q, jęczmień – 100 q, łubin – 15 q, 

38 Dobrze ilustrują to zjawisko badania szczegółowe. W 1927 r. właściciel majątku Wyszyna 
Fałkowska z działalności młyna uzyskał dochód w wysokości 4800 zł, podczas gdy z lasu – 
8999 zł 10 gr, a z gospodarstwa rolnego 613 zł; Kazimierz Jakubowski. Dominium Wyszyna 
Fałkowska, s. 25. 

39 Przykładowo we wspomnianym już majątku Wyszyna Fałkowska tartak służył do przecie-
rania również drewna z sąsiednich wsi; tamże, s. 67, 77.

40 Te ostatnie znajdowały się często w majątkach należących do właścicieli pochodzenia ży-
dowskiego; E. Majcher-Ociesa, Majątki ziemskie w posiadaniu Żydów w województwie kie-
leckim w latach 1918–1939, w: Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. 
A. Skodlarski, A. Pieczewski, Łódź 2014, s. 175–189. 

41 APK, UWK II, sygn. 4385, k. 20.
42 Zob. szerzej na temat nadzoru wielkiej własności ziemskiej: J. Gapys, Postawy społeczno-

-polityczne, s. 42–50.
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koniczyna – 2 q, ziemniaki – 730 q, sardela – 30 q, łubin – 15 q łubinu słodkiego, 
słoma żytnia – 100 q. Inwentarz żywy stanowiły 3 krowy, 3 cielaki, 6 koni i 2 źre-
baki – wszystkie zostały zabrane przez wojska sowieckie43. 

Te przykłady pokazują, w  jakim stanie były dobra wielkiej własności ziem-
skiej w  dobie nacjonalizacji, zaraz po przejściu ofensywy styczniowej i  w  mo-
mencie zaprowadzania nowego porządku społeczno-gospodarczego przez rząd 
komunistyczny. Intersujące dane przynoszą w tym zakresie protokoły z obszarów 
przyczółkowych (przyczółek baranowsko-sandomierski), czyli z  jesieni 1944  r. 
Już 20 września 1944 r. (dekret o Reformie Rolnej wydano 6 września)44, przejęto 
m.in. majątek Kiełczyna (pow. opatowski): obszar ogólny – 212 ha, grunty orne 
–  180  ha, pastwiska – 17 ha. Czyli majątek o  charakterze wybitnie rolniczym. 
Na stanie majątku było tylko 66 q żyta, 17 q jęczmienia i 300 kg rzepaku. Był to 
wrzesień, czyli okres, gdy spichlerze wypełniały się krescencją z bieżących zbio-
rów. Taki stan był efektem rabunkowej wywózki przez Niemców ziemiopłodów 
ze strefy przyfrontowej45 oraz radykalizacji społecznej miejscowego środowiska 
chłopskiego. Jak zanotowano w  protokole, część zbiorów została rozkradziona 
przez służbę folwarczną. Katastrofalny był stan zasiewów. Do 20 września ob-
siano zaledwie 6 ha pszenicy, 7 ha żyta i 15 ha koniczyny, głównie ze względu na 
trwające działania zbrojne. Zapewne miała na to też wpływ niewielka liczba koni 
– 3 klacze. Pogłowie zwierząt w dobrach też było wyjątkowo niskie: trzoda chlew-
na – 4 maciory i  1 knur46. Analiza tych kilku przypadków, poparta wstępnymi 
badaniami większej próbki protokołów z województwa kieleckiego, każe sądzić, 
że podobne trendy panowały w znacznej liczbie przejmowanych majątków. 

43 APK, Wojewódzki Pełnomocnik ds. Reformy Rolnej w Kielcach (dalej: WPdsRR), sygn. 7, 
k. 1–3, 7–8. Problem niszczenia majątków przez wojska sowieckie (już przejętych przez 
państwo) jest innym zagadnieniem, które wykracza poza ramy opracowania. 

44 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z  dnia 6 września 1944  r., http://
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19440040017/O/D19440017.pdf (dostęp: 
10.07.2021).

45 J. Gapys, Postawy społeczno-polityczne, s. 127.
46 APK, Wojewódzki Urząd Ziemski w Kielcach (dalej: WUZ Kielce), sygn. 611, k. 21–23a. 

Na spadek liczebności inwentarza żywego w dobrach ziemiańskich wpływało zapewne na-
silenie pod koniec wojny eksploatacji niemieckiej, a częściowo też aktywności band rabun-
kowych oraz podziemia zbrojnego (rekwizycje). W trudnym do ustalenia odsetku w tym 
ubytku uczestniczyła też ludność wiejska (głównie służba folwarczna i  robotnicy rolni). 
Trzeba jednak pamiętać, że i przed wojną liczebność ta nie była imponująca, porównując 
choćby do gospodarstw chłopskich. Na przykład na 100 ha użytków rolnych w majątkach 
liczba bydła wynosiła 15, 4 szt., trzody chlewnej – 10,7 szt., koni – 8,5 szt., i owiec – 8 szt., 
podczas gdy u drobnej własności odpowiednio było to: 42,5 szt., 31,5 szt., 17,1 szt. i 10,6 
szt.; W. Roszkowski, Gospodarcza rola, s. 144. 
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Protokoły to również przydatne źródło do badania stopnia zmechanizowa-
nia majątków i nasycenia gospodarstwa narzędziami rolniczymi. Zróżnicowanie 
majątków w tym względzie było niejako zjawiskiem normalnym, ponieważ było 
następstwem sygnalizowanego wcześniej dużego rozwarstwienia ekonomicz-
nego sfer ziemiańskich. Wartość inwentarza martwego wielkiej prywatnej wła-
sności ziemskiej w  okresie międzywojennym zawierała się między 864 mln  zł 
(1928) a  576 mln zł (1933). Średnio w  przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych 
wartość inwentarza wynosiła 133–171 zł, a  w  gospodarstwach drobnej wła-
sności (do 30 ha) – 231–242 zł47, czyli im większe gospodarstwa, tym stopień 
nasycenia mniejszy. Widać to doskonale na przykładzie liczby pługów przypa-
dających na 1 ha użytków rolnych, np. w  gospodarstwach o  powierzchni 50–
100  ha  – 1 pług przypadał na 12,7 ha, ponad 100 ha – na 29,7 ha48. Wybrana 
próba (4 majątki) w dużym stopniu potwierdza te tendencje. Mniejsze nasyce-
nie 1 ha sprzętem nie oznaczało jednak, że w majątkach dużych (o dominującym 
profilu rolniczym) fizycznie znajdowała się mniejsza liczba maszyn i narzędzi49.  
Z reguły była ona większa i bardziej zróżnicowana. Petrykozy jako jednofolwar-
kowy majątek (ok. 30 ha gruntów ornych) miały wręcz podstawowy park maszy-
nowy: siewnik, żniwiarka, grabiarka, pług jednoskibowy – 3, pług dwuskibowy – 
2, kultywator, brony sprężynowe – 1, brony żelazne – 3 i siewne – 2, radło – 3, 
wozy – 1, sanie jezdne i sanie robocze oraz parnik i sieczkarnię50. 

Niewiele większy, ale wybitnie rolniczy, majątek Sielec, płożony w  rejonie 
silnie rozwiniętego rolnictwa (pow. buski), miał znacznie bogatszy park maszy-
nowy. Kilka dużych maszyn i motorów: traktor Deutz, 3 młockarnie (Lanc Perc 
– 2 i Stahl Lanz – 1), lokomobilę Wolf Haga, oczyszczalnię Neussat, motor do 
oczyszczalni DSW oraz 3 motory diesla (motory Deutz). Wśród asortymentu go-
spodarskiego znajdowały się 2 wialnie, młynek i sieczkarnia. Ponadto w gospo-
darstwie było jeszcze 5 siewników (SHL, Ventzki, Saxonia i Westfalia) i siewnik 
do nawozów Dorn. Na stanie były też maszyny przeznaczone do zbiorów plonów: 
2 żniwiarki (Lantz i Deering), 3 kosiarki Deeringa i kopaczka Lantza51. Równie 
bogaty park maszynowy był w majątku Górki (pow. opatowski). W protokole od-
najdujemy wykaz następujących maszyn: traktor Buldog 55, młockarnia, kierat, 

47 Tamże, s. 146–148. 
48 Tamże, s. 145. 
49 Zróżnicowany i często stosunkowo nowoczesny park maszynowy świadczył o wysokiej kul-

turze rolnej wielkiej własności ziemskiej. 
50 APK, UWK II, sygn. 4603, k. 10. 
51 Tamże, sygn. 447, Załącznik do protokołu zdawczo-zbiorczego maj. Sielec pow. Kazimierza 

Wielka, dn. 28.04.1947. 
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młynek, tryjer, siewnik duży – 13-rzędowy, grabiarka, sieczkarnia, żniwiarka do 
koniczyny, siewnik do nawozu. Zanotowano też liczbę narzędzi rolniczych: pług 
1-skibowy – 2 szt.; 2-skibowy – 5 szt., kultywator – 3 szt., brony drewniane – 
3 komplety, wał gładki – 1 szt., pierścieniowy – 1 szt., radło – 3 szt., płótniak 
do czyszczenia buraków – 1 szt. Wykazano też urządzenia służące do przewozu 
gospodarczego: wozy – 3 szt., beczkowozy – 2 szt., sanie wyjazdowe – 6 szt., ro-
bocze – 7 szt. Wyróżniono także sprzęt spichrzowy: szufle – 1 szt., wózki – 1 szt., 
waga dziesiętna – 1 szt., drabiny wozowe – 2 szt., dyszle – 2 szt., i ogrodniczy: 
beczka do wody, kultywator, brona sprężynowa konna, bielnik konny, 80 okien 
inspekt52. 

Nieco skromniejszy, ale równie wielostronny, park maszynowy posiadała Pil-
czyca – majątek leśny ze 164,5 ha gruntów ornych i około 60 ha łąk i pastwisk. Park 
dużych maszyn stanowiły 4 traktory, siewnik, 2 żniwiarki, kosiarka, młockarnia, 
kopaczka, młynek, wialnia, żmijka, grabiarka, 4 sieczkarnie sieczkarnia buracza-
na, gniotownik i parnik. Poza tym wykazano w protokole: pług 1-skibowy – 2 szt., 
2-skibowy – 8 szt., wieloskibowy – 2 szt., pługi traktorowe – 4 szt., kultywator – 
3 szt., brony drewniane – 12 szt., sprężynowe – 2 szt., łąkowe – 1 szt., posiewne – 
1 szt., 1 bronę talerzową, komplet bron traktorowych, wał gładki, pierścieniowy, 
radło – 2 szt. W wykazie wyróżniono też różnorodne urządzenia przewozowe: 
wozy – 5 szt., beczkowóz, sanie wyjazdowe – 3 szt., robocze, uprząż roboczą – 
6 szt., liny – 2 szt. i drabiny wozowe – 1 szt. Znalazły się w nim również narzędzia 
gospodarskie: wózek, szufle – 3 szt., bańki do mleka – 3 szt., skopce – 1 szt., waga 
– 3 szt., skrzynie inspekt. – 18 szt., 50 okien inspekt i 10 pni (uli) pszczelich53. 

Bardzo ciekawym zagadnieniem, które możemy zbadać na podstawie proto-
kołów parcelacyjnych, jest struktura zatrudnienia w majątkach. Powszechnie wia-
domo, że w dobrach ziemiańskich pracownicy dzielili się na 2 kategorie: pracow-
nicy stali (m.in. dozór, rzemieślnicy, ordynariusze) i pracownicy sezonowi (roczni, 
dniówkowi). W  zależności od wielkości majątku, jego profilu gospodarczego 
liczba pracowników stałych była zmienna, liczba zaś najmu sezonowego (m.in. 
dniówkowi) związana była z  okresowym nasileniem prac w  gospodarstwach54. 
Analiza struktury pracowników w majątkach (tabela 5) wykazuje, że liczebność 

52 Tamże, sygn. 4413, Protokół przejęcia maj. Górki, pow. sandomierski, gm. Jurkowice, włas- 
ność Andrzeja Karskiego, Górki, dn. 13.11.1944.

53 Tamże, sygn. 4385, k. 20. 
54 Zob. szerzej na temat kategorii pracowników zatrudnionych w majątkach: W. Roszkowski, 

Gospodarcza rola, s. 148–149 i nn. Nasilenie prac związane zaś było z kalendarzem prac 
polowych; por.: Dziennik Stanisława Borkowskiego konserwatywnego ziemianina z jędrze-
jowskiego Lipna (1919–1921), oprac. M. Nowak, Kielce 2019, s. XXXVI–LXIV. 
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pracowników stałych (ordynariuszy) i rolnych była zbliżona. Jednak widoczna jest 
inna prawidłowość, że im większy majątek tym proporcjonalnie mniejsza liczba 
robotników stałych i sezonowych. Być może świadczy to o racjonalizacji kosztów 
produkcji, względnie może mówić o wyższym stopniu mechanizacji w majątku55. 

Tabela 5. Struktura zatrudnienia w wybranych majątkach ziemskich 

Nazwa  
majątku Powierzchnia Pracownicy  

stali/ordynariusze Dniówkowi 

Bidziny 654,0 ha/364 ha* 31 rodzin 29 osób
Bieganów 345,0 ha/169 ha* 10 rodzin (52 osoby) 13 rodzin (55 osób)
Czyżów  
Szlachecki 

547,0 ha/223 ha* 30 osób –

Linów 470,0 ha/380 ha* 21 rodzin (68 osób) 21 rodzin (90 osób)
Nagorzany 265,8 ha/204 ha* 17 rodzin –
Donosy 126,0 ha/80 ha* 16 rodzin (73 osoby) –

*Grunty orne. 
Źródło: APK, UWK II, sygn. 4388, Protokół przejęcia maj. Bidziny, gm. Wojciechowice, pow. opa-
towski, właściciel Adam Bieliński, Bidziny, dn. 15.03.1945; sygn.4394, Protokół przejęcia na cele re-
formy rolnej majątku Donosy, gm. Kazimierza Wielka, pow. pińczowski, właściciel – Emil Postawka, 
Donosy, marzec 1945; sygn. 4419, Protokół przejęcia maj. Bieganów, pow. włoszczowski, właściciel 
Jan Morstin, Bieganów, dn. 04.03.1945; sygn. 4402, Protokół przejęcia maj. Nagorzany, gm. Nagorza-
ny, pow. pińczowski, właściciel Lucyna Thugut, Nagorzany, dn. 24.02.1945; WUZ Kielce II, sygn. 611, 
k. 36–38, 60–63.

Dopełnieniem powyższej statystyki jest struktura zawodowa pracowników 
stałych (tabela 6). Jest ona typowa dla majątków ziemskich56. Niezależnie od wiel-
kości majątku i jego struktury funkcjonowały stałe stanowiska, tzw. nadzór wyż-
szy – zarządcy/rządcy, i średni – polowi, karbowy, gajowy; rzemieślnicy – stel-
mach, kowal, oraz personel robotniczy – fornale, furmani, ogrodnicy itd. 

Bezpośrednio ze stosunkiem pracy związane są relacje społeczne pracodaw-
ca–robotnik. W protokołach znajdujemy echa tych relacji, a w zasadzie ich jedną 
stronę – kradzieże dokonywane przez służbę folwarczną i okoliczne chłopstwo 

55 W.  Roszkowski, Gospodarcza rola, s.  146–148. Choć nie musi być to wyznacznik więk-
szej mechanizacji (nasycenie maszyn na 1 ha w majątkach mniejszych czy nawet w gos- 
podarstwach chłopskich było wyższe, co już sygnalizowano). Świadczą też o tym badania 
szczegółowe z terenu województwa kieleckiego dotyczące majątków średnioobszarowych 
i leśnych; Dziennik Stanisława Borkowskiego, s. XXXVI–LXIV; Kazimierz Jakubowski. Do-
minium Wyszyna Fałkowska, s. 16, 43, 46, 51, 59, 69, 74, 81, 100, 156.

56 W. Roszkowski, Gospodarcza rola, s. 148–149 i nn.
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w dobrach57. Stanowiły pokłosie okresu przejściowego (typowa wojenna krymina-
lizacja życia), resentymentów i radykalizacji społecznej oraz wpływu propagandy 
komunistycznej58. Ludność wiejska zabierała inwentarz żywy, martwy i wyposa-
żenie dworów. Nie wszystkie, ale te bardziej skrupulatnie sporządzone protoko-
ły parcelacyjne zawierają imienne wykazy zrabowanego mienia ziemiańskiego59, 
z podaniem nawet numeru inwentarzowego zwierząt. Prześledźmy to zjawisko 
choćby na przykładzie majątku Mirów. W tym majątku 3 pracowników ukradło: 
pług 1-skibowy, pług 2-skibowy, 4 koła od bryczki, dwukółkę, koło niekute, 4 koła 
do wozu, 2 brony, sztangę do kosiarki, wózek, 11 pasów transmisyjnych, kulty-
wator, 2 pługi 2-skibowe, okapacz, wóz drabiniasty kompletny. Rozkradziono też 
wyposażenie dworów. I tak kilka osób zabrało: szafę na ubrania, szafkę aptecz-
ną, lustro małe i duże, nocną szafkę, okrągły stół i stół rozkładany, okrągły stolik 

57 Nie było to nowe zjawisko, występowało też w okresie międzywojennym. Były to na ogół 
drobne kradzieże na polach i  w  lasach; por. Kazimierz Jakubowski. Dominium Wyszyna 
Fałkowska, s. 16, 60, 71, 135, 174–175. 

58 J. Gapys, Stosunek ziemiaństwa polskiego do wkraczających wojsk radzieckich w 1944–1945 
roku na przykładzie dystryktu radomskiego, w: Wojska radzieckie w Polsce 1939–1993, red. 
S. Dąbrowski, K. Jaworska, W.W. Szetelnicki, Legnica 2013, s. 195–209.

59 Tylko w niewielkim odsetku protokołów spisywano tego typu informacje. Raczej sporzą-
dzano w tej materii osobne raporty. 

Tabela 6. Struktura zawodowa pracowników stałych w majątkach

Kategorie  
pracowników 

Nagorzany  
(265 ha)

Czyżów Szlachecki 
(547 ha) 

Donosy  
(126 ha)

Kadra nadzorcza
1 zarządca
1 polowy 
1 karbowy
1 gajowy

2 polowych
1 karbowy
1 starszy gajowy 
1 gajowy

1 rządca 
1 pisarz 
1 karbowy

Rzemieślnicy 1 stelmach 
1 kowal

1 stelmach 1 stelmach
1 kowal

Fornale 7 fornali 18 fornali 4 fornali 
Furmani 1 furman 1 furman –

Inne 
1 stróż 
2 skotak

1 ogrodnik 
1 pastuch
1 stróż
1 lokaj 

1 stróż nocny
4 robotnice 
2 skotak/ka

Źródło: APK, UWK II, sygn. 4394, Protokół przejęcia na cele reformy rolnej majątku Donosy, gm. 
Kazimierza Wielka, pow. pińczowski, właściciel – Emil Postawka, Donosy, marzec 1945; sygn. 4402, 
Protokół przejęcia maj. Nagorzany, gm. Nagorzany, pow. pińczowski, właściciel Lucyna Thugut, Na-
gorzany, dn. 24.02.1945; WUZ Kielce II, sygn. 611, k. 36–38, 60–63; WUZ Kielce, sygn. 611, k. 60–63. 
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do brydża, 7 krzeseł, kredens stołowy i kuchenny (3 spody pod kredens), łóżko 
i łóżko żelazne, etażerkę i 2 wazony60. Jeszcze bardziej szczegółowe wykazy zawie-
rały wspomniane raporty opisujące skalę kradzieży w folwarkach. Przykładowo 
w majątku Policzna (pow. kozienicki) okoliczna ludność rozkradła znaczną część 
inwentarza żywego, martwego, krescencji majątkowej i wyposażenia dworu. Za-
brano m.in. 30 szt. macior i prosiąt, 2 krowy, 6 koni, 80 q ziemniaków jadalnych 
i  60 q pastewnych, 20 platform koniczyny, 100 m desek i  budulca oraz 100 m 
drewna opałowego. Ordynariusze i robotnicy dniówkowi ukradli 1 pas transmi-
syjny do młockarni, 6 małych pasków, 100 l ropy i benzyny oraz 50 kg karbidu. 
Szaber ogromnych rozmiarów dotyczył też wyposażenia dworu. Rozkradziono 
m.in. 50 łóżek, 5 szaf sosnowych, 3 kredensy dębowe, 8 stołów dębowych, 3 biur-
ka dębowe, 10 krzeseł dębowych. Ponadto z dworu zniknęły regały, półki i ramy 
okienne61. Skala tego zjawiska wymaga dalszych badań w odniesieniu tak do wo-
jewództwa kieleckiego, jak i Polski62. 

W  protokołach odnajdujemy dość szczegółowe opisy zabudowy dworskiej 
i folwarcznej. Zawierają one wykazy zabudowań z podaniem rozmiarów, rodzaju 
materiału, z którego był budynek postawiony, jakie było pokrycie dachu, stan tech-
niczny i niekiedy wartość nieruchomości. W 1938 r. w Polsce wartość substancji 
mieszkalnej i gospodarczej w majątkach szacowano na kwotę 1103 mln zł63. Nieco 
światła na wartość zabudowy w poszczególnych majątkach na terenie Kielecczy-
zny rzuca dołączony do dokumentacji parcelacyjnej inwentarz majątku Kaliszany 
(pow. buski – około 400 ha) z 1943 r. Wartość budynków wyceniono na ponad 
2 mln zł64. W wojewodztwie kieleckim przeciętny dwór miał 12 izb (pomiesz-
czeń) i zbudowany był w XIX/XX w., jako budulec przeważało drewno. Na ogół 
był bogato wyposażony, nierzadko miał stylowe umeblowanie. Nieodzownym 
wyposażeniem były duże stoły jadalne, kredensy, stoliki, kanapy i fotele65. Obok 

60 APK, WPdsRR, sygn. 7, k. 4–6. 
61 Tamże, Pełnomocnik Powiatowy Tymczasowego Rządu ds. Reformy Rolnej na powiat 

kozienicki, sygn. 3, Pismo Pełnomocnika Powiatowego Tymczasowego Rządu ds.  Refor-
my Rolnej na powiat kozienicki do Komisariatu Powiatowej Milicji w Kozienicach w spra-
wie skradzionych rzeczy przez okolicznych mieszkańców z  majątku Policzna, Kozienice 
23.03.1945.

62 M. Błąd, Sto lat reform, s.  118–124; S.  Iwaniak, Ziemiańskie dobra kulturowe, s.  69–83. 
Powszechnie wiadomo, że ogromnych dewastacji w  majątkach dokonywała wkraczająca 
Armia Czerwona (często też prowokowała napady ze strony okolicznych mieszkańców), 
jednak w protokołach tego w zasadzie nie ujmowano. 

63 W. Roszkowski, Gospodarcza rola, s. 148. 
64 APK, WUZ Kielce, sygn. 630, k. 1. 
65 M.B. Markowski, Obywatele ziemscy, s. 198.
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dworów w  dobrach znajdowały się zabudowania gospodarcze oraz mieszkania 
dla służby folwarcznej. Poniższe przykłady wskazują na zróżnicowanie wielkości 
siedzib ziemiańskich, skalę i zakres wyposażenia poszczególnych dworów oraz na 
stan zabudowań na koniec wojny. Z jednej strony mamy opisy zniszczonych lub 
zdewastowanych siedzib, z  drugiej zaś przykłady inwestycji w  zabudowę. Róż-
norodność zabudowy gospodarczej informuje o  dominującym profilu hodowli 
czy produkcji rolnej oraz o  kulturze rolnej. Opisy czworaków przynoszą nam 
wiedzę na temat sytuacji mieszkaniowej robotników folwarcznych. Przyjmy się 
zabudowie w niewielkim majątku Taras (67 ha) położonym w powiecie konec-
kim. W dobrach znajdowały się 2 budynki mieszkalne: pierwszy główny (dwór) 
o wymiarach 24 × 10 m – drewniany kryty strzechą – stan zły; drugi nowy niewy-
kończony (8,5 × 4,5 m) – również drewniany pokryty słomą. Obok znajdowała się 
drewniana wozownia zbudowana na słupach murowanych o wymiarach 17×7 m 
– kryta strzechą. Na podwórzu folwarcznym znajdowała się też obora murowa-
na pokryta słomą (22 × 9,8 m), chlewy (10 × 5 × 4m, drewno, słoma) i stodoła 
(31 × 11,8m) w części murowana kryta strzechą. Zabudowania gospodarcze były 
w złym stanie. Mowa też jest o parkanie/płocie okalającym obejście dworskie, był 
to płot sztablowy o wymiarach 130 × 26 m poważnie podniszczony66. 

 Na przeciwległym krańcu województwa w  majątku Bidziny (pow. opa-
towski) rodzaj zabudowy był bardziej typowy dla obejścia dworskiego. W części 
dworskiej znajdował się obszerny zniszczony drewniany dwór (40 × 10 m), kry-
ty gontem, nieopodal stała drewniana oficyna dla służby (17 × 9m). Podwórze 
folwarczne było zdominowane przez 4 drewniane czworaki kryte dachówką  – 
wszystkie były w stanie dobrym. Największy czworak miał wymiary 20 × 10 m, 
najmniejszy zaś 8 × 6m. Na podwórzu znajdowała się też okazała murowana z ka-
mienia obora pokryta dachówką (20 × 10 m), kamienna świniarnia (15 × 6 m) 
kryta papą i stajnie z wozownią zbudowane z kamienia o wymiarach 15 × 8m. 
Zabudowania były w dobrym stanie. Obejście było wybrukowane (150 m2) i oka-
lał je murowany parkan o długości 50 m67. 

W  Mirowie w  majątku podradomskim zabudowa była jeszcze bogatsza. 
W parku znajdował się rozłożysty drewniany dwór (27 × 18 m) pokryty dachów-
ką. Nieopodal na podwórzu folwarcznym znajdowały się 4 czworaki (2 drew-
niane, 2 murowane) – największy o  wymiarach 31 × 30m, najmniejszy zaś –  
12,8 × 7,1 m. Znajdowała się tam również ogromna drewniana dworska świniarnia 

66 APK, UWK II, sygn. 4385, k. 18. 
67 Tamże, sygn. 4388, Protokół przejęcia maj. Bidziny, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, 

właściciel Adam Bieliński, Bidziny, dn. 15.03.1945. 
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(30,5 × 9,5 m), murowana obora dworska (47 × 11 m) i obora fornali (46 × 8,5 m).  
Oprócz tych zabudowań znajdowały się 3 szopy (na narzędzia, 2 na siano), stajnia 
murowana, kuźnia oraz magazyn zbożowy. Wszystkie budynki były w  dobrym 
stanie68. 

Dwór był symbolem rodziny, tradycji i przynależności do sfery ziemiańskiej, 
stąd też gromadzono w nim przez pokolenia pamiątki rodzinne, książki, dzieła 
sztuki i dzieła sztuki użytkowej. Zaspokajał wielorakie potrzeby jego mieszkań-
ców, dlatego mieścił w swej przestrzeni dziesiątki większych i mniejszych przed-
miotów, sprzętów – ogólnie mówiąc utensyliów dworskich69. W  protokołach 
rzadko znajdują drobiazgowe opisy wyposażenia dworskiego70. Jedno z  takich 
szczegółowych zestawień odnajdujemy w protokole z majątku Kamionna (pow. 
pińczowski)71. Warto wymienić te sprzęty, by ukazać, jak był wyposażony typowy 
dwór na Kielecczyźnie. Zestawienie nie było zrobione według pomieszczeń, ale 
pogrupowane w kilka bloków. Jako pierwsze wymieniono przedmioty znajdujące 
się w sypialniach i pokojach gościnnych: łóżka i utensylia – 1 żelazne, 1 niklowe, 
1 drewniane, 6 łóżek drewnianych ciemnych, 2 łóżka mahoniowe, 11 materacy, 
1 mata, 2 kołdry jedwabne, 2 poduszki, 2 jaśki, 3 szafki nocne białe, 1 szafka z bla-
tem marmurowym (białym), 1 szafka nocna ciemna, 3 szafki nocne mahoniowe, 
3 szafki nocne z blatem marmurowym, 1 toaletka ciemna, 2 umywalki z blatem 
marmurowym, 4 umywalki białe, 8 dzbanów emaliowanych, 6 miednic emalio-
wanych. Skatalogowano też sprzęty służące mieszkańcom dworów w sypialniach, 
salonie – jadalni: fotele: 9 foteli miękkich ciemnych, 10 foteli miękkich białych, 
4 fotele skórzane miękkie, 11 foteli plecionych, 2 fotele dębowe twarde; krzesła: 
2 krzesła miękkie białe, 6 krzeseł białych, 8 krzeseł miękkich ciemnych, 21 krze-
seł ciemnych, 2 krzesła dębowe, 1 taborecik ciemny, klęcznik mahoniowy; stoły: 
5 stolików białych, 3 stoliki ciemne, 1 stolik mahoniowy, 3 stoły ciemne, 14 stołów 
gospodarczych, 2 stoliki do kart, 1 stolik do szachów, 1 stoli ciemny, 2 stoliki ple-
cione, 2 biurka; kanapy: 5 kanapek białych miękkich, 2 kanapki ciemne, 1 kanapka 
składana, 3 kanaki plecione, 1 kozetka. W dalszej części spisano kolejne sprzę-
ty: szafy: 4 szafy białe, 3 szafy ciemne, 2 szafy mahoniowe, 2 szafy gospodarcze, 
1  szafka do radia, 1 szafka do papierosów, 1 szafka PCK, 2 parawany szklane, 
4 parawany materiałowe, 4 parawany (ramy), sofa drewniana, 1 szafka witryna 

68 Tamże, WPdsRR, sygn. 7, k. 1. 
69 Por.: Dwór polski w XIX w., wcześniejsze i kolejne tomy z tej serii. 
70 Często wyposażenie to, zanim przystąpiono do jego spisania, zostało zdziesiątkowane 

przez kradzieże; S. Iwaniak, Ziemiańskie dobra kulturowe, s. 85–110.
71 Ten dość drobiazgowy opis zamieszczono celowo, by wskazać na bogactwo wyposażenia 

w polskiego dworu, który jak wspomniano, odgrywał też rolę kulturotwórczą. 
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orzech, 1 kredens pokojowy mały, 1 kredens pokojowy dębowy, duży, 2 komody, 
3 szafy biblioteczki ciemne, niskie, 1 szafka biblioteczka, 1 lodówka ciemna, 1 
zegar Biekier Szaflary; lampy i lustra – 6 lamp stołowych dobrych, 5 lamp stoło-
wych zepsutych, 1 lampa karbidówka, 2 karbidówki zwykłe; 1 lusterko stołowe, 2 
lustra ścienne. W spisie znajdowały się też portiery i dywany: 10 portier pluszo-
wych bordo, 5 portier sukiennych bordo, 4 portiery lniane, 1 kapa, 1 dereczka 
florenowa, 1 kilim. Wyróżniono też rubrykę dzieła sztuki i książki: 1 obraz olej-
ny, 13 obrazków oleodruków, 16 obrazów sztychów, 18 fotografii (w ramkach), 
1 paczka starych pism (kilka roczników), pianino firmy Dundin Pat. Na koniec 
spisano sprzęty używane w kuchni i w pralni: 1 wyżymaczka, 1 kadź blaszana, 2 
kociołki blaszane, 2 skrzynie szafarnie, 8 kawałków cyny do lutowania, 2 balie, 2 
dzieże, 1 moździerz, 1 kosz na bieliznę, 15 garnków różnych, 2 rondle, 2 patelki, 2 
żelazka, 2 wieszaki dębowe, 58 talerzy, 20 filiżanek, 10 spodków. Ponadto stwier-
dzono, że w domu były 1 nosze PCK i 2 worki pierza niedartego. Wymieniono też 
osobno utensylia znajdujące się w kaplicy dworskiej: ołtarz, obraz ukrzyżowane-
go Chrystusa, obrus biały, pulpit pod mszał, patera, dzwonek potrójny, dzwonek 
pojedynczy, 4 słupki pod knoty. Podano też w protokole wyposażenie łazienki: 
blaszana wanna pobielona, sedes, muszla, kocioł na wodę, umywalka, 2 półeczki, 
szafa biała z 4 drzwiczkami, skrzynia na bieliznę, stolik ciemny i otomana męska72.

Przeważnie jednak w protokołach znajdują się bardzo ogólnikowe informacje 
odnoszące się do wyposażenia dworu. Bardzo enigmatycznie zostało to opisane 
w protokole przejęcia majątku Giełzów (pow. konecki). Zacytujmy ten fragment: 
„Dom z kompletnym wyposażeniem czterech pokoi (fortepian), biblioteka około 
100 tomów książek beletrystycznych”73. Nieco bardziej szczegółowo, ale też dość 
skrótowo, opisano wyposażenie dworu w majątku Podolany: 13 szaf, 21 krzeseł 
4  stoły, 3 stoliki, 2 kredensy, biurko, 2 szafki nocne, materac, 3 łóżka, kanapa, 
etażerka, lustro, 3 skrzynie na mąkę, wanna, 2 umywalki, 4 ławki, szafa kuchenna, 
769 egzemplarzy książek74. 

Podsumowując powyższe rozważania, trzeba stwierdzić, że sporządzone 
w ciągu akcji parcelacyjnej protokoły przejęcia majątków przez państwo to źró-
dło, które wieloaspektowo opisuje gospodarkę folwarczną i niektóre przejawy ży-
cia ziemiaństwa. Ich wartość wynika z faktu, że były spisywane według jednego 

72 APK, UWK II, sygn. 4396, Protokół przejęcia majątku Kamionna, właściciel A. Grabkow-
skiego, Pińczów, dn. 17.02.1945. 

73 Tamże, sygn. 4384, k. 7. 
74 Tamże, sygn. 4393, Protokół przejęcia majątku Podolany, właściciel – S. Rydel, Podolany, 

8.03.1945. 
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formularza, co umożliwia porównanie danych dotyczących poszczególnych ma-
jątków na badanym terenie (województwo kieleckie). Jednak poziom szczegóło-
wości nie jest taki sam, niekiedy widać mniejszą staranność w tworzeniu protoko-
łów. Dokumenty te ukazują stan gospodarki folwarcznej w przededniu likwidacji, 
tj. strukturę własności, wielkość i  typ majątku oraz strukturę użytków rolnych, 
w nieco mniejszym stopniu strukturę upraw, stan pogłowia zwierząt hodowli i za-
pasów w majątkach. Dość szczegółowo skatalogowano inwentarz martwy / park 
maszynowy, dzięki któremu możemy poznać stopień mechanizacji produkcji. 
Dostajemy też na ogół staranne zestawienia dotyczące zabudowy dworskiej i fol-
warcznej oraz jego stanu technicznego, niekiedy też drobiazgowe opisy wyposa-
żenia dworów. Protokoły dokumentują także stan i strukturę zatrudnienia w ma-
jątkach. Dzięki regularności i bogactwu informacji stanowią znakomite źródło do 
badania dziejów gospodarki folwarcznej i niektórych aspektów życia ziemiaństwa 
w jej schyłkowym okresie. Mogą one służyć jako dopełnienie dotychczasowych 
badań i ich pogłębienie. Masowość źródeł umożliwia prowadzenie badań kompa-
ratystycznych i syntetyzujących. 
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Streszczenie

W artykule podjęto próbę ukazania różnic zdań w Episkopacie Polski wobec koncepcji unor-
mowania relacji z władzami państwowymi po II wojnie światowej. Zwrócono uwagę na udział 
biskupów należących do Komisji Głównej Episkopatu Polski w rozmowach sondażowych, a na-
stępnie pracach Komisji Mieszanej, które doprowadziły do podpisania pierwszego w dziejach 
relacji katolicyzmu z  komunizmem tzw. porozumienia między państwem a  Kościołem z  14 
kwietnia 1950  r. Na tym tle uwzględniono ewolucję stanowiska najważniejszych biskupów 
w  procesie negocjacji, podpisania deklaracji i  jej bezpośrednich następstw oraz przeprowa-
dzono reinterpretację części tez zawartych w dotychczasowej literaturze. Ujęto kontekst po-
szczególnych etapów negocjacji oraz kontrowersje występujące w kierownictwie episkopatu, 
korzystając z zapisków biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, który jako członek Komisji 
Głównej uczestniczył w kolejnych etapach rozmów między przedstawicielami Kościoła i pań-
stwa. W  pierwszej fazie obowiązywania wspólnej deklaracji opowiedział się za renegocjacją 
zawartego układu i był pierwszą jego ofiarą.

Słowa kluczowe: Episkopat Polski, Komisja Mieszana, stosunki państwo–Kościół, poro-
zumienie między episkopatem a rządem. 

Summary

The Polish Episcopate and the idea of agreement with state authorities (1946–1950)

The article attempts to present the disagreements in the Polish Episcopate regarding the idea of 
normalising relations with state authorities after World War II. The research draws attention to 
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the participation in probe talks of the bishops who belonged to the Main Council of the Polish 
Episcopate, and then in the works of the Joint Commission, which led to the signing of the so 
called agreement between the state and the Church on14th April 1950. It was the first ever 
document of such kind in the history of the relations between Catholicism and Communism. 
Against this background, there are taken into consideration: the evolution of the standpoints 
of the most important bishops in the process of negotiations, signing of the declaration and its 
direct consequences. Some of the theses of previous research are reinterpreted. The context of 
particular stages of negotiation and controversies among the episcopal leaders are presented 
using (among others) the notes of Czesław Kaczmarek, the Bishop of Kielce. He, as a member 
of the Main Commission, participated in subsequent stages of talks between the representa-
tives of the Church and the state. In the first phase of the joint declaration, he was in favour of 
renegotiation of the concluded agreement and became its first victim.

Keywords: Polish Episcopate, Joint Commission, state-Church relations, agreement be-
tween the Episcopate and government.

Wstęp

Po zakończeniu II wojny światowej Episkopat Polski znalazł się w sytuacji ko-
nieczności zdefiniowania stanowiska wobec nowej rzeczywistości politycznej. 
Nielegitymizowane władze Polski „ludowej” przystąpiły do budowy systemu rzą-
dów wzorowanego na ustroju Związku Radzieckiego, który zakładał eliminację 
religii i Kościoła z życia publicznego. Od początku hierarchia Kościoła katolic-
kiego dostrzegała niebezpieczeństwo podważenia jej autorytetu, pozycji prawnej 
i dotychczasowego stanu posiadania, stykając się najpierw z ambiwalentną polity-
ką władz świeckich w latach 1945–1947, a następnie doświadczając zmasowanej 
akcji propagandowej i redukcji instytucjonalnej z  lat 1948–1950. Kierownictwo 
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wypraco-
wało strategiczne cele polityki wobec Kościoła i  kreowało taktyczne działania 
w tym zakresie. Ekipa Władysława Gomułki i Bolesława Bieruta przeprowadziła 
akt uznania konkordatu z 1925 r. za nieobowiązujący, zmianę statusu nauki religii 
w szkołach, wprowadziła świeckie prawo małżeńskie, zainicjowała prorządowe 
formacje duchownych (duszpasterstwo wojskowe i księża „patrioci”), zorganizo-
wała uderzenie propagandowe w hierarchów polegające na oskarżeniu o antyse-
mityzm, popieranie Piusa XII uznanego za nastawionego antypolsko i  pronie-
miecko oraz kolaborację z hitlerowskimi Niemcami1.

1 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 7–18; R. Łatka, J. Marec-
ki, Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów, Warszawa 2017, s. 20–27, 33–35; 
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Biskupi od początku zajmowali się zmianą metod duszpasterskich w  diece-
zjach, ożywieniem aktywności na polu społecznym oraz utrwalaniem tradycyjnej 
więzi w ramach triady: biskupi – duchowieństwo – wierni. Jednocześnie – świado-
mi autorytetu i społecznych wpływów Kościoła – deklarowali wolę unormowania 
relacji z  władzami państwowymi. Dlatego ich reprezentanci należący do Komi-
sji Głównej2 (KG) Episkopatu Polski uczestniczyli w rozmowach pozorowanych, 
a następnie pracach Komisji Mieszanej, które doprowadziły do podpisania pierw-
szego w dziejach relacji katolicyzmu z komunizmem tzw. porozumienia między 
państwem a Kościołem z 14 kwietnia 1950 r. Celem niniejszego artykułu będzie 
przedstawienie ewolucji stanowiska najważniejszych biskupów w procesie nego-
cjacji, kontrowersji wokół podpisania deklaracji oraz reinterpretacja części tez za-
wartych w  dotychczasowej literaturze. Uwzględniona zostanie argumentacja na 
temat kontekstu i niuansów związanych z przebiegiem rozmów oraz ustaleniami 
wzbudzającymi dyskusje w kierownictwie episkopatu, które zostały odzwiercie-
dlone w niepublikowanych notatkach biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. 
Jako członek KG Episkopatu Polski uczestniczył on w rozmowach sondażowych 
i dyskusjach na forum konferencji plenarnych biskupów, a w pierwszej fazie obo-
wiązywania wspólnej deklaracji opowiedział się za renegocjacją dokumentu.

Rozmowy sondażowe

Episkopat Polski po II wojnie światowej obejmował – jak stwierdził Bartosz 
Kaliski – „duchownych różnych pokoleń, o  różnych doświadczeniach i  zapa-
trywaniach na sprawy społeczne”3. Potwierdza ten stan przypadek arcybiskupa 
Włodzimierza Jasińskiego, który w  1946  r. zrezygnował ze stanowiska ordyna-

Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003, s. 24–77; J. Żaryn, Dzieje Kościoła 
katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 75–104.

2 Komisja Główna Episkopatu Polski została utworzona w październiku 1945 r. W zakresie jej 
kompetencji znajdowało się podejmowanie najważniejszych dla polskiego Kościoła decyzji, 
zwłaszcza w relacjach z władzami państwowymi. Przygotowywała ona spotkania plenarne 
episkopatu i wprowadzała w życie podejmowane tam uchwały. Ważne były też wytyczne 
do listów pasterskich i oficjalnych komunikatów oraz monitorowanie sytuacji społeczno-
-politycznej; R. Łatka, Episkopat Polski wobec stosunków państwo–Kościół i rzeczywistości 
społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019, s. 58.

3 B. Kaliski, Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945–1980, Warszawa 2012, 
s. 32.
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riusza łódzkiego i dobrowolnie osiadł w klasztorze redemptorystów w Tuchowie 
w związku ze sporem dotyczącym jego propaństwowej postawy i zaangażowania 
w  demonstracje polityczne4. Zdaniem Pawła Skibińskiego podziały wewnętrz-
ne wśród hierarchów występowały w niewielkim stopniu, przy czym dotyczy to 
głównie czasów prymasa Stefana Wyszyńskiego. Również do 1948 r. nie znajdu-
jemy przypadków publicznego kwestionowania przez biskupów stanowiska przy-
jętego przez Konferencję Episkopatu Polski (KEP)5. Niemniej jednak gremium to 
podjęło próbę doprecyzowania jednolitego stanowiska biskupów wobec bieżącej 
polityki władz w maju 1946 r. Ordynariusze wespół z lokalnymi władzami mogli 
rozwiązywać jedynie sprawy dotyczące diecezji, natomiast KEP i KG posiadały 
kompetencje z zakresu zagadnień ogólnych relacji państwowo-kościelnych. Sfor-
mułowana została jednoznaczna dyrektywa, aby biskupi m.in. unikali zachowań, 
które można oceniać jako „aprobata polityki rządowej lub jako kolaboracja z nim”6. 
Pomimo to po referendum i dramatycznych zajściach antysemickich w Kielcach 
doszło do rozbieżności w sferze werbalnej i w działaniu, widocznych zwłaszcza 
w przypadku stanowiska prymasa Polski Augusta Hlonda i biskupa diecezji czę-
stochowskiej Teodora Kubiny, co potwierdzało zróżnicowanie ideowo-polityczne 
biskupów7. Dlatego na KEP 8–10 września 1946 r. zobowiązano wszystkich bisku-
pów, aby wobec kolejnych dowodów manipulacji:

powstrzymali się od zajmowania indywidualnie stanowiska wobec wszystkich bez 
wyjątku zdarzeń w  kraju i  nie stwarzali sytuacji jak po wypadkach kieleckich […], 
że ordynariusz jednej z  diecezji współuczestniczy w  wydaniu odezw, których treść 
i intencję inni ordynariusze diecezji uznali za niemożliwe do przyjęcia z zasadniczych 
założeń myślowych i kanonicznych Kościoła katolickiego8. 

4 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostanie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 
1945–1948, t. 1, Poznań 2009, s. 303–305.

5 P. Skibiński, Głos w dyskusji nad referatem prof. Jana Żaryna „Biskupi polscy doby PRL jako 
przedstawiciele polskich elit”, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, red. 
R. Łatka, Warszawa 2020, s. 44–46.

6 Protokół Plenarnej Konferencji Episkopatu z dnia 22–24 maja 1946 r. w Klasztorze Jasno-
górskim, w: Najnowsza historia polityczna Polski. Wybór źródeł, cz. 4, 1945–1948, oprac. 
W. Kozub-Ciembroniewicz, J.M. Majchrowski, Kraków 1993, s. 108.

7 Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki II, sygn. 1349, Sprawozda-
nie sytuacyjne miesięczne prezydenta Częstochowy za lipiec 1946 roku, k. 82; Zob. J. Pie-
trzak, Pełnia prymasostwa, s. 322–324; Z. Wrona, Kościół wobec pogromu Żydów w Kiel-
cach w 1946 roku, w: Pamiętnik świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej, red. 
L.  Kaczanowski i  in., Kielce 1991, s.  295–296; J.  Żaryn, Hierarchia Kościoła katolickiego 
wobec relacji polsko-żydowskich w latach 1945–1947, w: Wokół pogromu kieleckiego, red. 
Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 98–103.

8 Cyt. za: Z. Wrona, Kościół, s. 299.
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Ponadto biskupi odnieśli się do wrogich religii i Kościołowi posunięć władz 
rządowych, a protest ich został zawarty w obszernym memoriale z 10 września 
1946 r.9 W tych okolicznościach „mijania się” Kościoła i państwa oraz ekspansji 
materializmu konieczne było podjęcie dwustronnych rozmów.

W sondażowej próbie nawiązania kontaktów na przełomie września i paździer-
nika 1946 r. uczestniczyli biskup Zygmunt Choromański jako sekretarz Episkopa-
tu Polski i dr Tadeusz Chromecki, który był naczelnikiem Wydziału Zachodniego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), przedwojennym dyplomatą, a w czasie 
wojny naczelnikiem Wydziału Politycznego Departamentu Spraw Zagranicznych 
Delegatury Rządu. Z  zachowanych notatek sporządzonych przez Chromeckiego 
wynika, że miał on dążyć do utworzenia „Komisji Porozumiewawczej”, mającej na 
celu normalizację relacji państwowo-kościelnych. W jej skład – oprócz niego jako 
sekretarza – miało wejść dwóch przedstawicieli rządu oraz dwaj biskupi: Choro-
mański i Czesław Kaczmarek z Kielc, z którym zaprzyjaźnił się jeszcze podczas pra-
cy we Francji. W następstwie wstępnych ustaleń doszło do rozmów biskupa Choro-
mańskiego z Władysławem Wolskim, wiceministrem administracji publicznej. Były 
one związane z perspektywą wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Do powołania 
komisji episkopalno-rządowej wówczas nie doszło, choć w episkopacie byli zwolen-
nicy poszukiwania modus vivendi w relacjach z władzami państwowymi i cieszący 
się zaufaniem zarówno metropolity krakowskiego kardynała Stefana Adama Sapie-
hy, akcentującego swoją niezależność, jak i kardynała Hlonda, opowiadającego się 
za linią „rezerwy i dystansu”10. W 1947 r. żadnych rezultatów nie przynosiły rozmo-
wy polskiego pisarza Ksawerego Pruszyńskiego, występującego w roli specjalnego 
wysłannika Bolesława Bieruta, z wysokim urzędnikiem watykańskiego Sekretariatu 
Stanu mons. Domenico Tardinim ani rozmowy biskupa Choromańskiego i wicemi-
nistra Wolskiego, ale przedstawiciele episkopatu sam fakt ich prowadzenia brali za 
dobrą monetę i uznawali za postęp we wzajemnych relacjach11.

Próby biskupów w  kierunku uregulowania stosunków państwowo-kościel-
nych były kontynuowane także w 1948 r. Jednak kardynał Sapieha bardziej niż 

 9 Memoriał Episkopatu do prezydenta Krajowej Rady Narodowej B. Bieruta w sprawie nor-
malizacji stosunków Kościoła i państwa, Warszawa, 15 września 1946, w: Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów1945–1989, t. 1, Lata 1945–1959, oprac. 
P. Raina, Poznań 1994, s. 33–41.

10 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa, s. 122–125; M.G. Smoliński, Biskup negocjator. Zygmunt 
Choromański (1892–1968) biografia niepolityczna?, Warszawa 2014, s. 189–195; K. Banaś, 
Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza, Łódź 2019, s. 151–154.

11 W. Kucharski, Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostol-
skiej 1945–1974, Warszawa 2019, s. 53–84.
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ku układaniu się z władzami komunistycznymi na zasadzie modus vivendi skła-
niał się ku rozwiązywaniu konkretnych bolączek Kościoła. Taką opcję z kolei od-
rzucały władze, chcące wysondować zdanie metropolity krakowskiego, wysyła-
jąc kilkakrotnie do Krakowa ministra Wolskiego i  byłego naczelnika Wydziału 
Wschodniego MSZ Janusza Makarczyka12. W świetle powyższego jedno jest pew-
ne, ani kardynał Sapieha, ani kardynał Hlond nie zaakceptowali implantowanego 
do Polski ustroju. Obaj mieli negatywny stosunek do nowych władz i wszelkich jej 
posunięć uderzających w naukę chrześcijańską. Jednocześnie opowiadali się za 
prowadzeniem dialogu z komunistami, co było zauważalne w dalszych pracach 
nad regulacją relacji kościelno-państwowych w latach 1949–1950, kiedy kardynał 
Sapieha zajął ważne miejsce w Episkopacie Polski obok nowego przewodniczące-
go, prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W  1948  r. strona partyjno-państwowa zintensyfikowała atak w  kierunku 
dyskredytacji Piusa XII, oskarżanego o  germanofilizm, oraz Episkopatu Polski 
pozostającego w  ścisłej łączności ze Stolicą Apostolską. Kontynuowano akcję 
„zmiękczania” hierarchii, aby „przygotować solidniejszy grunt, w postaci pakietu 
uderzeń zmuszających hierarchów do bardziej uległej postawy. Rozwijano więc 
stare pola konfliktu, a jednocześnie wprowadzano nowe”13. Należało do nich nie-
wyrażenie zgody na wyjazd do Rzymu z okresową wizytą ad limina Apostolorum 
dla biskupa Stefana Wyszyńskiego uznawanego za „stronnika Hlonda” i „wroga 
Polski Ludowej”. Taką zgodę otrzymał biskup Michał Klepacz z  Łodzi i  biskup 
Tadeusz Zakrzewski z Płocka. Odegrali oni obaj istotną rolę w doprowadzeniu do 
„porozumienia”, co jednocześnie korespondowało z  celami polityki rządzących 
państwem, obliczonej na dezintegrację episkopatu i podzielenie biskupów na „re-
akcyjnych” i „postępowych”14.

Sytuację negocjacji episkopatu z  kołami rządowymi komplikowały aspiracje 
mediacyjne Bolesława Piaseckiego i jego grupy „Dziś i Jutro”. Z tym środowiskiem 
związany był ks. dr Piotr Oborski z Wyższego Seminarium Duchownego w Kiel-
cach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Na prośbę Zygmun-
ta Przetakiewicza, redaktora naczelnego dziennika „Słowo Powszechne”, otrzymał 

12 E.K. Czaczkowska, Stosunek kard. Adama Stefana Sapiehy do władz powojennej Polski, w: 
Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 56–
58; J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945–1950), Warszawa 1997, s. 122–144. 

13 Cyt. za: J. Żaryn, Kościół a władza, s. 184.
14 A.  Dudek, R.  Gryz, Komuniści i  Kościół w  Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s.  35–37; 

J.  Myszor, Biskup Michał Klepacz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 1953–
1956 – meandry polityki kościelnej, w: Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego 
w Łódzkiem 1945–1967, red. J. Wróbel, L. Próchniak, Warszawa 2005, s. 81.
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on rekomendację prymasa Hlonda jako kandydat na stanowisko konsultanta publi-
kowanych tekstów religijnych15. Wraz z upływem czasu ks. Oborski zamierzał roz-
luźnić swe związki z grupą tygodnika „Dziś i Jutro”. Nie wiadomo, w jakim stopniu 
był to efekt nacisku na ks. Oborskiego jego ordynariusza, który obawiał się dalszych 
konsekwencji uwikłania duchownego we współpracę z niebezpiecznym dla katoli-
cyzmu ugrupowaniem politycznym, wchodzącym w etap konsolidacji grupy sta-
rych i młodych działaczy katolickich. Małgorzata Strzelecka odnotowała, że latem 
1948 r. pod patronatem biskupa Czesława Kaczmarka zorganizowano obóz w Ka-
czynie pod Kielcami. Mieli w nim uczestniczyć redaktorzy „Tygodnika Warszaw-
skiego” i  „Tygodnika Powszechnego”, a dysputa dotyczyła rzeczy fundamentalnej, 
tzn. określenia wizji przyszłości państwa i miejsca w nim dla katolików16.

Spotkanie pod Kielcami pokazywało zamysł biskupa Kaczmarka, który zmierzał 
do konsolidacji grup katolików świeckich usytuowanych bliżej hierarchii kościel-
nej – z  jednej strony kardynała Adama Sapiehy, a  z  drugiej kardynała Augusta 
Hlonda. Inicjatywa miała stanowić przeciwwagę dla grupy Bolesława Piaseckie-
go, która rościła sobie pretensje do odgrywania roli mediatora między władzami 
państwowymi a  kościelnymi, a  jednocześnie, określając się „ruchem nienazwa-
nym”, grupowała młodych i bardziej społecznie radykalnych działaczy wyraźnie 
opowiadających się po stronie obozu władzy. Grupa „Dziś i  Jutro” z Tadeuszem 
Mazowieckim brała udział w zorganizowanym równolegle z naradą w Kaczynie 
spotkaniu publicystów katolickich w nadmorskich Rowach koło Ustki, do którego 
doszło w sierpniu 1948 r. pod auspicjami „Dziś i Jutro”. Z Bolesławem Piaseckim 
rozmawiali wówczas m.in. Stanisław Stomma i  Janusz Zabłocki. Jak stwierdził 
Piotr H. Kosicki, był to „pierwszy oficjalny ogólnokrajowy obóz młodzieży”17, która 
w geopolitycznych warunkach ocenianych jako trwałe poszukiwała jakiegoś mo-
dus vivendi z systemem. Parę miesięcy później dyskusja na temat stosunku katoli-
ków do socjalizmu odnotowała zwrot w poglądach całego środowiska, a charyzma 
i pragmatyzm Piaseckiego zdawały się być najbardziej dynamiczne.

W rozpatrywanym kontekście istotne jest odniesienie się do oceny postawy 
hierarchów wobec układu z władzami formułowanej przez osoby powiązane z ra-
dzieckimi strukturami umiejscowionymi w Polsce. W liście z 5 marca 1949 roku 
N.R.  Pantiuchina, korespondenta Agencji Telegraficznej ZSRR (TASS) w  War-
szawie, do kierownika Agencji TASS Nikołaja G. Palgunowa znajdujemy infor-

15 A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 172.
16 M.  Strzelecka, Między minimalizmem a  maksymalizmem. Dylematy ideowe Stanisława 

Stommy i Janusza Zabłockiego, Toruń 2015, s. 105–107.
17 P.H.  Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, 

przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2016, s. 157.
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mację dotyczącą „najbardziej reakcyjnych biskupów” w Polsce. Tydzień później 
skierował on egzemplarze tego pisma do członków Biura Politycznego Komitetu 
Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z Józefem 
W. Stalinem na czele. Podstawą informacji uzyskanej przez korespondenta TASS 
była relacja zastępcy członka Biura Politycznego KC PZPR Stefana Matuszew-
skiego, który mówił o rozbieżnościach wśród polskich hierarchów, oświadczając: 

najbardziej „liberalnymi” biskupami, wyrażającymi chęć współpracy z rządem są bi-
skupi: Klepacz (Łódź), [Walenty] Dymek (Poznań), [Ignacy] Świrski (Siedlce) i [Wa-
cław] Majewski (sekretarz kurii warszawskiej). Najbardziej reakcyjnymi biskupami 
są: [Stanisław] Adamski (Katowice), Kubina (Częstochowa) i Choromański (sekretarz 
kurii warszawskiej). 

Przy czym wychwytywano potencjalne źródła animozji między nimi i sugero-
wano rozczarowanie wyborem biskupa lubelskiego, o czym pisano wprost: „Dy-
mek i Klepacz czują się urażeni, ponieważ każdy z nich liczył na to, że zostanie 
prymasem Polski”18.

Z tymi ocenami współgrała batalia propagandowa wokół pisma nowo mianowa-
nego ministra administracji publicznej Władysława Wolskiego z 18 marca 1949 r., 
które tego dnia przekazano sekretarzowi episkopatu. Zanim KG zapoznała się z jego 
treścią, już 20 marca opublikowała go „Trybuna Ludu”, nadając pismu oficjalny tytuł 
„Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej”19. Zawarta w nim pierwsza część katalo-
gu zarzutów obejmowała działania „pewnych odłamów kleru” nazywane mianem 
antypaństwowych i antyrządowych. Czytając dalej „oświadczenie”, napotykamy na 
konkretyzacje w stylu: „nie jest przypadkiem, iż w tej szerzącej zamęt, antyludowej 
akcji wysuwają się na czoło szczególnie ci biskupi, którzy w okresie okupacji nie-
chlubnie wyróżnili się nie tylko pojednawczym, ale wręcz służalczym stosunkiem 
do hitlerowskiego okupanta, jak np. ks. biskup Kaczmarek i ks. biskup Adamski”20.

18 Pismo kierownika odpowiedzialnego Agencji TASS Nikołaja Palgunowa do I  zastępcy 
przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Wiaczesława Mołotowa wraz z doniesieniem ko-
respondenta TASS w Warszawie o informacjach działacza Stronnictwa Pracy Feliksa Widy-
-Wirskiego o rozmowach w kierownictwie PZPR na temat transformacji Stronnictwa Pracy 
w szeroką partię katolicką oraz o  informacjach zastępcy członka Biura Politycznego KC 
PZPR Stefana Matuszewskiego o stosunkach w kierownictwie PZPR i sprawach Kościoła 
katolickiego, Moskwa, 1949 marzec 12, [dok. Nr 65], w: Polska–ZSRR struktury podległości. 
Dokumenty WKP(b) 1944–1949, oprac. G.A. Bordiugow i in., Warszawa 1995, s. 232.

19 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół, s. 46–42; J. Żaryn, Kościół a władza, s. 215, 240.
20 Oświadczenie ministra administracji publicznej Władysława Wolskiego w  sprawie 

antypaństwowej postawy hierarchii kościelnej i uregulowania stosunków między państwem 
a Kościołem, Warszawa, 14 III 1949, w: Kościół w PRL, s. 142.
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Celem uruchomionej nagonki propagandowej było zyskanie poparcia społecz-
nego dla polityki antykościelnej. Biskupa katowickiego szkalowano, gdyż wydał 
list pasterski poruszający usuwanie krzyży i nauki religii ze szkół, którego treść 
uznano za „wybitnie wrogą”. Biskup Adamski bronił przed zamknięciem gimna-
zjum im. św. Jacka w Katowicach21, a biskup Kaczmarek gimnazjum i liceum św. 
Stanisława Kostki w Kielcach. Trzy lata wcześniej obaj biskupi stanęli w obronie 
biskupa gdańskiego Carla Marii Spletta, skazanego 1 lutego 1946 r. na osiem lat 
więzienia22. Władze Polski „ludowej” podjęły w ten sposób kroki ku wytoczeniu 
biskupom Adamskiemu i Kaczmarkowi procesów. Co prawda ostatecznie nie od-
ważyły się na ten krok wobec biskupa katowickiego ze względu na jego podeszły 
wiek i problemy zdrowotne oraz silny autorytet na Śląsku, ale oświadczenie mini-
stra Wolskiego miało przygotować społeczeństwo i zmniejszyć jego ewentualny 
opór. Z pewnością było sygnałem do wszczęcia nagonki prasowej z udziałem na-
wet moskiewskiej „Prawdy”, a w nieco dalszej konsekwencji miało stanowić kartę 
przetargową w rozmowach z władzami kościelnymi na temat ułożenia wzajem-
nych relacji23.

Autorom oświadczenia wydanego przez ministra Wolskiego zależało na tym, 
aby pomówieni biskupi zostali wykluczeni z episkopatu. Była to kolejna próba do-
konania podziału w nim samym, obliczona w perspektywie na wyizolowanie tego 
gremium od duchowieństwa i  wiernych oraz samej Stolicy Apostolskiej, gdyż 
w oświadczeniu kolejne zarzuty dotyczyły „antypolskiej polityki miarodajnych kół 
watykańskich w sprawie Ziem Odzyskanych, […] patronowania księży agenturze 
anglo-amerykańskiego imperializmu”24. Konrad Banaś zwrócił ostatnio uwagę na 
jeszcze jeden aspekt związany z oświadczeniem Wolskiego, a mianowicie para-
doksalne wzmocnienie stanowiska prymasa Wyszyńskiego, kardynała Sapiehy 
i biskupa Choromańskiego jako zwolenników rozmów z władzami rządowymi25.

21 A. Dziurok, Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolic-
kiego w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, s. 481–486, 
514–516; J. Myszor, Sylwetka polityczna bpa Stanisława Adamskiego w latach 1945–1952, 
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1994–95, nr 27–28, s. 135.

22 J.  Pietrzak, Pełnia prymasostwa, s.  89–91; R.  Żurek, Kościół Rzymskokatolicki w  Polsce 
wobec Ziem Zachodnich i  Północnych 1945–1948, Szczecin–Warszawa–Wrocław 2015, 
s. 145, 189, 327–329, 509.

23 J. Myszor, Sylwetka polityczna bpa Stanisława Adamskiego, s. 127.
24 Oświadczenie Ministra Administracji Publicznej W. Wolskiego w sprawie antypaństwowej 

postawy hierarchii kościelnej i uregulowania stosunków między Państwem a Kościołem, 14 
marca 1949, w: Kościół w PRL, s. 142–143.

25 K. Banaś, Władysław Wolski, s. 190.
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Zasadnicze negocjacje w sprawie deklaracji

Wejście w główną fazę negocjacji układu nastąpiło w bardzo niekorzystnych 
dla Kościoła okolicznościach. Po dekrecie o ekskomunice i zmianie prawa o sto-
warzyszeniach sformalizowano inicjatywę powołania ruchu prorządowych księ-
ży. W Warszawie w rocznicę wybuchu wojny 1 września 1949 r. powstała Komisja 
Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację26. Jednocześnie prace 
rozpoczęła Komisja Mieszana, do której weszli biskupi Choromański, Klepacz 
i Zakrzewski. Rozmowy się przedłużały, a warunki stawiane przez stronę pań-
stwową stawały się coraz bardziej niekorzystne dla interesów Kościoła. Pozycję 
negocjacyjną biskupów pogorszyła presja wywołana serią aktów ograniczających 
możliwości społecznego oddziaływania Kościoła (likwidacja stowarzyszeń, upań-
stwowienie kościelnego Caritasu, konfiskata dóbr „martwej ręki”). Bezpośrednio 
uderzono w metropolitę krakowskiego kardynała Adama Sapiehę, który od po-
czątku wznowienia działalności Caritas czuwał nad tym, aby pomoc potrzebują-
cym była uczciwa i sprawiedliwa. Władze państwowe ogłosiły 23 stycznia 1950 r. 
wprowadzenie Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Caritas. Formami odpowie-
dzi na tę grabież zajęła się Konferencja Episkopatu Polski, obradująca 30 stycz-
nia 1950 r. w Krakowie. W całym kraju aresztowano kilkunastu księży, a wobec 
biskupa chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego, należącego do grona biskupów, 
którzy – według danych Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego – najostrzej zareagowali na likwidację kościelnej Caritas i organizację ru-
chu księży „patriotów”, zastosowano kilkunastodniowy areszt domowy. Łącznie 
w związku z akcją „C” aresztowano blisko 40 osób, głównie – jak ustalił Dominik 
Zamiatała – pracowników zarządów diecezjalnych i okręgowych Caritas27. Ata-
kowany w kontekście likwidacji kościelnego Caritasu kardynał Sapieha, którego 
kreowano na wroga ustroju i państwa ludowego, obawiał się aresztowania i po-
stawienia przed sądem. W  obawie przed metodami stosowanymi przez Urząd 
Bezpieczeństwa podpisał 6 marca 1950  r. znamienne oświadczenie, w  którym 
pisał: „W razie, gdybym został aresztowany, stanowczo niniejszym ogłaszam, że 
wszelkie moje tam złożone wypowiedzi, prośby i przyznania się są nieprawdziwe. 

26 B. Bankowicz, Ruch księży patriotów 1949–1955, czyli „koń trojański” w polskim Kościele 
katolickim, w: B. Bankowicz, A. Dudek, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu 
w PRL, Kraków 1996, s. 5–24; J. Żaryn, „Księża patrioci” – geneza powstawania formacji 
duchownych katolickich, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 1995, t. 1, s. 138–139.

27 D.  Zamiatała, Caritas.  Działalność i  likwidacja organizacji 1945–1950, Lublin 2000, 
s. 316–318.
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Nawet, gdy one byłyby wygłaszane wobec świadków, podpisane, nie są one wolne 
i nie przyjmuję je za swoje”28.

Upaństwowienie Caritasu obliczone było na osłabienie autorytetu episkopatu 
i przymuszenie hierarchii do opowiedzenia się za systemem politycznym przez 
podpisanie porozumienia. W  tych warunkach KG w  składzie: kardynał Adam 
S. Sapieha, prymas Stefan Wyszyński, arcybiskupi Romuald Jałbrzykowski, Euge-
niusz Baziak i Walenty Dymek wraz z biskupami Czesławem Kaczmarkiem, Mi-
chałem Klepaczem i Zygmuntem Choromańskim, podczas posiedzenia 10 marca 
1950 r. zdecydowała o dalszym prowadzeniu rozmów ze stroną rządową. Na ko-
ścielnych członków Komisji Mieszanej scedowano kilka punktów do negocjacji, 
a podkomisji kościelnej polecono dalsze precyzowanie deklaracji o porozumieniu 
na podstawie projektu rządowego z 15 listopada i biskupiego z 19 grudnia 1949 r.29

Rozmowy doprowadziły do podpisania 14 kwietnia 1950  r. dokumentu na-
zwanego Porozumieniem między Episkopatem Polski a Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Z jednej strony episkopat zobowiązał się m.in. do wezwania duchowień-
stwa, by w pracy duszpasterskiej „nauczało wiernych poszanowania prawa i wła-
dzy państwowej”, poczynienia zabiegów o podniesienie statusu administratorów 
apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych do rangi ordynariuszy, wy-
jaśnienia duchowieństwu celowości rozwoju kolektywizacji na wsi, karania kano-
nicznego księży działających w podziemiu. Z drugiej rząd obiecywał nieograni-
czanie „obecnego stanu nauczania religii w szkołach”, zachowanie „istniejących 
dotychczas szkół o charakterze katolickim”, swobodę funkcjonowania Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego oraz prasy, wydawnictw, stowarzyszeń itd.30

Żmudne pertraktacje kościelnych członków Komisji Wspólnej analizowa-
ne były przez hierarchów należących do KG, a  ostatecznie akceptowane przez  
plenum episkopatu. Z takimi pełnomocnictwami negocjowali ostateczną wersję. 
Biskup Tadeusz Zakrzewski tak wspominał decydujące momenty: 

Żywo sobie przypominam dzień 14 kwietnia 1950  r. Postanowiliśmy sfinalizować 
porozumienie: posiedzenie przeciągnęło się do 10 wieczór. Gdy położyliśmy podpisy 
(także pod dodatkowym, ale ważnym protokółem, którego w  ostatniej chwili 
przedstawiciele rządu nie chcieli podpisać i  ustąpili tylko naszej presji), minister 
Wolski nadał aktowi znaczenie wielkiego państwowego dokumentu, z wielkimi pie-

28 J. Wolny, Ostatnie lata działalności kościelnej Adama Stefana Sapiehy. Księga Sapieżyńska, 
t. 2, Kraków 1986, s. 554.

29 M.G.  Smoliński, Biskup negocjator, s.  250. Zob. szerzej: J.  Żaryn, Kościół a  władza, 
s. 314–316.

30 Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episko-
patu Polski, Warszawa, 14 kwietnia 1950, w: Kościół w PRL, s. 232–235.
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częciami w uroczystej formie. […] Gdy chwila napięcia niezmiernego minęła, nastą-
piła tak nerwowa reakcja i to uczestników, że aż zdała się dziecinna. Minister Wolski 
wyciągnął wtedy z szafki kieliszki i wino i wypiliśmy tę „lampkę” wina raczej jako śro-
dek uspokajający. Czy Wolski przygotował to „ad hoc”, czy też zawsze trzymał u siebie 
w biurze wino – nie wiem31.

W dotychczasowej literaturze historycznej przyjmuje się, że umowę podpisa-
no wbrew stanowisku bezsilnej Stolicy Apostolskiej i mimo braku pełnej zgody 
członków episkopatu na wynegocjowane warunki. W  obu sprawach nasuwają 
się pewne wątpliwości. Zacznijmy jednak od spraw krajowych. Władze bezpie-
czeństwa sugerowały w meldunkach, że podczas głosowania nad projektem de-
klaracji (3 kwietnia 1950 r.) jeden z biskupów, członków KG, był przeciw. Pisał 
o  tym Antoni Dudek, korzystający jako jeden z  pierwszych z  tekstu protokołu 
Konferencji Episkopatu32. W  opracowaniach spotykamy dość rozbieżne opinie 
co do identyfikacji owego oponenta. W tekście Jana Śledzianowskiego z 2014 r. 
czytamy: „Władze komunistyczne doskonale były poinformowane, że w Radzie 
Głównej Episkopatu największym przeciwnikiem Porozumienia z 1950 r. jest bi-
skup Kaczmarek – bezkompromisowy, co okazywał w publicznych wystąpieniach 
i postawie wobec reżimu […]”33. Z kolei Daniel Olszewski wiele lat temu zaliczył 
do grona przeciwników podpisania porozumienia, oprócz biskupa z Kielc, także 
hierarchów z Katowic (biskup Stanisław Adamski), Lublina (biskup Piotr Kałwa), 
Białegostoku (arcybiskup Romuald Jałbrzykowski) i  Opola (administrator apo-
stolski ks. Bolesław Kominek)34. Na pewnym etapie badań Jan Żaryn stwierdził, że 
autorem swoistego votum separatum był arcybiskup poznański Walenty Dymek 
lub arcybiskup lwowski Eugeniusz Baziak, przebywający od 1946 r. w Lubaczo-
wie (stolicy Administracji Apostolskiej w polskiej części archidiecezji lwowskiej). 
Jednocześnie wykluczył ewentualny opór biskupa kieleckiego w tej sprawie, ar-

31 T.P. Zakrzewski, Wspomnienia, wydał i oprac. M.M. Grzybowski, Ciechanów–Płock 2016, 
s. 320–321.

32 A. Dudek, Państwo, s. 22. Zob. Wybrane dokumenty z dowodów rzeczowych procesu prze-
ciwko bp. Kaczmarkowi i innym, cz. I, mps w Archiwum Departamentu Wyznań Urzędu 
Rady Ministrów w Warszawie (ADW), s. 224. W protokole KEP czytamy: „wszyscy z wyjąt-
kiem jednego głosu sprzeciwu wypowiedzieli się za podpisaniem, ale z warunkiem uprzed-
niego rozładowania atmosfery”. Cyt. za: E.K. Czaczkowska, Stosunek kard. Adama Stefana 
Sapiehy, s. 60.

33 J. Śledzianowski, Biskup Czesław Kaczmarek męczennik komunizmu (w 50 rocznicę śmier-
ci), w: Trzy rocznice. Biskup Czesław Kaczmarek 1895–1963, red. J. Gapys przy współpracy 
S. Gawlik „Nataszy”, Kielce 2014, s. 33.

34 D. Olszewski, System represji stalinowskich wobec Kościoła – na przykładzie biskupa Cze-
sława Kaczmarka, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1995, nr 6, s. 590.
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gumentując swe stanowisko głównie treścią korespondencji biskupa Czesława 
Kaczmarka z biskupem łódzkim – związanym wcześniej z diecezją kielecką – Mi-
chałem Klepaczem i sekretarzem episkopatu biskupem Zygmuntem Choromań-
skim z początków grudnia 1949 r. Biskup kielecki pisał wtedy, aby jak najszybciej 
doprowadzić do podpisania deklaracji. W jednej z rozmów z kardynałem Sapiehą 
prosił i perswadował: „niech kardynał już niczym bezwzględnym nie krępuje [epi-
skopalno-rządowej Komisji Mieszanej]”, a w liście do sekretarza episkopatu do-
dawał: „bowiem nie dojdziemy nigdy… do porozumienia”35. W relacjach podawa-
nych w sprawozdaniach tajnych służb podległych Ministerstwu Bezpieczeństwa 
Publicznego stwierdzano wręcz, że – oprócz ordynariusza łódzkiego – biskup 
Kaczmarek był największym zwolennikiem porozumienia, co nie przeszkodziło 
następnie służbom w forsowaniu twierdzenia, że był jego przeciwnikiem i go nie 
przestrzegał.

Dlaczego powstały tak rozbieżne opinie? Z  badań Macieja G.  Smolińskiego 
wynika konkluzja, iż 3 kwietnia w domu arcybiskupów krakowskich odbyło się 
najpierw posiedzenie KG, gdzie przyjęto treść deklaracji kościelno-rządowej, 
a następnie plenarne obrady KEP, które ją zaaprobowały. Zarówno kardynał Sa-
pieha, jak też biskiup Kaczmarek byli wtedy obecni. Zapiski Pro memoria pry-
masa Wyszyńskiego informują, że niezdecydowani członkowie episkopatu zostali 
przekonani do tego kroku przez niego samego, kiedy w czasie dyskusji postawił na 
szali swój autorytet. Ewa Czaczkowska rozszerzyła tę informację, docierając do 
zapisków prymasa poczynionych w 1974 r. przy okazji kolejnej rocznicy układu, 
z których wynika jednoznacznie, że to prymas doprowadził do zawarcia umowy 
wraz z dwoma biskupami Choromańskim i Klepaczem, „znosząc cierpliwie beza-
dresowe humory »Księcia Pana« na Siewierzu”. „»Róbcie tak, aby było dobrze« – 
kończył zazwyczaj ciężkie dyskusje kard. Sapieha. Był za wielki, by »babrać się 
z komunistami« w zawiłe dyskusje”36. Następnego dnia na posiedzeniu Komisji 
Mieszanej strona kościelna poinformowała o zgodzie KEP i na kolejnym jej spo-
tkaniu 14 kwietnia układ został zawarty37.

Stefan Wyszyński był więc osobą, która przesądziła o podpisaniu dokumen-
tu. Nie był on dogmatykiem, kierował się wskazaniami doktryny Kościoła kato-
lickiego i katolicką nauką kościelną, a  jego poglądy w stosunku do komunizmu 
ewoluowały. W nowej rzeczywistości za wartość uznawał osiągnięcia technicz-
no-gospodarcze i wskazywał na konieczność realistycznego podejścia do presji 

35 Cyt. za: J. Żaryn, Kościół a władza, s. 257–258.
36 Cyt. za: E.K. Czaczkowska, Stosunek kard. Adama Stefana Sapiehy, s. 60.
37 M.G. Smoliński, Biskup negocjator, s. 251–253.
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ideologicznej. Odrzucał więc afirmację ustroju przez duchownych, ale jedno-
cześnie ich udział w stricte politycznych akcjach antysystemowych. Rafał Łatka 
zwrócił uwagę, że „porozumienie” było jedynym wyjątkiem, gdy prymas poparł 
formę spółdzielczych zmian w  rolnictwie, które oznaczały kolektywizację, ale 
był to wynik kosztownego kompromisu za cenę zachowania pryncypiów, czy-
li zadeklarowania władz Polski „ludowej” co do poszanowania zasady łączności 
Kościoła katolickiego ze Stolicą Apostolską. Prymas nie do końca rozumiał 
intencje Bolesława Bieruta, łudząc się możliwością budowy komunizmu w Polsce 
bez antykatolickiego i antyreligijnego ostrza38.

Pius XII i Sekretariat Stanu nie akceptowały sposobu zawarcia układu i jego nazwy 
(porozumienie – accordo), merytorycznej oceny części punktów dotyczących m.in. 
spółdzielni produkcyjnych na wsi i administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych oraz propagandowo-ideologicznego języka zapisów. Warto zaznaczyć, 
że prymas przekonał rok później papieża i jego współpracowników co do słuszności 
generalnej linii politycznej „porozumienia”, ale nie co do treści tego układu39. Cytu-
jąc z zapisków prymasa jego słowa wypowiedziane ex post: „Dlaczego prowadziłem 
do Porozumienia?”, otrzymujemy zestaw motywacji, którymi się kierował. Przede 
wszystkim była to chęć oszczędzenia Kościołowi i narodowi kolejnych ofiar wyni-
kających z  konfliktu chrześcijaństwo–bezbożnictwo. Nadto, dokument miał mieć 
charakter modus vivendi, czyli być sposobem przeżycia i  funkcjonowania Kościoła 
w nowych realiach. W sytuacji braku konkordatu i nieuznawania przez rząd Kodeksu 
Prawa Kanonicznego nieodzowne wydawało się zawarcie na piśmie płaszczyzny 
wzajemnych zobowiązań, do których można się było odwoływać40. Problem zasad-
niczy polega jednak na tym, że ustalenia na konferencji krakowskiej episkopatu 
mówiły: „1) by dążyć do Porozumienia; 2) by przedstawiony projekt przeredago-
wać; 3) w każdym wypadku – prowadzić dalsze rozmowy w Komisji Mieszanej”41.

W  tym kontekście poznanie stanowiska kardynała Sapiehy i  biskupa Kacz-
marka zdaje się kluczowe. Wiadomo, że metropolita krakowski opowiadał się za 
prowadzeniem dialogu z władzami maksymalnie długo, ale nie za finalizowaniem 
negocjacji w formie dokumentu. W czasie podpisywania obustronnych ustaleń 14 

38 R.  Łatka, Czy Prymas Polski Stefan Wyszyński był antykomunistą?, w: Antykomunizm 
Polaków w  XX wieku, red. P.  Kardela, K.  Sacewicz, Białystok–Olsztyn 2019, s.  569–576, 
590–591; J. Żaryn, Kościół a władza, s. 341–343. Zob. R. Łatka, J. Marecki, Kościół katolicki, 
s. 35–36; 

39 J. Żaryn, Kościół a władza, s. 336–340.
40 S. Wyszyński, Pro memoria, t. 3, 1953–1956, red. I. Czarcińska, A. Gałka, Warszawa 2018, 

s. 15–20. 
41 Tamże, s. 21.



Episkopat Polski a koncepcja porozumienia z władzami państwowymi  335

kwietnia przebywał on w Rzymie i był zaskoczony decyzją prymasa, który cały cię-
żar odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne następstwa tego kroku wziął 
na siebie. Takie zachowanie kardynała nie dziwi, skoro ustalenia krakowskie nie 
szły tak daleko. Biskup Zakrzewski we wspomnieniach wyraził zdziwienie posta-
wą kardynała Sapiehy, który znając szczegóły trudnych negocjacji, zdezawuował 
dokument i „wyparł się łączności z nim”42. Ordynariusz kielecki miał wyrobiony 
pogląd w  tej niezwykle istotnej kwestii. Potwierdzają to jego odręczne notatki 
zarekwirowane w  czasie rewizji w  momencie aresztowania (20 stycznia 1951). 
Bardzo pragmatyczne poglądy biskupa z Kielc w sprawie układu z władzami ewo-
luowały równocześnie z bardzo dynamicznie zmieniającym się kształtem relacji 
państwowo-kościelnych. W początkowej fazie negocjacji przez Komisję Miesza-
ną biskup kielecki był gorącym zwolennikiem kompromisu z władzami, na wa-
runkach odpowiadających Kościołowi. Kiedy jednak pertraktacje się przedłużały 
i pojawiły się propozycje zapisów niekorzystnych, trudnych do akceptacji przez 
stronę kościelną, wówczas biskup w swych notatkach krytycznie odniósł się do 
projektu tego swoistego układu o przeżycie. Notabene nazywał go konsekwentnie 
deklaracją, nie zaś porozumieniem. Wątpliwościami podzielił się z pozostałymi 
członkami KG i całego episkopatu. Ewidentnie nie wierzył w szczerość deklara-
cji czynników rządowych o przyznaniu wolności należnych Kościołowi. Zapisał 
wręcz: „Nie ma gwarancji, iż szczupłe przyznane Kościołowi prawa będą respek-
towane! To wszystko są ogólniki!!! Rzekome korzyści zostaną niebawem sprowa-
dzone do zera!”. Równocześnie dostrzegał pozytywne następstwa. „Zyskuje się – 
zanotował – względny spokój przez stępienie ostrej akcji szkalowania Kościoła 
i jego Hierarchii oraz procesów!”43.

Biskup Kaczmarek, podobnie jak kardynał Sapieha, wyrażał obawy, sugerując 
przeredagowanie punktów grożących ograniczeniem autorytetu Stolicy Apostol-
skiej i  przestrzegał przed złymi następstwami akcji uspółdzielczania wsi. Liczył 
na korzystną modyfikację rządowych postulatów pod warunkiem zdecydowanej 
postawy episkopatu. Wszystko to skłania do przyjęcia tezy o kontestowaniu przez 
biskupa Kaczmarka projektu umowy przed jej zawarciem. Występowała tu bardzo 
duża zbieżność między zmieniającym się stanowiskiem biskupa z Kielc i kierun-

42 T.P. Zakrzewski, Wspomnienia, s. 321.
43 Archiwum Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie, Akta sprawy karnej bp. Cze-

sława Kaczmarka, Notatki bp. Czesława Kaczmarka (rkps), k.  203–204; Wybrane doku-
menty z dowodów rzeczowych procesu przeciwko bp. Kaczmarkowi i innym, cz. II, Notatki 
bp. Czesława Kaczmarka na temat projektu Porozumienia między Rządem a Episkopatem, 
mps w ADW, k. 682–685. Przebieg negocjacji zob. J. Żaryn, Kościół a władza, s. 249–265, 
311–331.
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kiem ewolucji poglądów metropolity krakowskiego kardynała Sapiehy. Bliskość ich 
zapatrywania na rozmowy z  rządzącymi krajem i  zawierania rozwiązań pozwa-
lających Kościołowi na pełnienie swych funkcji widoczna była już wielokrotnie 
w pierwszych latach po wojnie. Po naradzie z 3 kwietnia 1950 r. kardynał Sapieha 
był przekonany o zgodzie co do dalszej kontynuacji rozmów i przeredagowania pro-
jektu wspólnego dokumentu w rozumieniu zmiany jego treści przed podpisaniem. 
Ewa Czaczkowska słusznie zauważyła, że w sytuacji nieprzeprowadzenia żadnych 
zmian między 3 a 14 kwietnia i mimo tego podpisania układu, to ten fakt zdecy-
dował o reakcji hierarchy w Rzymie i nazwaniu go modus moriendi44. Podobnie jak 
biskup Kaczmarek, miał on zastrzeżenia do tych samych punktów deklaracji.

Interpretacje „porozumienia”

Sceptycyzm pasterza diecezji kieleckiej siłą rzeczy musiał w  pewnym stop-
niu ustąpić, gdy już dokument podpisano. Przynajmniej tak wynika z treści nauki 
wygłoszonej kilka dni po tamtym fakcie do profesorów i kleryków w kieleckim 
Wyższym Seminarium Duchownym, podczas Wielkanocnych Dni Skupień przed 
Wielkanocą 1950 r. Liczne skreślenia dokonane w rękopisie tekstu tego wystąpie-
nia przez biskupa Kaczmarka świadczą o tym, że nie był to dokument wypraco-
wany przez episkopat, lecz jego własne refleksje. Warto obszernie zacytować ich 
wybrane fragmenty. Widać w  nich pragmatyczny i  kompletny wykład biskupa, 
zawierający w detalach ogląd uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, w ja-
kich działali biskupi. Na tej podstawie można wnioskować, że jego poglądy bliskie 
koncepcji kardynała Sapiehy zostały zmienione na poparcie dla prymasa i innych 
biskupów będących zwolennikami układu.

Mówiąc o  uwarunkowaniach zewnętrznych deklaracji z  14 kwietnia, biskup 
Kaczmarek odniósł się do stanowiska Kurii Rzymskiej i Piusa XII. Jak napisał Jan 
Żaryn, „wtajemniczeni znali negatywną opinię Piusa XII na jego [porozumienia – 
R.G.] temat”. Referując sprawę, biskup zapewnił zebranych księży, że episkopat za 
pośrednictwem prymasa Wyszyńskiego nieprzerwanie informował Stolicę Apo-
stolską o przebiegu rozmów z rządem. Wtedy Pius XII pozostawił biskupom „te-
rytorialną swobodę” w działaniu, mając pewność, że nie chodziło o konkordat, ale 
uratowanie i  uzgodnienie „niektórych spraw wspólnych”. Biskup Kaczmarek wy-

44 E.K. Czaczkowska, Stosunek kard. Adama Stefana Sapiehy, s. 61; taż, Kardynał Wyszyński. 
Biografia, Kraków 2013, s. 121. Por. T.P. Zakrzewski, Wspomnienia, s. 321.
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raził zadowolenie, że „we dni gorące podpisywania Deklaracji i we dni […] po jej 
podpisaniu” przebywał w Rzymie kardynał Sapieha, który „autentycznie informuje 
Stolicę świętą”. Ponadto kopie układu wraz z aneksami i komentarzem zostały nie-
zwłocznie przesłane pocztą lotniczą do Sekretariatu Stanu. Ponadto zaplanowano 
wyjazd prymasa i niektórych biskupów polskich do Rzymu, aby przedstawić losy 
tej umowy. W  istocie rok później doszło do pierwszej podróży prymasa. Wtedy 
dopiero – pisał Jan Żaryn – zmieniło się nieco nastawienie Sekretariatu Stanu, a po 
audiencji Pius XII miał stwierdzić Polonia fara da se45. Jednocześnie – powtórzmy 
– nie było aprobaty dla treści dokumentu.

Ocena uwarunkowań międzynarodowych i  krajowych upoważniała bisku-
pa Kaczmarka do kategorycznego stwierdzenia, że przyjęta deklaracja nie była 
najlepszą z  teoretycznie możliwych. Jednocześnie dodawał, że w  ówczesnych 
realiach inna treść była nieosiągalna. Rezygnacja biskupów z  układu zagrażała 
zaostrzeniem walki rządu z Kościołem, a to negatywnie zostałoby przyjęte przez 
katolików świeckich, zwłaszcza przez lawirującą inteligencję, która najbardziej 
była podatna na argumenty związane z przystosowaniem się do nowych realiów. 
Biskup liczył na rozładowanie napięć, złagodzenie polityki i okrzepnięcie Kościo-
ła46. Argumentacja ta przypomina tezy prymasa Wyszyńskiego i jego realistycznej 
optyki postrzegania „porozumienia”. 

Obrona wyboru dokonanego przez episkopat zawiera bardzo krytyczne opinie 
biskupa Kaczmarka na temat postawy krajowej inteligencji i kręgów polskiej Emi-
gracji, które atakowały hierarchów za podjętą decyzję. Oceniając realia biskup 
Kaczmarek mówił: 

Deklaracja zawiera pewne zobowiązania, ale i koncesje na rzecz Kościoła. Przy jej wy-
konywaniu potrzebna jest dojrzałość z naszej strony. Prywatne opinie muszą ustąpić 
jednozgodności, podporządkowując swoje osobiste sądy i mniemania dobru ogólne-
mu. Owoc i siła wewnętrzna deklaracji oraz wykorzystanie jej dobrych stron zależeć 
będzie w  znacznej mierze od jedności pomiędzy wiernymi, księżmi i  Episkopatem. 
Od tego czy zachowamy spokój, karność kościelną i osobistą godność zależeć będzie 
jej powodzenie i trwałość. Jeśli kiedy to teraz przystoi nam bardzo cnota milczenia, 
cnota honoru naturalnego, cnota dużej roztropności i najściślejszej łączności z myślą 
i duchem Kościoła!47

45 J. Żaryn, Stolica Apostolska wobec Prymasa Wyszyńskiego (1948–1981), w: Prymas Stefan 
Kardynał Wyszyński – świadek Ewangelii i tradycji narodowych, red. K. Gurda i T. Gacia, 
Kielce 2001, s. 64.

46 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. IPN BU 944/553, Uwagi bp. 
Czesława Kaczmarka do deklaracji z 14 IV 1950 r., pdf 169.

47 Tamże, pdf 174.
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Biskup kielecki ostrzegał, że jeśli duchowni nie będą przestrzegać zapisów 
deklaracji, wówczas zapełnią się więzienia. Było to wielce prawdopodobne w sy-
tuacji, gdy kraje za „żelazną kurtyną” zostały kilka lat wcześniej zdradzone i po-
zostawione samym sobie. W przemówieniu biskupa znalazła się bardzo gorzka 
krytyka państw Zachodu, którym odmawiał prawa do oczekiwania od polskiego 
narodu i Kościoła dalszego heroizmu: 

Ten [Zachód] by wolał, by takiej Deklaracji nie było. Zachód bowiem, o ile wiemy z na-
słuchów radiowych, wyraża zdziwienie, że Episkopat polski ustąpił żądaniom władz, 
że się nie opiera. Od nas domagają się oporu, domagają się oporu od umęczonego 
i pomniejszonego Narodu, który już nie ma więcej krwi do stracenia!, a sami nie mogą 
sobie poradzić ze „Wschodem”, który realizuje tyle powziętych zamiarów, w  czym 
Zachód im nie przeszkadza, lecz poprzestaje na pisaniu not i  protestów słownych. 
Komunizm opanował Chiny i niemal całą Azję, prowadzi swą robotę we Włoszech, 
Francji, Anglii, a nawet i w Ameryce, a Zachód pisze noty, ale poradzić sobie nie może 
z wpływami marksizmu u siebie. Nie poradzili sobie z blokadą Berlina, jeździli do nie-
go powietrzem przez tyle miesięcy, nie poradzili sobie z prawem „veta” w ONZ, nie 
mogą sobie dać rady ze strajkami, a chcą byśmy sobie my sami – po sprzedaniu nas – 
poradzili!! Myślę, że na ten wypadek należy posłuchać Norwida i zamiast 97% uczucia 
mieć 97% rozumu, a 3% uczucia!!!48

W zakończeniu wystąpienia biskup Kaczmarek przedstawił dalsze argumen-
ty. Z historii Kościoła czerpał uzasadnienie o  jego posłannictwie misyjnym bez 
względu na warunki i okoliczności, mówiąc: 

w życiu i działalności Kościoła jest wyraźne podobieństwo do tajemnicy Wcielenia. 
Wiemy, że dzięki unii hipostatycznej Syn Boży znalazł się w  ramach czasu. Działał 
w określonym kraju, wśród pokolenia, jakie wówczas żyło, musiał przystosować się do 
ich mocy, ubioru, sposobu bycia i uświęconych tradycją obyczajów. Kościół również, 
mimo że posiada nieziemskie moce, nie działa w kosmicznej próżni, lecz w określo-
nych czasem i miejscem warunkach, od tych warunków w dużej mierze zależy i do 
nich dostosować działanie swe musi. Posiadając wiekowe tradycje, nie wlecze ich za 
sobą jak ślimak skorupę, ale nieustannie się wciela w zmienne okoliczności, w jakich 
wypada mu uświęcać każde nowe pokolenie. […] Kościół nie zna emigracji [skreślone 
w tekście] ucieczki z życia!!! I my nie możemy emigrować z życia polskiego, nie może-
my pozostawić Polski samej sobie, nie możemy dla własnej wygody czy lenistwa, czy 
bojaźni, czy małoduszności uciekać od życia!!! Nie uciekać od życia, ale apostołować, 
bo nie być apostołem to zapomnieć o tym, że Syn Boży wcielił się dla zbawienia ludzi 
i między Jego wcieleniem a kapłaństwem istnieje ścisły związek. Wcielajmy się naszą 
modlitwą, naszą pracą i naszą gorliwością we wszystko życie, do którego będziemy 
mieli dostęp. Jeżeli np. omawiana Deklaracja ułatwi nam dostęp do dusz już bardzo 

48 Tamże, pdf 171. Zob. J. Żaryn, Kościół a władza, s. 349.
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odległych od Chrystusa, to tam przede wszystkim spieszmy. Takie wcielenie się nasze 
w życie będzie bardzo miłe Jezusowemu Sercu! [podkreślenie w tekście]49.

Słowa te stanowiły credo koncepcji, motywacji i działań biskupa Kaczmarka 
w  latach swoistej koabitacji Kościoła z  komunizmem. Podpisując układ z  wła-
dzami, biskupi brali na siebie zobowiązanie do dalszej obrony tożsamości całego 
narodu. Nie był to akt kapitulacji, ale próba określenia warunków funkcjonowa-
nia w nowej rzeczywistości politycznej. Jednocześnie rządzący krajem osiągnęli 
istotny cel swej polityki mający znaczenie w legitymizacji komunistycznej władzy.

Znaczenie układu zostało poddane próbie od pierwszych dni po jego pod-
pisaniu. Pięć dni po podpisaniu tzw. porozumienia powołano Urząd do Spraw 
Wyznań, który do końca istnienia PRL był instytucją państwową do zwalczania 
Kościoła. Tego samego dnia aresztowano dwóch księży z Wolbromia, proboszcza 
parafii ks. Piotra Oborskiego i wikariusza ks. Zbigniewa Gadomskiego50. Władze 
żądały wszczęcia procesu kanonicznego przez zwierzchnika księży, czyli biskupa 
Kaczmarka. Z zasadniczych powodów hierarcha zwlekał, proponując renegocja-
cje „porozumienia”, a władze oskarżyły go o łamanie postanowień układu, dlatego 
sprawę wolbromską zaaranżowały jako bezpośrednią podstawę do jego areszto-
wania. Biskup Kaczmarek z  powodu presji władz komunistycznych w  sprawie 
księży z Wolbromia stał się pierwszą ofiarą treści porozumienia, na którym tak 
bardzo zależało prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu, ale które było też nadzie-
ją biskupa z Kielc na dalszą pracę ewangelizacyjną Kościoła. Tak wyglądał para-
doks, Kaczmarek był bowiem początkowo gorącym zwolennikiem oparcia relacji 
państwowo-kościelnych w  Polsce (wobec braku konkordatu) na dwustronnych 
zobowiązaniach.

49 Tamże, pdf 179–181.
50 D. Pasich, Proces „zbrodniarzy z Wolbromia”, w: Wiara i Niepodległość. Religijne i patrio-

tyczne tradycje terenów diecezji sosnowieckiej (XIX–XX wiek), red. A.  Dziurok, M.  Trą-
ba, Katowice–Sosnowiec–Warszawa 2019, s.  399–414. Wśród antykościelnych działań 
można wymienić tzw. akcję pokojową, zapoczątkowaną podpisywaniem propagandowego 
apelu sztokholmskiego, usuwanie katechizacji ze szkół, zwalczanie zakonów, zmuszanie 
młodzieży do przynależności do Związku Młodzieży Polskiej, a  duchownych do ruchu 
księży „patriotów”, atakowanie Watykanu.
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Zakończenie

Episkopat Polski w pierwszych latach po wojnie stanął przed koniecznością 
uregulowania relacji z  komunistycznym rządem. Istniały w  tej materii różnice 
zdań między hierarchami. Negocjacje w  fazie sondażowej zakończyły się fia-
skiem. Zasadniczy dialog odbył się w  ramach Komisji Mieszanej episkopalno-
-rządowej w okresie od października 1949 do kwietnia 1950 r. Towarzyszyły mu 
szykany i represje wymierzone w Kościół. Do grona zwolenników układu należeli 
biskupi Tadeusz Zakrzewski, Michał Klepacz i Zygmunt Choromański, reprezen-
tanci strony kościelnej w  Komisji Mieszanej. Ostatecznie o  podpisaniu układu 
zdecydował prymas arcybiskup Stefan Wyszyński, następca prymasa kardynała 
Augusta Hlonda. W Episkopacie Polski konsekwentnie przeciwny podpisywaniu 
dokumentu był kardynał Adam Stefan Sapieha, którego stanowisko ewoluowało 
w tej kwestii. Podobne nastawienie wyrażał członek KG Episkopatu Polski biskup 
kielecki Czesław Kaczmarek, który najobszerniej uzasadnił swe poglądy w  do-
tychczas niepublikowanych zapiskach i opowiadał się za przestrzeganiem dekla-
racji. Paradoksalnie stał się on ofiarą tego dokumentu.
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Streszczenie

W  artykule dokonano ustaleń dotyczących polsko-belgijskich relacji handlowych w  latach 
1945–1976. Na podstawie kwerend archiwalnych przeprowadzone zostały analizy porozumień 
regulujących stosunki handlowe, zaproponowano periodyzację w zakresie współpracy gospo-
darczej. Studium próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie były najważniejsze problemy tych sto-
sunków, w tym zwłaszcza bariery utrudniające wymianę towarową. 

Słowa kluczowe: polsko-belgijskie relacje handlowe, Polska Rzeczpospolita Ludowa, 
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Summary

Polish-Belgian trade relations between 1945 and 1976 in the light of Polish 
archival materials

The article presents findings concerning Polish-Belgian trade relations in the years 1945–1976. 
Based on archive searches, an analysis of agreements regulating trade relations was carried 
out, and a periodisation of economic cooperation was proposed. The study attempts to answer 
the question what the most important problems of these relations were, especially the barriers 
impeding the exchange of goods. 
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exchange, Polish-Belgian industrial cooperation, Polish-Belgian cooperation in science and 
technology.
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Wstęp

Stosunki polsko-belgijskie po II wojnie światowej jak dotąd nie stały się przed-
miotem większego zainteresowania historyków. Stosunkowo najwięcej miejsca 
w  badaniach problematyce tej poświęcił Idesbald Goddeeris.  Zajmował się on 
m.in. aktywnością Polaków w Belgii w pierwszych latach powojennych1 i dzia-
łalnością Biura Koordynacyjnego „Solidarności” w  Brukseli2. Powstały również 
opracowania naukowe innych autorów dotyczące polskiej emigracji w  Belgii3. 
Autorką artykułu poświęconego wpływowi sprawy Konga na stosunki polsko-
-belgijskie na początku lat sześćdziesiątych XX  w. jest Maria Pasztor4. Brakuje 
opracowań naukowych poświęconych relacjom gospodarczym obu krajów w la-
tach 1945–19895.

Celem tego studium jest przedstawienie głównych problemów w polsko-bel-
gijskich stosunkach handlowych w latach 1945–1976. 

Rozpoczęcie analiz w 1945 r. wynika z faktu podjęcia wówczas pierwszych po-
wojennych prób nawiązania dwustronnych relacji handlowych. Rok 1976 został 
przyjęty jako cezura górna, gdyż zamyka on istotny etap tych stosunków, kiedy ich 
rozwój był szczególnie intensywny, a czego ważnym potwierdzeniem była wizyta 
polskiego premiera Piotra Jaroszewicza w Belgii. 

1 I.  Goddeeris, De verleiding van de legitimiteit.  Poolse „Exilpolitik” in België, 1830–1970 
en 1945–1980 (Pokusa legitimizmu. Działalność polityczna polskich uchodźców w Belgii, 
1830–1870 i 1945–1980), niepublikowana praca doktorska obroniona na Katolickim Uni-
wersytecie w Louven w 2001 r. Zob. również tenże, Polonia belgijska w pierwszych latach 
po II wojnie światowej, Warszawa 2005.

2 I. Goddeeris, Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”: Biuro Koordynacyjne NSZ 
„Solidarność”, 1982–1989, część 1, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2006, nr 2 (10), s. 315–347; 
tenże, Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”: Biuro Koordynacyjne NSZ „Soli-
darność”, 1982–1989, część 2, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1 (11), s. 309–334. Pod 
redakcją Goddeerisa ukazała się również praca: Solidarity with Solidarity. Western Europe-
an Trade Unions and the Polish Crisis, 1980 – 1982, Lanham 2013.

3 W. Eder, Dzieje Polonii belgijskiej 1919–1980 (w zarysie), Warszawa 1983; tenże, Polonia 
belgijska. Skład społeczno-zawodowy, jego przemiany i skutki tych przemian, „Przegląd Po-
lonijny” 1979, z. 3 (15), s. 57–67; J. Szumski, Między stabilizacją a radykalizmem – polska 
emigracja górnicza w Belgii, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislavien-
sia” 2015, nr 3685, s. 19–37 ; M. Żmigrodzki, Polonia w Belgii, Lublin 1978.

4 M. Pasztor, Polsko-belgijska „wojna” o Kongo (1960–1963), „Polska 1944/45–1989. Studia 
i materiały”, 2019, nr 17, s. 135–160.

5 Wyjątek to opracowanie Benona Gazińskiego, Handel rolny z Belgią w okresie Polski Ludo-
wej i obecne perspektywy, „Acta Academiae Agriculturae et Technicae Olstenensis. Oeco-
nomica” 1994, nr 29. 
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Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia, ważna z punktu widzenia wza-
jemnych powiązań gospodarczych, w tym handlowych. W trakcie rozmów pro-
wadzonych ze stroną polską strona belgijska występowała najczęściej nie jako 
samodzielny podmiot, ale jako reprezentant szerszego organizmu – Unii Gospo-
darczej Belgijsko-Luksemburskiej (UGBL)6, której początki sięgają 1921  r. Nie-
które z analizowanych w tym studium umów były podpisywane w imieniu Unii 
Gospodarczej Beneluksu (UGB), tj. trzech państw: Belgii, Luksemburga i Holan-
dii. Formalnie ta unia została zawarta w 1958 r. i była efektem rozszerzenia wcześ- 
niejszego porozumienia celnego7. To wszystko sprawia, że niniejsze opracowanie 
dotyczy nie tylko relacji gospodarczych Polski z Belgią (choć to ujęcie dominuje), 
lecz także w pewnym stopniu stosunków z tymi dwoma pozostałymi krajami. 

Podstawą źródłową studium są przede wszystkim materiały archiwalne prze-
chowywane w  Archiwum polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz 
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Są to akta urzędów i  instytucji, które 
w różnym stopniu zajmowały się pertraktacjami ze stroną belgijską (m.in. Mini-
sterstwo Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospo-
darki Morskiej, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Finansów).

Dotychczasowa kwerenda akt belgijskich na ten temat nie okazała się zbytnio 
owocna. To, co udało się odnaleźć i zanalizować, to akta przechowywane w Ar-
chiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Brukseli oraz dokumenty belgijskie 
znajdujące się w wymienionych wyżej zespołach archiwalnych, przechowywanych 
w polskich archiwach. Świadomość istnienia tej poważnej luki dokumentacyjnej 
znalazła wyraz w tytule tego studium. Jest to przede wszystkim obraz polsko-bel-
gijskich stosunków handlowych8 w świetle polskich dokumentów archiwalnych. 
W tym sensie jest to wizja tych relacji z punktu widzenia warszawskiego centrum 
władzy. Wydaje się jednak, że poczynione ustalenia, dotyczące ram prawnych wy-
miany handlowej, jej dynamiki, skali, współpracy gospodarczej, przemysłowej czy 
naukowo-technicznej w  miarę obiektywnie odzwierciedlają podstawowe realia 
tych relacji. To, co wymagać będzie dalszych badań, to przede wszystkim belgij-
ski punkt widzenia na współpracę gospodarczą z  Polską, jego uwarunkowania 
i wynikające z niego konkretne działania. Wyzwaniem dla przyszłego badacza bę-
dzie również solidna kwerenda prasy fachowej (przede wszystkim ekonomicznej, 

6 W  tekstach niektórych dokumentów polskich UGBL jest nazywana Unią Ekonomiczną 
Belgijsko-Luksemburską. 

7 P. Kołek, Unia Beneluksu – nowa odsłona starej współpracy, „Rocznik Integracji Europej-
skiej” 2011, nr 5, s. 439–440. 

8 Niektóre zasygnalizowane w artykule wątki wykraczają poza analizę relacji handlowych. 
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w tym dotyczącej problemów handlu zagranicznego), tak polskiej, jak belgijskiej 
pod kątem wzajemnych relacji gospodarczych. 

Lata 1945–1949

Pierwsze próby nawiązania dwustronnej współpracy gospodarczej, w tym re-
lacji handlowych, datują się na koniec 1945 r. Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej 
(RP) w Brukseli informowało, że strona belgijska była zainteresowana importem 
z Polski wielu towarów, w tym m.in. węgla i ziemniaków z możliwością płacenia 
za nie dewizami, co uznano za wyjątkową okazję9. Wkrótce jednak ta koniunk-
tura się skończyła10, ale mimo to w lipcu 1946 r. rozpoczęto rozmowy na tematy 
gospodarcze. Okazało się, że głównym powodem trudności w zawarciu „dużego” 
układu handlowego między oboma krajami była nieuregulowana kwestia odszko-
dowań (indemnizacji) za belgijskie mienie, znacjonalizowane w Polsce na mocy 
ustawy z 3 stycznia 1946 r. 

14 sierpnia 1946 r. został podpisany układ o wymianie towarowej między Pol-
ską a UGBL. Przewidywał on obroty zbilansowane po każdej ze stron w wyso-
kości 260 mln BEF, tj. około 6 mln USD. Po stronie polskiej nie przewidywał on 
wywozu węgla. Obie strony przyznały sobie Klauzulę Największego Uprzywile-
jowania (KNU). Układ przewidywał powołanie polsko-belgijskiej komisji miesza-
nej, zgodnie z powszechnie stosowanym wzorem.

W myśl podpisanego w tym samym dniu układu płatniczego Banki Emisyjne 
miały udzielić sobie wzajemnie kredytów w wysokości 25 mln BEF11. 

W tzw. uzupełniających uwagach przewodniczący delegacji polskiej do tych 
rozmów Adam Rose pisał o napiętej atmosferze negocjacji. Jego zdaniem toczy-
ły się one w warunkach nierównych, a dla delegacji polskiej niekorzystnych, po-
nieważ węgiel nie wchodził w ramy negocjowanej umowy, co pozbawiło stronę 
polską najistotniejszego atutu. Ponadto cała polska lista towarowa, pozbawiona 

9 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w  Warszawie (dalej: AMSZ), z.  6,  w. 62, 
t. 824, Poselstwo RP w Brukseli do MSZ, Bruksela 8 XII 1945, b.p.; tamże, K. Gumkowski, 
Notatka dla ministra Olszewskiego, Warszawa, 20 XII 1945, b.p. 

10 Tamże, Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Warszawie, Raport ekonomiczny za miesiąc luty 1946 roku, Bruksela, 7 III 1946, b.p. 

11 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Handlu Zagranicznego (dalej: MHZ), 
3405, Przewodniczący delegacji polskiej do rozmów handlowych belgijsko-polskich Adam 
Rose do ob. Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Bruksela 14 VIII 1946, b.p. 
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tego „kośćca pacierzowego”, nie przedstawiała się atrakcyjnie tak jakościowo, jak 
ilościowo. 

Stronie polskiej szczególnie zależało na uzyskaniu niektórych elementów wy-
posażenia kopalń. Po „niezwykle ciężkich rokowaniach” zapewniła sobie moż-
liwość zakupu od Belgów około 50 km taśmy gumowej dla kopalń. Z wielkimi 
trudnościami, jak pisał Rose, polscy negocjatorzy zdołali uzyskać pewną ilość dia-
mentów przemysłowych, za 250 tys. BEF.

Strona belgijska z trudem zgodziła się na wywóz do Polski szmat i odpadków 
wełnianych oraz lnu za 60 mln BEF. Ogólna suma importu chemikaliów z Belgii 
wyniosła 19,3 mln BEF, w tym za 5 mln BEF żelatyny dla przemysłu spożywczego.

Strona polska zobowiązała się w  pierwszym rzędzie do dostaw artykułów 
przemysłu włókienniczego za przeszło 75 mln BEF. Drugą co do wartości pozycją 
były sole potasowe za około 60 mln BEF, trzecią – ołów za około 17, 5 mln BEF. 
W dalszej kolejności znalazły się papier, porcelana i fajanse12. Zawarty układ nie 
przewidywał dostaw węgla w clearingu. Z braku innych atrakcyjnych towarów 
gros importu polskiego z Belgii odbywało się za wolne dewizy. 

Wynikało to z przekonania, że rynek belgijski, ze względu na możliwości do-
stawy maszyn i  akcesoriów dla przemysłu tekstylnego oraz licznych surowców 
(len, miedź) itp., był dla Polski atrakcyjny. Za wolne dewizy Warszawa zdecydo-
wała się m.in. na poczynienie pewnych zakupów inwestycyjnych dla przemysłu 
węglowego i hutniczego. Eksport polski wzrastał powoli. Nie było jednak atmos-
fery dla nowych rokowań handlowych, toteż układ z 1946 r. został przedłużony 
wymianą not z kwietnia 1948 r., a bilans roczny za 1947 r. wykazał saldo dodatnie. 
W ogólnym eksporcie znalazł się wówczas węgiel o wartości 174 800 886 BEF. 

Z początkiem 1948 r. polski eksport do Belgii z wyjątkiem węgla nie wyka-
zywał wielkiej aktywności. Nowy układ handlowy został podpisany dopiero 11 
listopada 1948 r. Łącznie z kontyngentem węglowym w clearingu, na który strona 
belgijska się wówczas zgodziła, przewidywał on eksport każdej strony w wysoko-
ści około 1150 mln BEF, czyli znacznie więcej niż w przypadku układu z 1946 r. 
Układ był ważny do 1 stycznia 1950 r. Polska lista eksportowa składała się z około 
50 pozycji, w tym większość obejmowały produkty rolnicze i chemiczne. Surowce 

12 Tamże, Uzupełniające uwagi dotyczące wymiany towarowej przewidzianej w układzie z 14-
go sierpnia 1946 r., Warszawa, 1 IX 1946, b.p. Teksty układów: zob. tamże, 51/10, Umowa 
dotycząca wymiany towarowej między Polską a Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksembur-
ską, Bruksela 14 sierpnia 1946, k. 15–21; tamże, Układ płatniczy zawarty między Rządem 
Polski i Rządem Belgii, Bruksela 14 sierpnia 1946 r., k. 8–11; tamże, 49/17, Accord concer-
nant l’échange de marchandises entre la Pologne et l’Union Economique Belgo-Luxembo-
urgeoise, Bruksela, 14 sierpnia 1946, b.p.
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stanowiły około 46% wartości eksportu. Na polskiej liście importowej znalazły się 
m.in.: cyna, miedź, antymon, len, wełna, bawełna, kauczuk, surowce fotograficz-
ne, barwniki, akcesoria dla przemysłu tekstylnego, maszyny, narzędzia diamento-
we i chemikalia. Surowce stanowiły łącznie 49% wartości importu. 

W 1948 r. eksport polski do Belgii był szacowany na 346 039 tys. BEF, import 
na 530 211 tys. BEF. Ujemne saldo obrotów towarowych za 1948 r. strona polska 
zmuszona była pokryć w USD13.

Zarówno te rozmowy, jak i negocjacje w sprawach finansowych były utrudnio-
ne przez wzmiankowaną już wcześniej nierozwiązaną kwestię indemnizacji. Ten 
problem, wraz z  narastającą atmosferą zimnowojenną sprawiał, że możliwości 
negocjacji nowych umów handlowych były coraz mniejsze.

Mimo wskazanych trudności, w  latach 1946–1949 obroty polsko-belgijskie 
wzrastały (tabela 1).

Tabela 1. Wymiana handlowa Polski z Belgią w latach 1946–1949  
(według statystyk belgijskich) w mln BEF

Lata Eksport z Polski  
do Belgii

Import do 
Polski z Belgii Obroty Saldo

1946  1 453 454 –452
1947 244 217 461 +27
1948 346 530 876 –184
1949 401 538 939 –137

Źródło: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w  Warszawie (dalej: AMSZ), z.  17,  w. 9, 
t. 75, Stosunki polsko-belgijskie, Warszawa, 19 XII 1964, k. 178; Archives du Ministére des Affaires 
étrangeres Bruxelles (dalej: AMAE), Pologne, 15720/I sem. 1955, Note d’information sur les relations 
belgo-polonaises faite à l’intention des membres de la Delegation Parlamentaire Belge invitée en 
Pologne par le Groupe de l’Union Inteparlamentaire de la Diete Polonaise, b. pag. 

Lata 1950–1952

Ten korzystny trend zaczął się załamywać w 1950  r. Kolejna umowa, doty-
cząca wymiany towarowej między Polską a UGBL z 13 kwietnia 1950 r. zastąpiła 
umowę z 11 listopada 1948 r. Została podpisana na jeden rok z możliwością auto-

13 AAN, Ministerstwo Skarbu (dalej: MS), 1491, Attaché handlowy Ludwik Dobrzański, Po-
selstwo RP w Brukseli, Stosunki gospodarcze polsko-belgijskie w ciągu 1948 r. Bruksela,  
7 II 1949, k. 107–114.
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matycznego przedłużania na kolejny i na następne. Na liście eksportu polskiego 
do UGBL z ważnością na jeden rok jako pozycje wartościowo największe znalazły 
się m.in.: mączka ziemniaczana, dziczyzna i drób bity oraz płatki ziemniaczane, 
żyto, dziczyzna żywa i warzywa suszone. Eksport z UGBL do Polski obejmował 
m.in. tomasynę, rośliny żywe i szkółki drzew, chmiel, artykuły chemiczne i farma-
ceutyczne, wyroby gotowe do celów fotograficznych, kinematograficznych i ra-
dia, wełnę, odpadki, szmaty, wyczeski i strzępy wełniane oraz len i papiery różne. 

Strona belgijsko-luksemburska sprzeciwiła się wówczas stanowczo importowi 
węgla polskiego do UGBL (prawdopodobnie z przyczyn niekorzystnej wówczas 
koniunktury gospodarczej na ten surowiec w Belgii oraz atmosfery politycznej), 
co spowodowało, że strona polska nie zgadzała się na umieszczenie na liście za-
kupów belgijskich dóbr inwestycyjnych14.

Porozumieniu handlowemu towarzyszył podpisany tego samego dnia układ 
dotyczący regulowania płatności zawarty między Polską a UGBL. Ustalał on spo-
sób dokonywania płatności i udzielania sobie pozwoleń w tej sprawie15.

Ujęcie wartościowe handlu polsko-belgijskiego w latach 1950–1952 przedsta-
wia tabela 2. 

Zdaniem polskich służb dyplomatycznych na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych stosunki handlowe polsko-belgijskie były faktycznie zamrożone 

14 AAN, MHZ, 92/18, Umowa handlowa dotycząca wymiany towarowej między Polską a Unią 
Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 13 kwietnia 1950, b.p.; tamże, Przewodniczą-
cy Delegacji Polskiej dr. St. Gall do przewodniczącego delegacji belgijsko-luksemburskiej, 
Warszawa, 17 marca 1950, b.p.; tamże, Przewodniczący Delegacji Belgijsko-Luksembur-
skiej L. Meers do przewodniczącego delegacji polskiej, Warszawa 17 III 1950, b.p. 

15 Tamże, Układ dotyczący regulowania płatności zawarty między Polską a Unią Ekonomicz-
ną Belgijsko-Luksemburską, 13 kwietnia 1950 r., b.p.

Tabela 2. Wymiana handlowa Polski z Belgią w latach 1950–1952  
(według statystyk belgijskich) w mln BEF

Rok Eksport z Polski  
do Belgii

Import do 
Polski z Belgii Obroty Saldo

1950 347 408 755  –61
1951 422 526 948 –104
1952 272 680 952 –408

Źródło: obliczenia własne oraz: AMSZ, z. 17, w. 9, t. 75, Stosunki polsko-belgijskie, Warszawa, 19 XII 
1964, k. 178; tamże, Wymiana handlowa Belgii z Polską w latach 1964–1963 (wg statystyki belgij-
skich). Załącznik nr 2 do notatki „Aktualne aspekty polityki Belgii”, Bruksela, 19 XII 1964, k. 178; 
AMAE, Pologne, 15720, Note d’information, b.p. 
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i z powodu stosowanych (w efekcie „zarządzeń atlantyckich”) belgijskich restryk-
cji schodziły na tory „półlegalnych operacji doraźnych” (nie udało się ustalić, o ja-
kie operacje chodziło)16. 

Tę diagnozę w  części potwierdza analiza danych o  wartości wymiany han-
dlowej w tym okresie. Wynika z niej, że to 1950 r. stanowił dno, zarówno, jeżeli 
chodzi o import, eksport, jak i obroty handlowe polsko-belgijskie. W latach na-
stępnych (1951–1952) import Polski z Belgii wzrósł w porównaniu do 1950  r., 
a w 1952 był większy niż w 1949. Import belgijski z Polski był z  reguły mniej-
szy niż eksport.  W  1950  r. uległ on pewnej redukcji w  porównaniu do 1949  r. 
Jego drastyczny spadek w porównaniu do 1949 r. nastąpił w latach 1952–1954, co 
wynikało z trudności znalezienia towarów polskich atrakcyjnych dla belgijskiego 
partnera oraz siły procesów zimnowojennych w polityce. 

Lata 1953–1970

Pierwszą próbę ożywienia tych zamrożonych wzajemnych relacji gospo-
darczych, w  tym handlowych, stanowiły rozmowy w  ramach polsko-belgijskiej 
Komisji Mieszanej, zajmującej się współpracą gospodarczą, przeprowadzone 
w Brukseli od 27 listopada do 17 grudnia 1953 r. Pełnomocnicy obu stron ustalili 
nowe listy towarów, które miały być przedmiotem wymiany. Obowiązywały na 
jeden rok, poczynając od 1 stycznia 1954 r.

Lista A (eksportu z Polski do UGBL) obejmowała m.in. pszenicę, owies, kuku-
rydzę, mączkę ziemniaczaną (4 tys. t), jaja w masie mrożonej (400 t) i w proszku, 
wódkę (za 2 mln BEF) i różne artykuły chemiczne (za 16 mln BEF). Lista B (eks-
port z UGBL do Polski) obejmowała m.in. konie hodowlane, ryby morskie świeże, 
w tym śledzie świeże lub solone (za 5 mln BEF), chmiel (za 4 mln BEF), tomasy-
nę (40 mln BEF), superfosfaty zwykłe i skoncentrowane (za 25 mln BEF), wełnę 
i odpadki wełniane (za 15 mln BEF), nici i włókno sztuczne (za 30 mln BEF), len 
i odpadki lniane (za 60 mln BEF), papiery różne (za 20 mln BEF), wyroby przemy-
słu mechanicznego, metalowego i elektrycznego – za 80 mln BEF oraz artykuły 
pochodzące z Konga Belgijskiego za100 mln BEF17. 

16 AMSZ, z. 8, w. 20, t. 264, Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli, Raport polityczny 
nr 47, Bruksela, 15 XII 1950, b.p.

17 AAN, Ministerstwo Finansów (dalej: MF), 21/309, Pierwszy protokół dodatkowy do umo-
wy handlowej między Polską a  Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisany 
w Warszawie, 13 kwietnia 1950, b.p. 
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Uzupełnienie do układu płatniczego między Polską a  UGBL z  13 kwietnia 
1950 r. uzgodnione 11 stycznia 1954 r. stwierdzało, że w okresie jego ważności sal-
do kredytowe lub debetowe Narodowego Banku Polskiego w Narodowym Banku 
Belgii będzie mogło osiągnąć 75 mln BEF, a nie 50 mln BEF jak dotychczas18. 

W styczniu 1954 r. ustalono również treść pierwszego protokołu, stanowiące-
go dodatek do umowy handlowej między Polską a UGBL podpisanej w Warsza-
wie 13 kwietnia 1950 r., zawierającego listy towarowe eksportu polskiego do UGB 
i importu z tej Unii19.

Odtąd przez kilka lat, za zgodą rządu belgijskiego, protokół ten przedłużano 
na okresy trzymiesięczne na podstawie wymiany not dyplomatycznych, co należy 
traktować jako wyraz woli co najmniej niezaostrzania stosunków20. 

Wychodzenie z apogeum stalinizmu w relacjach handlowych między oboma 
krajami oznaczało przede wszystkim wzrost importu polskiego z Belgii (od mini-
mum w 1950 r. wynoszącego 408 mln BEF do 996 mln BEF w 1956), kosztem dość 
skromnego eksportu polskiego do Belgii (tabela 3). 

W grudniu 1958 r. została zawarta nowa umowa handlowa (na okres jednego 
roku z możliwością automatycznego przedłużenia, o ile nie została wypowiedzia-
na) Polski z trzema krajami Beneluksu. Podpisany został również układ płatniczy, 
przewidujący regulowanie należności we frankach belgijskich i florenach holen-
derskich (poprzednio obowiązywały porozumienia clearingowe, zawarte osobno 
z Belgią i Holandią), potwierdzone zostało wzajemne stosowanie KNU21.

Zgodnie z  ustalonymi w  toku negocjacji listami kontyngentowymi eksport 
z Polski do krajów Beneluksu obejmował m.in. konie wyścigowe i wierzchowe, 
konie rzeźne (3 tys.  szt.), drobne konie pociągowe (1200 szt.), mięso baranie, 
dziczyznę (300 t), ryby żywe słodkowodne, raki i konserwy rybne (250 t.), jęcz-
mień browarniany (40 tys. t), pasty i pulpy owocowe (1 tys. t), papier gazetowy 
(5 tys. t) i wyroby hutnicze (5 tys. t). Na liście B (eksport z krajów Beneluksu do 
Polski) znalazły się m.in. takie towary jak: mięso wołowe świeże lub mrożone, 
ryby morskie (świeże lub solone) w ilości 3 tys. t, herbata, tytoń surowy, superfos-

18 Tamże, Uzupełnienie do układu płatniczego między Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-
-Luksemburską z dnia 13 kwietnia 1950, Bruksela, 11 stycznia 1954 r., b.p. 

19 Tamże, Poselstwo Belgijskie, Warszawa, 31 grudnia 1954, b.p. 
20 Tamże, Poselstwo Belgijskie, Warszawa, 31 grudnia 1954, b.p.; tamże, MSZ do Poselstwa 

Belgijskiego, 1 lipca 1955, b.p.; tamże, Poselstwo Belgijskie w Warszawie do MSZ, Warsza-
wa, 1 października 1955, b.p.; tamże, Poselstwo belgijskie do MSZ, 31 grudnia 1955, b.p.; 
tamże, MHZ, Warszawa, 21 kwietnia 1956, b.p.; tamże, Poselstwo belgijskie do MSZ, 30 
czerwca 1956, b.p.; tamże, MHZ, Warszawa, 17 X 1956, b.p.; tamże, MHZ, 21 V 1957, b.p. 

21 AMSZ, z. 17, w. 9, t, 75, Stosunki polsko-belgijskie [1964], k. 33 (163).
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faty (75 tys. t), żelatyna jadalna, półfabrykaty oraz miedź i wyroby z innych metali 
nieżelaznych22. 

Z polskiego punktu widzenia fakt, że umowa została zawarta łącznie z Beluk-
sem (Belgia i Luksemburg) i Holandią nie wpływał dobrze na rozwój stosunków 
polsko-belgijskich: „Holendrzy, jako strona bardziej aktywna, stawiali szereg wa-
runków, które w praktyce wpływały na utrudnienie obrotów z Belgią (np. ograni-
czenie kontyngentów rolnych)”23. 

Umowa z 1958  r., która regulowała kwestie wymiany handlowej na 1959  r., 
została za milczącą zgodą umawiających się stron przedłużona na 1960 r. Pewna 
niewielka modyfikacja list towarowych nastąpiła w wyniku ustaleń zapadłych na 
posiedzeniu komisji mieszanej PRL z Królestwem Holandii i UGBL24.

22 AAN, MHZ, 3406, Umowa handlowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową z  jednej 
strony a Królestwem Holandii i Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską z drugiej stro-
ny [grudzień 1958 r.], b.p.; tamże, Lista A import wyrobów polskich do krajów Beneluksu; 
tamże, Lista B: eksport z krajów Beneluksu do Polski, b.p.

23 AMSZ, z. 17, w. 9, t. 75, Stosunki polsko-belgijskie [1964], k. 33[163]. 
24 AAN, Ministerstwo Handlu Zagranicznego i  Gospodarki Morskiej (dalej: MHZiGM), 

18/146, Protokół Komisji Mieszanej przewidzianej umową handlową podpisaną w Warsza-
wie 3 marca 1949 r. między PRL z jednej strony i Królestwem Holandii i Unią Gospodarczą 
Belgo-Luksemburską z drugiej strony, Haga, 20 lutego 1960, b.p.

Tabela 3. Wymiana handlowa Polski z Belgią w latach 1953–1961  
(według statystyk belgijskich) w mln BEF

Rok Eksport z Polski  
do Belgii

Import do 
Polski z Belgii Obroty Saldo

1953 265 867 1132 –602
1954 224 748  972 –524
1955 208 771  979 –563
1956 309 996 1305 –687
1957 234 764  998 –530
1958 296 787 1083 –483
1959 445 712 1157 –267
1960 481 813 1294 –332
1961 508 534 1042 –26

Źródło: obliczenia własne oraz: AMSZ, z. 17, w. 9, t. 75, Stosunki polsko-belgijskie, Warszawa, 19 
XII 1964, k. 178; tamże, Wymiana handlowa Belgii z Polską w latach 1964–1963 (wg statystyki bel-
gijskich). Załącznik nr 2 do notatki „Aktualne aspekty polityki Belgii”, Bruksela, 19 XII 1964, k. 178; 
AMAE, Pologne, 15720, Noted’information, b.p. 
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Aktywizacji handlu zagranicznego i nawiązaniu ściślejszej współpracy miało 
służyć utworzenie w 1959 r. izb gospodarczych: Belgijsko-Luksembursko-Polskiej 
w Brukseli i Polsko-Belgijsko-Luksemburskiej w Warszawie25. 

Te posunięcia nie przyniosły jednak jakiegoś istotnego zwiększenia wzajem-
nych obrotów handlowych26. W 1963 r. udział Belgii w imporcie polskim wynosił 
0,4%, a po stronie eksportu – 0,6%. Dla porównania przed wojną, w 1938 r., na 
Belgię przypadało 4,1% importu i 4,8% polskiego eksportu27. W latach 1946–1961 
wymiana polsko-belgijska zamykała się saldem ujemnym dla Polski i  wynosi-
ła łącznie 5341 mln BEF, tj. 106,8 mln USD. Belgia stanowiła przez wiele lat po 
wojnie źródło zaopatrzenia w surowce tekstylne, chemikalia, farmaceutyki, wyro-
by hutnicze, papiery specjalne i filmy oraz rynek dostaw dla maszyn i urządzeń 
(szczególnie sprzętu energoelektrycznego i telekomunikacyjnego)28. 

Nowa, trzyletnia umowa handlowa między Polską a UGB została podpisana 
w Warszawie 14 listopada 1963 r. Zgodnie z nią załączone listy towarowe były 
ważne na okres jednego roku, poczynając od 1 stycznia 1963, przy czym ich war-
tości ogólne uważało się za wartości bazowe dla odpowiednich list towarowych, 
które mały być ustalone na każdy rok ważności umowy. 

Ustalona lista A, obejmująca eksport z Polski do UGB, zawierała m.in. takie 
towary jak ryby słodkowodne (w szczególności 250 ton węgorzy) i mięso końskie 
(do UGBL – do 750 t, do Holandii – do 250 t). Na liście B (import do Polski) 
znalazły się wyroby skórzane i barwniki. Właściwe władze UGBL zobowiązały się 
zezwolić na import węgla polskiego w ilości 100 tys. t, z czego 25 tys. t dla Wiel-
kiego Księstwa Luksemburg. Eksport węgla dla Królestwa Belgii w ilości 75 tys. t 
miał zostać zrealizowany w ciągu 1963 r.29

W latach 1962–1963 strona polska dokonała w Belgii zakupów pszenicy (za 
około 3 mln zł dew.)30. Zakupy te były kontynuowane w latach 1964–1966 i miały 
charakter przejściowy31.

25 AMSZ, z. 17, w. 9, t. 75, Stosunki polsko-belgijskie [1964], k. 33[163].
26 Tamże, Stosunki polsko-belgijskie [1964], k. 33[163].
27 AMSZ, z. 17, w. 9, t. 75, Stosunki polsko-belgijskie [1964], k. 33[163].
28 Tamże, „Aktualne aspekty polityki Belgii”, Bruksela, 19 XII 1964, k. 162. 
29 AAN, MHZiGM, 18/146, Przewodniczący delegacji UGB Kalshoven do p. M.  Kajzera, 

przewodniczącego Delegacji Polskiej, Warszawa, 11 IX 1963, b.p. Według polskich danych 
rzeczywiste dostawy polskiego węgla na rynek belgijski wyniosły 4 tys. t w 1963 r., 60 tys. t 
w 1964 i 253 tys. t w 1965. Zob. AMSZ, z. 17, w. 5, t. 48, Protokół z narady z dnia 5 maja1966 
w sprawie aktualnych stosunków ekonomicznych z Belgią, Bruksela 5 V 1966, k. 100. 

30 AMSZ, z. 17, w. 6, t. 51, Notatka MHZ w sprawie stosunków handlowych Polski z Belgią 
(Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską), Warszawa [1963] b.p.

31 Tamże, t. 54, Stosunki polsko-belgijskie, [1967], k.86.
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Zdaniem strony polskiej nowy układ handlowy z listopada 1963 r. oznaczał nie 
tylko zwiększenie obrotów handlowych, lecz także korzystniejszą strukturę wy-
miany (wyższy udział po stronie polskiego eksportu artykułów przemysłowych)32. 
Miało to zmienić niekorzystne dla Polski saldo obrotów handlowych z UGBL33, 
gdyż układ przewidywał dodatnie dla Polski saldo kontyngentów34.

O ile jeszcze w 1962 r. polski import oparty był w 50% na artykułach rolno-
-spożywczych, to już rok później udział tych towarów zmniejszył się do jednej 
trzeciej. Wyroby przemysłowe partycypowały w 1962 r. w eksporcie z Polski do 
Beluksu w 11%, a w 1963 – w 17% (7 mln zł dew.). Polska uzyskała dodatnie saldo 
w obrocie tymi towarami35. Już w latach 1963–1965 strona polska wprowadziła 
do eksportu do Belgii 69 nowych towarów, w tym 45 przemysłowych36. 

Podstawowe informacje dotyczące handlu Polski z UGBL w latach 1962–1967 
przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Handel Polski z UGBL w latach 1962–1967 w mln zł dew.

Rok 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Eksport z Polski do UGBL 41,9 41,9 47,3 56,6 59,6 59,4
Import do Polski z UGBL 26,8 30,3 64,8 50,1 56,2 61,9
Obroty 68,7 72,2 112,1 106,7 115,8 121,3
Saldo +15,1 +11,6 –17,5 +6,5 +3,4 –2,5

Źródło: AMSZ, z. 17, w. 5, t. 48, Stosunki polsko-belgijskie, Warszawa, 26 X 1968, k. 133; tamże, 
Notatka MSZ w sprawie stosunków handlowych między Polską a Unią Gospodarczą Belgijsko-Luk-
semburską, k. 144.

Dla eksportu polskiego do Belgii negatywny wpływ miała postępująca in-
tegracja europejska w  ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). 
W zakresie produktów rolniczych oznaczało to niekorzystne zmiany w kalku-
lacji cen. Dotyczyło to również eksportu pasz. Niekorzystnie dla Polski oddzia-
ływał mechanizm opłat wyrównawczych dla rolnictwa. W przypadku eksportu 

32 Tamże, t. 51, Notatka MHZ, w sprawie stosunków handlowych Polski z Belgią (Unią Go-
spodarczą Belgijsko-Luksemburską), Warszawa [1963], b.p.

33 Zob. tamże, t. 51, Notatka MHZ, w sprawie stosunków handlowych Polski z Belgią (Unią 
Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską), Warszawa, [1963], b.p.

34 Tamże, w. 9, t. 75, Raport polityczny Ambasady PRL w Brukseli za rok 1963, k. 123. 
35 Tamże, k. 124. 
36 Tamże, w. 5, t. 48, Sytuacja ekonomiczna Belgii i stosunki gospodarcze polsko-belgijskie, 

Bruksela, 22 VIII 1966, k. 44. 
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wyrobów przemysłowych istotny wpływ na ceny miała niekorzystna dla Polski 
taryfa celna EWG37. 

W 1966 r. w stosunkach handlowych Polski z Beneluksem trwał stan bezu-
mowny. 31 grudnia 1965 r. wygasł poprzedni układ, a z winy tych krajów nie zo-
stał zawarty nowy. Główną przyczyną był brak zgody Holendrów na liberalizację 
wymiany handlowej38.

Dla rozwoju stosunków gospodarczych istotne znaczenie miała podpisana 
17 lutego 1965 r. umowa o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej. 
Zawarta została między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii, który występo-
wał również w imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburg. Była to pierwsza 
umowa tego typu podpisana przez Rząd Belgii z krajem bloku wschodniego39.

Z archiwalnych dokumentów belgijskich zdaje się wynikać, że to strona polska 
parła do zawarcia takiego układu, w formie dużo szerszej niż pierwotnie zakładali 
partnerzy belgijscy40.

Obydwa Rządy zobowiązywały się do „popierania rozwoju i sprzyjania współ-
pracy gospodarczej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach ekonomiki 
obydwu krajów”41. Sposoby realizacji postanowień miała określić specjalna Ko-
misja Mieszana, złożona z równej liczby przedstawicieli umawiających się stron. 

Pierwsze efekty tej umowy wydawały się obiecujące. Na jej podstawie odbywa-
ły się wymiany wizyt misji gospodarczych z udziałem przedstawicieli przemysłu, 
handlu i banków w celu sprecyzowania wspólnych zamierzeń i dezyderatów do-
tyczących kooperacji przemysłowej. Już w 1965 r. dyskutowano poważnie o moż-
liwości współpracy w zakresie produkcji szkła w Polsce, maszyn rolniczych i taśm 
magnetofonowych42. 

W trakcie I sesji Komisji Mieszanej, powołanej na mocy układu z 17 lutego 
1965 r., która obradowała od 5 do 14 października 1966 r. w Brukseli, delegacja 

37 Tamże,  w. 9, t.  75, Raport polityczny Ambasady PRL w  Brukseli za rok 1965, [Bruksela 
1966], k. 232; zob. również: tamże, Aktualne aspekty polityki Belgii, Bruksela, 19 XII 1964, 
k. 155–156.

38 Tamże, w. 5, t. 48, Stosunki dwustronne polsko-belgijskie, Bruksela, 20 VIII 1966, k. 76. 
39 Tamże, w. 9, t. 75, Raport polityczny ambasady PRLw Brukseli za rok 1965, Bruksela, 10 II 

1966, k. 50.
40 Archives du Ministére des Affaires étrangeres Bruxelles (dalej:AMAE), Pologne, 17.171, II 

partie, Note pour M. Le Directeur Generale, Bruxelles, 12 II 1965, b.p.; tamże, Note pour 
M. Ministre des Affaires étrangères, Bruxelles, le 10 II 1965, b.p.; tamże, Note no 124/184 
pour M. le Ministre des Affaires étrangères, b.p. 

41 Tamże, z. 17, t. 52, w. 6, Umowa o wspólpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, k. 70.
42 AMSZ, z. 17, w. 9, t. 75, Raport polityczny Ambasady PRL Brukseli za rok 1965 r., Bruksela 

[1965], k. 49–50. 
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polska odbyła wizyty w 7 zakładach belgijskich. Ponadto przeprowadziła rozmo-
wy w  czasie tzw. audiencji indywidualnych, zorganizowanych przez Belgijskie 
Biuro Handlu Zagranicznego i Biuro Inżynieryjne Gombert z przedstawicielami 
ponad 40 firm belgijskich43. 

W  rzeczywistości współpraca kooperacyjna nie była intensywna. Jak twier-
dziła strona polska w materiałach przygotowujących wizytę Adama Rapackiego 
w  Belgii w  1967  r., główna wina leżała po stronie przemysłu polskiego, „który 
przewlekle załatwia te sprawy i podejmuje decyzje po długich okresach oczeki-
wania”44.

Słabości współpracy gospodarczej były tym bardziej dotkliwe, że według spra-
wozdania polskiego ambasadora z 1968 r. „Belgia jest zainteresowana wymianą 
z krajami Europy Wschodniej. Żyjąc z przemysłu przetwórczego i eksportu Bel-
gowie przywiązują dużą wagę do ekspansji handlowej”45. 

Dla rozwoju stosunków handlowych w  drugiej połowie lat sześćdziesiątych 
istotne znaczenie miała podpisana w Warszawie 22 sierpnia 1967 r. wieloletnia 
umowa handlowa między PRL a  UGB. Stronami umowy były: Rząd PRL oraz 
Rząd Królestwa Holandii oraz Rząd Królestwa Belgii, występujący w swoim imie-
niu i – z mocy istniejących umów – w imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luk-
semburg.

Układające się strony potwierdzały „dobrą wolę” wykonania tej umowy „w spo-
sób liberalny” i  przyznawały sobie nawzajem możliwie „najprzychylniejsze trak-
towanie”, w ramach swej polityki importowej i w takiej mierze, jak na to pozwoli 
sytuacja, udzielanie zezwoleń na import ponadkontyngentowy oznaczony w obo-
wiązujących listach kontyngentowych. Strony deklarowały wolę popierania w ra-
mach tejże umowy rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej 
pomiędzy przedsiębiorstwami, mającymi siedziby na terytoriach obu stron.

Na liście towarów importowanych z Polski do UGB już tradycyjnie znalazły 
się konie rzeźne z wyłączeniem źrebiąt (6 tys. sztuk), owce rzeźne i mięso baranie 

43 Tamże, w. 5, t. 48, Sprawozdanie delegacji polskiej z I sesji Komisji Mieszanej, przewidzia-
nej w art. 3 Umowy o współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej między PRL 
a  Belgijsko-Luksemburską Unią Gospodarczą, b.p.; tamże, Protokół z  I  Posiedzenia Ko-
misji Mieszanej, przewidzianej art.  3 Umowy o współpracy gospodarczej, przemysłowej 
i technicznej, zawartej 17 lutego 1965 r. w Brukseli między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Belgijsko-Luksemburską Unią Gospodarczą, odbytego w Brukseli w dniach od 5 do 14 
października 1966 r., b.p.

44 Tamże, w. 6, t. 54, Stosunki polsko-belgijskie, k. 38. 
45 Tamże, w. 5, t. 40, Sprawozdanie z działalności ambasadora Wasilewskiego, Bruksela 23 XI 

1968, k. 33. 
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(100 t), węgorze (500 t), mięso końskie (1250 t), barwniki (za 2 mln BEF), wyroby 
porcelanowe (za 10,5 mln BEF), wyroby hutnicze (31 tys. t), tkaniny farbowane 
z czystych ciągłych sztucznych włókien tekstylnych (za 5, 25 mln BEF), obuwie 
skórzane (50 tys. par).

W  krajach Beneluksu Polska miała zakupić „materiał reprodukcyjny i  użyt-
kowy pochodzenia zwierzęcego i  roślinnego” (zwierzęta rozpłodowe, kurczęta, 
jaja wylęgowe, nasiona ogrodnicze, cebulki kwiatowe, produkty szkółkarskie) 
za 60  mln BEF, spożywcze produkty rolne (produkty mleczarskie, mięsa, ryby 
morskie, warzywa świeże, chmiel rodzimy, nasiona jadalne, rośliny lecznicze i dla 
przemysłu perfumeryjnego, tytoń) za 22 mln BEF, produkty przemysłu spożyw-
czego (konserwy mięsne, rybne, owoce i  warzywa, kwasy i  alkohole, produkty 
zbożowe, masło kakaowe i inne produkty czekoladowe i cukiernicze, piwa i na-
poje alkoholowe) za 98 mln BEF, produkty chemiczne za 360 mln BEF, produkty 
farmaceutyczne za 60 mln BEF, wyroby gumowe (m. in. kauczuk syntetyczny) 
za 40 mln BEF, skóry i wyroby skórzane za 20 mln BEF, papiery i  tektury oraz 
artykuły księgarskie za 25 mln BEF, materiały włókiennicze (len trzepany, pakuły) 
za 280 mln BEF, wyroby z surowców tekstylnych za 50 mln BEF, szkło i wyroby 
ze szkła i surowców ceramicznych za 25 mln BEF, wyroby hutnicze za 100 mln 
BEF, metale nieżelazne i wyroby z tych metali (drut walcowany, drut miedziany, 
półwyroby z aluminium) za 100 mln BEF i produkty przemysłu wyrobów metalo-
wych, mechanicznych i elektrycznych za 700 mln BEF46.

Przedmiotem rozmów i specjalnych uregulowań była sprawa eksportu do Be-
neluksu polskiego węgla. W  liście przewodniczącego Delegacji UGB K.A.  Kal-
shovena do Stanisława Długosza, przewodniczącego Delegacji PRL z 20 grudnia 
1966 r., stwierdzano, że władze Belgii zobowiązują się nadal udzielać w 1967 r., 
w  ramach ogólnej polityki importu stałych produktów mineralnych, zezwoleń 
na import polskiego węgla przeznaczonego wyłącznie dla elektrowni w  ilości 
3 mln  t. W  innym liście Kalshovena z  tą samą datą do Długosza ten pierwszy 
stwierdzał, że nie jest w stanie zadośćuczynić polskiemu życzeniu, aby właściwe 
władze Królestwa Holandii zezwoliły na import do Holandii w 1967 r. 300 tys. t 
polskiego węgla z  powodu zmian strukturalnych dokonywanych w  energetyce. 

46 AAN, MHZiGM, 18/147, Wieloletnia umowa handlowa między Polską Rzeczpospolitą Lu-
dową a Unią Gospodarczą Benelux podpisana w Warszawie 22 sierpnia 1967, b.p.; tamże, 
Protokół II załączony do umowy handlowej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Unią 
Gospodarczą Benelux, b.p.; tamże, Lista P2. Import polskich towarów do UGB, b.p.; tamże, 
Lista B import towarów z UGB do Polski, k nlb.; AMSZ, z. 17, w. 5, t. 48, Notatka w spra-
wie stosunków handlowych między Polską a Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską, 
Warszawa, 26 X 1968, k. 146–147. 
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Władze Królestwa Holandii zgodziły się jednak, aby zezwolić na import w 1967 r. 
węgla polskiego w ilości co najmniej 175 tys. t47. 

Polscy specjaliści twierdzili, że w ramach cytowanej wyżej umowy Beneluks 
zliberalizował import z Polski w szerszej mierze, niż uczynił to jakikolwiek inny 
kraj EWG. Liberalizacja objęła około 70%, a po wyłączeniu węgla (traktowanego 
zawsze specjalnie) około 75% eksportu, przy czym eksport inwestycyjny został 
zliberalizowany w 100%, surowcowy – w 74%, rolny – w 70%, i  towarów kon-
sumpcyjnych pochodzenia przemysłowego – w około 58%48. 

Umowa z 22 sierpnia 1967 r. z braku wypowiedzenia została automatycznie 
prolongowana na 1970, ale wygasała ostatecznie 31 grudnia 1970 bez możliwości 
dalszego przedłużenia. W praktyce władze belgijskie wydawały na towary pod-
legające ograniczeniom ilościowym licencje do wysokości kontyngentów usta-
nowionych w wygasłej umowie. Według polskiego punktu widzenia do podpisa-
nia nowej umowy nie doszło m.in. z powodu różnic zdań w sprawie przyznania 
Polsce KNU w związku z uczestnictwem w Układzie Ogólnym w Sprawie Taryf 
Celnych i Handlu (GATT) oraz odmowy przyjęcia zobowiązania przez kraje Be-
luksu do pełnego zliberalizowania importu z Polski w okresie do końca 1974 r. (tj. 
w ciągu trwania ważności umowy)49. 

Podstawowe informacje dotyczące obrotów handlowych Polski z  UGBL 
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych zawiera tabela 5.

Udział Belgii i Luksemburga w polskim eksporcie do państw tworzących EWG 
kształtował się w końcu lat sześćdziesiątych poniżej 10%. Polska miała z reguły 
ujemne saldo bilansu handlowego z tymi krajami. Jedną z zasadniczych przyczyn 
tego stanu był szybki wzrost importu. Złożyły się na to liczne „importy interwen-
cyjne” i dokonywanie na tym rynku zakupów z krajów trzecich. 

Z drugiej strony Warszawa wskazywała na trudności w poprawie struktury 
polskiego eksportu do Belgii wywołane nieodpowiednią jakością i słabą reklamą 
wielu polskich towarów przemysłowych.

W  końcu 1970  r. Polska była czwartym pod względem wielkości obrotów 
partnerem handlowym Beluksu spośród krajów socjalistycznych (po ZSRR, NRD 
i Jugosławii). Handel z tymi krajami miał ciągle marginesowe znaczenie dla Belgii  

47 Tamże, Przewodniczący Delegacji UGB K. A. Kalshoven do St. Długosza, przewodniczące-
go Delegacji PRL, Warszawa 20 grudnia 1966, b.p.; tamże, Przewodniczący Delegacji UGB 
do St. Długosza, przewodniczącego Delegacji PRL, Warszawa, 20 grudnia 1966, b.p.

48 AMSZ, z. 17, w. 6, t. 54, Stosunki polsko-belgijskie, Bruksela, [1967], k. 86. 
49 AAN, MHZ, 35/13, Notatka o stosunkach handlowych i traktatowych Polski z Beluksem, 

b.p. 
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i Luksemburga i stanowił poniżej 2% całości ich obrotów50. Udział wymiany han-
dlowej polsko-belgijskiej w  globalnych obrotach handlu zagranicznego Belgii 
w  1967  r. był szacowany na 0,2%, a  w  obrotach Polski – 0,6%51. Import polski 
z Belgii i Luksemburga stanowił w 1962 r. 4,9%, w 1963 – 5,1% ogółu importu 
z krajów EWG, a eksport do Belgii odpowiednio 6,1% i 5,8% eksportu do tych 
państw52.

Struktura polskiego eksportu do UGBL w końcu lat sześćdziesiątych i na po-
czątku lat siedemdziesiątych pozostawała pod wpływem dynamicznego wzro-
stu dostaw węgla. Podczas gdy w 1969 r. na węgiel przypadało 19,2% wartości 
polskiego eksportu do UGBL, to w 1970 r. – 25,5%, a po 10 miesiącach 1971 – 
37,4%. 

Poza węglem głównymi towarami w polskim eksporcie do UGBL były: mię-
so końskie i konie rzeźne, włókna, odpady i paździerze lniane i konopne, przę-
dza z włókien sztucznych, tarcica, kable energetyczne, chemikalia, koncentraty 
miedzi, płatki ziemniaczane, ryby, farmaceutyki, srebro w sztabach, celuloza wi-
skozowa, siarka, silniki elektryczne i szkło opakowaniowe. Od 1970 r. w polskim 
eksporcie do Belgii pojawiły się samochody osobowe i dostawcze, zwiększyła się 
sprzedaż aparatury chemicznej i obrabiarek. Nie zanotowano postępu w sprze-
daży towarów przemysłu elektromaszynowego (narzędzi). Udział towarów tego 
przemysłu w  polskim eksporcie do UGBL wyniósł w  1970  r. 10,2% (w  1966 – 
ok. 7%, w 1965 – ok. 12%) wobec 28,8% udziału towarów przemysłu rolno-spo-
żywczego i 36,3% towarów przemysłów: węglowego, mineralnego i drzewnego. 
Import z Belgii obejmował głównie maszyny dla przemysłu lekkiego, chemikalia 
i farmaceutyki, surowce tekstylne, miedź elektrolityczną i diamenty techniczne. 

Problem zasadniczy stanowiło dostarczenie przez polski przemysł i  handel 
zagraniczny większej niż dotychczas puli towarów i aktywniejsze „zagospodaro-
wanie” tego rynku pod względem akwizycji i organizacji sprzedaży oraz rozwoju 
długofalowych powiązań kooperacyjnych53. 

Zmianę struktury polskiego eksportu do Belgii w  latach sześćdziesiątych 
utrudniały, oprócz innych czynników, wspomniane już ograniczenia kontyngen-
towe, które umniejszały (czy wręcz anulowały) korzyści wynikające z postępów  

50 Tamże, Departament Traktatów II MHZ, Notatka o aktualnym stanie obrotów i stosunków 
traktatowych z Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską, Warszawa, 14 IX 1970, b.p.

51 AMSZ, z. 17, w. 6, t. 54, Stosunki polsko-belgijskie, [1967], k. 87. 
52 Tamże, t. 52, Obroty polsko-belgijskie w latach 1955–1964, k. 129. 
53 AAN, MHZ, 35/13, MHZ, Departament Traktatów II, Notatka na temat aktualnego stanu 

stosunków gospodarczych z Unią Gospodarczą Beneluks, Warszawa 9 XII 1971 r., k. nlb; 
AMSZ, z. 17, t. 54, w. 6, Stosunki polsko-belgijskie [1967], k. 88. 
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liberalizacji. Z polskiego punktu widzenia utrudnienia wynikały również z kon- 
sekwencji wspólnej polityki rolnej EWG54.

Lata 1971–1976

Sprawy współpracy gospodarczej były przedmiotem dyskusji Komisji Mie-
szanej działającej w  ramach umowy o  współpracy gospodarczej, przemysłowej 
i  technicznej zawartej 17 lutego 1965  r. Szczególnie ważna dla aktywizacji tej 
współpracy była III sesja tego gremium, która obradowała w lutym 1971 r., a więc 
tuż po zmianie ekipy władzy w Polsce. Postanowiono powołać mieszane grupy 
robocze dla koordynacji współpracy w dziedzinach: chemii, przemysłu elektro-
maszynowego, budownictwa i rolnictwa, oraz podwyższono do 20 roczny kon-
tyngent belgijskich stypendiów dla polskich stażystów55.

Luka prawna istniejąca w traktatowych stosunkach PRL z UGB od czasu wy-
gaśnięcia umowy wieloletniej z 1967 r. została zlikwidowana w wyniku podpisania 
25 listopada 1971 r. umowy handlowej na lata 1971–1974. Nowa umowa stano-
wiła istotny krok w  zakresie usuwania dyskryminacyjnych ograniczeń, utrzy-
mywanych jeszcze w Beneluksie i innych krajach EWG wobec importu z Polski. 
Potwierdzała stosowanie wobec Polski zasad GATT w zakresie KNU i kontroli 
cen. Umowa ta konsolidowała ponadto już wprowadzoną liberalizację na import 
z Polski na poziomie najwyższym wśród krajów EWG i zwiększała kontyngenty 
na wiele polskich towarów podlegających jeszcze ograniczeniom56.

22 listopada 1973 r., w trakcie wizyty I sekretarza Komitetu Centralnego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka w  Belgii, między PRL 
a UGBL został podpisany dziesięcioletni układ o rozwoju współpracy gospodar-
czej, przemysłowej, naukowej i technicznej (zastąpił umowę z 17 lutego 1965 r.), 
a  w  kwietniu 1975  r. – program realizacji tego układu. Obie strony uznały za 
szczególnie korzystne perspektywy współpracy w wielu dziedzinach. Był to m.in.: 
przemysł metalowy, maszynowy, elektrotechniczny i  elektroniczny (maszyny 
i urządzenia, technologia dla produkcji porcelany technicznej i steatytu, maszyny 

54 AMSZ, z. 17, w. 6, t. 54, Stosunki polsko-belgijskie, [1967], k. 88; AMAE, Pologne 17.171, 
Ambassade de Belgique a Varsovie, Varsovie, le 6 VII 1969, b.p.

55 AAN, MHZ, 35/13, MHZ, Departament Traktatów II, Notatka na temat aktualnego stanu 
stosunków gospodarczych z Unią Gospodarczą Beneluks, Warszawa, 9 XII 1971 r., b.p.

56 Tamże, Departament Traktatów II, Notatka na temat aktualnego stanu stosunków gospo-
darczych z Unią Gospodarczą Beneluks, Warszawa 9 XII 1971 r., b.p.
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i urządzenia oraz licencje i technologie dla przemysłu rolnego, a w szczególności 
dla mleczarstwa i mechanizacji robót rolnych, kooperacja w produkcji wyrobów 
elektronicznych, współpraca na rynkach trzecich w  budowie browarów, droż-
dżowni pastewnych, wytworni mączki rybnej oraz w  przetwórstwie odpadów 
zwierzęcych), aparatura dla przemysłu hutniczego, maszyny tekstylne, obrabiarki, 
współpraca w budowie statków, wyposażenia okrętowego oraz urządzeń porto-
wych, w produkcji urządzeń oraz wspólna budowa na rynkach trzecich cukrowni, 
kooperacja w produkcji lokomotyw. Kooperacja miała obejmować również prze-
mysł żelaza, stali i metali nieżelaznych.

Ponadto uznano za istotną współpracę w ramach przemysłu chemicznego i pe-
trochemicznego (licencje, technologie, maszyny, urządzenia i instalacje kompletne 
dla przetwórstwa ropy naftowej oraz dla produkcji tworzyw sztucznych, wyroby 
gumowe dla przemysłu motoryzacyjnego, pestycydy, detergenty, lakiery i farby itp.).

Przewidywano rozszerzenie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie przemy-
słu rolno-spożywczego (m.in. diagnoza chorób wirusowych rogacizny i nieroga-
cizny, produkcja preparatów enzymatycznych, białka spożywczego i paszowego) 
oraz w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych (maszyny, urządze-
nia, mechanizacja robót wykończeniowych, współpraca w eksporcie budownic-
twa na rynki trzecie). 

Najważniejszym celem współpracy w dziedzinie energetyki zapisanym w tym 
porozumieniu były dostawy węgla z  Polski na bazie wieloletnich porozumień 
oraz prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych dotyczących efek-
tywnego wykorzystania węgla i ropy naftowej włącznie z nowymi metodami ga-
zyfikacji węgla.

W dziedzinie ochrony środowiska planowano współpracę w zakresie metod 
i  systemów oczyszczania wód, ścieków, powietrza oraz produkcji urządzeń do 
usuwania śmieci. Przewidywano prowadzenie prac badawczych dotyczących wa-
runków pracy oraz wymianę informacji i doświadczeń dotyczących planowania 
gospodarczego57. 

Z  polskiego punktu widzenia jako szczególnie ważny element uzgodnień 
wówczas poczynionych traktowano zapewnienie możliwości korzystania przez 
7–8 lat z kredytu preferencyjnego w wysokości 12 mld BEF58. 

57 AAN, MHZiGM, 18/149, Program realizacji Wieloletniego Układu o rozwoju współpracy 
gospodarczej, przemysłowej, naukowej i technicznej zawartego w Brukseli dnia 22 listopa-
da 1973 roku między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Unią Gospodarczą Belgijsko-Luk-
semburską, Warszawa, b.d., b.p. 

58 AMSZ, z. 19, w. 1, t. 79, Notatka z konferencji zorganizowanej w dniu 29 grudnia 1973 r. 
w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie dalszego rozwoju współpracy gos- 
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10 kwietnia 1975 r., w trakcie wizyty w Polsce premiera Królestwa Belgii Leo 
Tindemansa i ministra spraw zagranicznych Renaata van Elslanda, została podpi-
sana pięcioletnia umowa o współpracy gospodarczej między PRL a UGBL, która 
zakończyła stan bezumowny na tym polu, trwający od 1 stycznia 1975 r. 

Strony zobowiązywały się ułatwiać rozwój współpracy „między organizmami 
i przedsiębiorstwami polskimi oraz belgijskimi i/lub luksemburskimi” (art. 2). Po-
nadto miały popierać inicjatywy zmierzające do rozwoju współpracy przemysło-
wej realizowanej w drodze wieloletnich porozumień między zainteresowanymi 
organizmami i przedsiębiorstwami (art. 3). 

Artykuł 4 przewidywał, że umawiające się strony „podejmować będą starania, 
w  ramach obowiązujących przepisów, aby przyznać sobie kredyty na możliwie 
najkorzystniejszych warunkach”59. 

Porozumienia kredytowe były ważnym elementem polsko-belgijskiej współ-
pracy gospodarczej. Najważniejsze z nich, zawarte w pierwszej połowie lat sie-
demdziesiątych, to: umowa kredytowa z 14 lipca 1972 r., na kwotę 3 mld BEF, 
podpisana z konsorcjum banków belgijskich oraz umowa kredytowa z 14 stycznia 
1974 r. na kwotę 12 mld BEF. W ramach zawartego 29 grudnia 1975 r. porozu-
mienia o wieloletnich dostawach polskiego węgla podpisano: umowę o kredycie 
transakcyjnym na kwotę 3,2 mld BEF, na finansowanie importu z Belgii półpro-
duktów hutniczych, umowę o udzieleniu kredytu finansowego na sumę 50 mln 
BEF oraz umowę o kredycie transakcyjnym w wysokości 850 mln BEF, na finan-
sowanie dostaw z Belgii rur o dużych przekrojach. 

Nie wszystkie z tych relatywnie wysokich kredytów, świadczących o polepsze-
niu dwustronnych relacji handlowych, zostały wykorzystane, co wynikało z faktu, 
że były one, już po uwzględnieniu rządowego finansowania, droższe od tych, któ-
re uzyskano w innych państwach Zachodu (np. francuskich)60. 

Tak ukształtowana sytuacja prawno-traktatowa wpływała korzystnie na wza-
jemne obroty handlowe (tabela 6). 

W 1974 r. wartość wymiany handlowej Polski z Beluksem stanowiła około 9% 
globalnych obrotów Polski z EWG, a około 5% z całym obszarem rozwiniętych 
krajów kapitalistycznych.

podarczej z Unią Belgijsko-Luksemburską na bazie podpisanego w listopadzie br. Układu 
wieloletniego o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej, naukowej i technicznej, 
Warszawa, 29 XII 1973, b.p.

59 AAN, MHZiGM, 18/149, Umowa pięcioletnia o współpracy gospodarczej między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską, 10 IV 1975, b.p. 

60 AMSZ, z. 32, w. 1, t. 82, Syntetyczna informacja o kierunkach dalszego rozwoju stosunków 
gospodarczych między Polską a Belgią, Warszawa, 18 VIII 1976, b.p. 
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Tabela 6. Wymiana handlowa Polski z UGBL w latach 1971–1975 w mln zł dew.

Rok 1971 1972 1973 1974 1975
Eksport 105,1 154,4 228,5 359,7 361,7
Import 153,1 223,0 451,5 1169,8 1083,6
Obroty 258,2 377,4 680,0 1529,5 1445,3
Saldo –48,0 – 68,6 – 223,0 –810,1 –721,9

Źródło: AMSZ, z. 32, t. 82, w.1, Syntetyczna informacja o kierunkach działania dla dalszego roz-
woju stosunków gospodarczych między Polską i  Belgią, Warszawa, 18 VIII 1976, k.  nlb.; tamże, 
z. 17, t. 81, w. 1, Notatka w sprawie polsko-belgijsko-luksemburskiej wymiany handlowej, Warszawa 
[1975], k. nlb.

To, co było przedmiotem utyskiwań strony polskiej, to dość wąski i tradycyjny 
asortyment obrotów z Belgią i Luksemburgiem. Tylko w 1974 r. blisko 80% war-
tości obrotów globalnych osiągnięto wymianą 40 pozycji towarowych. W ekspor-
cie polskim podstawową rolę spełniały surowce, w tym przede wszystkim węgiel 
kamienny. Jego udział w globalnym wywozie do UGBL w 1974 r. osiągnął rekor-
dową wielkość 56% (w 1973 – 45%). W dużej mierze osiągnięciu tak znacznych 
wpływów z eksportu węgla sprzyjały wzrosty cen, które należy wiązać ze skutka-
mi pierwszego kryzysu naftowego 1973 r. W 1974 r. ceny tego surowca osiągnęły 
apogeum. 

Surowce i  półfabrykaty stanowiły również duży odsetek w  całości importu 
polskiego z UGBL. Najważniejsze pozycje w tej grupie zajmowały stal i wyroby 
ze stali (38% całości importu z UGBL w 1974 r.; w 1973 r. 46% stanowiła stal kon-
strukcyjna). Co ciekawe, w tymże roku około 20% wartości importu przypadło na 
zakup ropy i olejów dokonany via radzieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Bel-
gii. W tym okresie notowano również stały wzrost zakupów wyrobów przemysłu 
elektromaszynowego. 

Strona polska skarżyła się również na dyskryminacyjne utrudnienia dla im-
portu. Jej zdaniem likwidacja ograniczeń ilościowych i  licencji w handlu z Bel-
gią była zbyt powolna61. Tradycyjnie relatywnie niewielki (w granicach 1–2%) był 
udział dostaw kooperacyjnych w eksporcie polskim do UGBL62.

61 AMSZ, z. 47, w. 2, t. 77, Notatka Stanisława Kociołka, Ambasadora PRL w Belgii, dotycząca 
wizyty I sekretarza KC PZPR w Belgii, Bruksela, 27 VII 1973, k. 69–70.

62 AMSZ, z. 17, w. 1, t. 81, Aktualny stan stosunków polsko-belgijsko-luksemburskich, War-
szawa, 19 III 1975, b.p.; z. 32, w. 1, t. 8, Syntetyczna informacja o kierunkach działania dla 
dalszego rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a  Belgią, Warszawa, 18 VIII 
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Dość opieszale, choć lepiej niż w okresie wcześniejszym, rozwijała się współ-
praca naukowo-techniczna, zwłaszcza po podpisaniu wspomnianego dziesię-
cioletniego układu z 22 listopada 1973 r. Począwszy od 1971 r. zaczęto zawierać 
pierwsze porozumienia resortowe, w tym m.in. porozumienie między minister-
stwami rolnictwa, umowę o wymianie informacji naukowej, technicznej i ekono-
micznej pomiędzy Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
a Centre National de Documentation Scientifique et Technique, umowę o współ-
pracy między Naczelną Organizacją Techniczną a l’Association Royale des Inge-
nieurs Belges.

W ramach wymiany specjalistów tylko w 1974 r. w belgijskich firmach prze-
szło staże 9 specjalistów w  dziedzinie elektroniki, przemysłu górniczego, elek-
trotechniki, przemysłu spożywczego i  hutnictwa. W  tym samym czasie w  bel-
gijskich instytutach naukowo-badawczych związanych z rolnictwem przebywało 
10 polskich naukowców, a w odpowiednich instytutach polskich – 6 specjalistów 
belgijskich63.

Próbę poprawy współpracy gospodarczej, w tym handlowej, stanowiły usta-
lenia zapadłe w trakcie wizyty premiera rządu PRL Piotra Jaroszewicza w Belgii 
13–15 września 1976 r. Jak zapisano w polskim dokumencie podsumowującym 
efekty wizyty, przede wszystkim skonstatowano z  zadowoleniem dynamicz-
ny rozwój stosunków między PRL a UGBL w latach 1970–1975, wyrażający się 
wielokrotnym wzrostem wymiany handlowej oraz zajęciem przez tę unię w wy-
mianie Polski z całym obszarem państw kapitalistycznych rozwiniętych miejsca 
w pierwszej dziesiątce tych państw. 

W  trakcie wizyty podpisano m.in. protokół międzyrządowy w  sprawie po-
głębienia i zróżnicowania współpracy polsko-belgijskiej w dziedzinie gospodarki 
i przemysłu. Sprecyzowano w nim m.in. tematy i dziedziny współpracy interesu-
jące oba kraje, zarówno na rynkach własnych, jak i na rynkach krajów trzecich.

W trakcie wizyty ministrowie handlu zagranicznego wymienili 2 listy. Pierw-
szy dotyczył udzielenia Polsce zryczałtowanego kredytu, przeznaczonego na 
sfinansowanie wydatków lokalnych związanych z  przygotowaniem i  realizacją 
projektów inwestycyjnych, które miały być wykonane w Polsce przez przemysł 
belgijski. Rząd belgijski wyraził w  tym liście zgodę, aby finansowanie każdego 
projektu inwestycyjnego w ramach kredytu mogło osiągnąć 95% jego wartości. 

1976, b.p.; z. 19, t. 79, w. 1, Notatka dla Ministra HZ Obywatela T. Olechowskiego, War-
szawa, 14 II 1974, b.p.

63 Tamże, z. 16, w. 1, t. 81, Współpraca naukowo-techniczna między PRL a UEBL, Warszawa 
b.d., b.p.
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Drugi list dotyczył przedłużenia o 6 miesięcy, tj. do 31 marca 1977 r., średnioter-
minowego kredytu na import wyrobów hutniczych z Belgii udzielonego stronie 
polskiej na mocy porozumienia z 17 grudnia 1975 r. 

Ponadto w  trakcie wizyty zostały zawarte porozumienia między niektórymi 
polskimi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego a koncernami mającymi sie-
dzibę w Belgii64. 

Jak się wydaje wizyta Piotra Jaroszewicza (obok wcześniejszej wizyty Edwar-
da Gierka) stanowi zamknięcie pewnego etapu w stosunkach polsko-belgijskich, 
w którym obroty handlowe osiągnęły relatywnie bardzo wysoki poziom – wyższy 
niż w innych okresach powojennych. 

Konkluzje

W historii polsko-belgijskich relacji handlowych od końca II wojny światowej 
do 1976 r. da się wyróżnić kilka okresów. 

W pierwszym z nich (1945–1949) najważniejszym wydarzeniem było zawar-
cie 14 sierpnia 1946 r. układu o wymianie towarowej. Przewidywał on obroty zbi-
lansowane po każdej ze stron w wysokości 260 mln BEF, tj. około 6 mln USD. 
W  praktyce eksport polski do Belgii z  wyjątkiem węgla nie wykazywał w  tym 
okresie wielkiej aktywności. Na przeszkodzie w prowadzeniu poważnych roko-
wań gospodarczych o znaczącym zwiększeniu obrotów handlowych stała m.in. 
kwestia odszkodowań za mienie belgijskie dotknięte skutkami polskiej ustawy 
z 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi go-
spodarki narodowej. Rozmowy na ten temat ciągnęły się do lat sześćdziesiątych 
i rzutowały na negocjacje handlowe. Trudność stanowiło również znalezienie od-
powiedniej ilości atrakcyjnych towarów, które mogłyby stanowić przedmiot han-
dlu. Mimo to saldo wymiany stopniowo wzrastało. 

W okresie latach 1950–1952 polsko-belgijskie stosunki handlowe były faktycz-
nie zamrożone i, zdaniem strony polskiej, ograniczały się do „półlegalnych operacji 
doraźnych”. Istotną rolę utrudniającą wymianę spełniały dyskryminacyjne regulacje 
przyjęte przez państwa Zachodu w handlu z krajami bloku wschodniego. 

Kolejny, bardziej owocny okres w polsko-belgijskich relacjach gospodarczych, 
w tym handlowych, rozpoczął się w 1953 r. i zakończył w 1970. To wówczas pod-

64 Tamże, z. 32, w. 1, t. 82, Pilna notatka dotycząca wizyty oficjalnej w Belgii Prezesa Rady 
Ministrów PRL Piotra Jaroszewicza (13–15 IX 1976 r.), Warszawa [1976], b.p.
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pisano ważne porozumienia, w tym trzyletnią umowę handlową między Polską 
a UGB (14 listopada 1963), umowę z 17 lutego 1965 r. o współpracy gospodarczej, 
przemysłowej i technicznej między rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii, który 
występował również w imieniu Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburg (pierw-
sza umowa tego typu podpisana przez Rząd Belgii z krajem bloku wschodniego) 
i wieloletnią umowę handlową między PRL a UGB (z 22 sierpnia 1967). 

Struktura polskiego eksportu do UGBL w końcu lat sześćdziesiątych i na po-
czątku lat siedemdziesiątych pozostawała pod wpływem dynamicznego wzrostu 
dostaw węgla. Problemem tej wymiany był nadal jej głównie surowcowy i rolno-
-spożywczy charakter po stronie polskiej i ograniczenia stwarzane przez Belgów 
w postaci procedury licencyjnej. 

Do spektakularnego zintensyfikowania współpracy gospodarczej, w  tym 
zwiększenia polsko-belgijsko-luksemburskich obrotów handlowych, doszło 
w  latach 1971–1976. 25 listopada 1971  r. podpisano umowę handlową na lata 
1971–974, a 22 listopada 1973 r., w trakcie wizyty Edwarda Gierka w Belgii, dzie-
sięcioletni układu o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej, naukowej 
i technicznej (zastąpił umowę z 17 lutego 1965). 

10 kwietnia 1975 r. została podpisana pięcioletnia umowa o współpracy gos- 
podarczej między PRL a UGBL. W  latach 1972–1975 Polska uzyskała w Belgii 
liczne kredyty głównie na zakup dóbr inwestycyjnych. Nadal wiele trudności 
w wymianie towarowej sprawiał jej tradycyjny i wąski asortyment ze strony pol-
skiej, a od połowy lat siedemdziesiątych coraz bardziej niekorzystne dla Polski 
saldo tych obrotów.
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Streszczenie

W PRL obywatele mający poczucie doznanych krzywd i niesprawiedliwości pisali listy, skar-
gi i  donosy do centralnych organów państwa. Władze utworzyły biura zajmujące się obsłu-
gą przysyłanej korespondencji, które analizowały treści, przygotowywały specjalne biuletyny 
i podejmowały interwencje. Efektem działań sprawdzających było potwierdzenie przypadków 
niesprawiedliwości i ukaranie winnych. Dla władz korespondencja była cennym źródłem in-
formacji o społecznych nastrojach, bolączkach i kwestiach wymagających rozstrzygnięć. Ana-
lizując korespondencję przychodzącą do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej oraz Polskiego Radia i  Telewizji dotyczącą władz utworzonych w  1973  r. gmin, 
udało się odnaleźć problemy, o  których pisali mieszkańcy wsi. Ten bogaty materiał źródło-
wy pozwolił na przedstawienie opinii i ocen dotyczących funkcjonowania urzędów gminnych, 
naczelników gmin i  lokalnej biurokracji. W listach wielokrotnie wzmiankowano o złej pracy 
niektórych urzędów, opieszałym i stronniczym procedowaniu. Wiele opinii dotyczyło najważ-
niejszego urzędnika w gminie – naczelnika. Wielokrotnie ujawniano też przypadki amoralnych 
i patologicznych zachowań lokalnej biurokracji, a to łapownictwa, pijaństwa, kumoterstwa, wy-
korzystywania zajmowanego stanowiska dla czerpania różnych korzyści. Autorzy najczęściej 
opisywali własne perypetie, mając nadzieję na skuteczność interwencji. Wielokrotnie strategia 
pisania listów do centralnych władz w Warszawie była skuteczna. 

Słowa kluczowe: Polska Rzeczpospolita Ludowa, lata siedemdziesiąte XX w., listy, skargi, 
donosy, gmina, władza lokalna, biurokracja.
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Summary

What a commune. Complaints of the inhabitants about the functioning  
of communal (rural) administration sent "to Warsaw" – to the state central  
authorities in the capital city in the 1970s.

In the Polish People’s Republic the citizens who felt wronged and injustly treated used to write 
letters, complaints and denunciations to the national central authorities. The authorities set 
up offices to handle incoming correspondence, which analyzed its contents, prepared special 
bulletins, and intervened. The effect of these investigations was to confirm the cases of injus-
tice and to punish the guilty. For the authorities the correspondence was a valuable source of 
information about the social moods, ills and problems to be resolved. Analyzing correspon-
dence received by the Central Committee of the Polish United Polish Radio and Television 
concerning the authorities of the communes created in 1973 it was possible to identify the 
problems that villagers wrote about. This rich source material allowed to present opinions and 
evaluations of the functioning of commune offices, the commune heads and local bureaucracy. 
The letters repeatedly mentioned bad work of some offices, tardy and biased procedures. Many 
opinions concerned the most important clerk in the commune – the head of it. There were also 
revealed cases of amoral and pathological behaviour of the local bureaucrats such as bribery, 
drunkenness, old-boy networks, using the position to gain different benefits. The authors most 
often described their own cases, hoping that the intervention would be effective. Many times 
the strategy of writing letters to the central authorities in Warsaw turned out to be successful.

Keywords: Polish Peoples’ Republic, the 1970s letters, complaints, denunciations, com-
mune, local authority, bureaucracy.

Prolog

W okresie Peerelu dwukrotnie przeprowadzono zmiany podziałów admini-
stracyjnych na wsi. Do 1954 r. podstawową jednostką podziału terytorialnego na 
wsi była gmina. W 1954  r. centralne władze partyjno-państwowe zdecydowały 
o  likwidacji gmin i  utworzeniu znacznie mniejszych gromad. W  konsekwencji 
najmniejszą jednostką podziału administracyjnego na wsi była gromada. Refor-
ma miała potwierdzać realizację propagandowego sloganu „Władza bliżej ludzi”. 
W istocie chodziło o rozbudowanie administracyjnego nadzoru nad mieszkańca-
mi wsi, którzy opierali się realizacji komunistycznych projektów, przede wszyst-
kim forsownej kolektywizacji i  laicyzacji. Szybko okazało się, że gromady były 
jednostkami słabymi. Dochody własne wielu gromad były tak małe, że gdyby 
nie subwencje państwowe, nie starczyłoby na pensje dla pracowników lokalnej 
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administracji. Urzędnicy prezydiów gromadzkich rad narodowych, zwłaszcza 
w pierwszych latach istnienia gromad, wielokrotnie nie mieli dostatecznych kwa-
lifikacji, aby efektywnie pracować. Konsekwencją była stopniowa likwidacja naj-
mniejszych i najsłabszych gromad1. Zwykle wchłaniały je sąsiednie gromady. Jak 
znacząca była redukcja tych jednostek terytorialnych? W chwili ich utworzenia 
w 1954 r. było 8789 gromad. W 1972 r. gromad było już tylko 43132. Tak znaczna 
redukcja liczby gromad dowodziła, że reforma z 1954 r. była błędem. 

Po objęciu władzy przez ekipę Edwarda Gierka rozpoczęto prace nad reformą 
administracyjną państwa. Decyzje polityczne w tym zakresie podjęto na VI zjeź-
dzie PZPR3. Następnie w czasie VI plenarnego posiedzenia KC PZPR 27 wrześ- 
nia 1972  r. zdecydowano o  nowym podziale administracyjnym wsi i  powołaniu 
urzędów gminnych kierowanych przez naczelnika4. Uzasadniając nowy podział ad-
ministracyjny i tworzenie organów administracji pierwszej instancji, wskazywano 
na decentralizację, która miała zapewnić obywatelom bezpośredni, a więc łatwiej-
szy kontakt z władzą. Nowy podział administracyjny kraju i powoływanie lokal-
nych organów władzy państwowej wprowadzano etapami. W 1972 r. zdecydowano 
o likwidacji gromad i utworzeniu gmin oraz zmianie ustawy o radach narodowych. 
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1973 r.5 W ówczesnej literaturze przedmiotu, ko-
piując zwrot z przemówienia Piotra Jaroszewicza na wspomnianym VI plenum KC 
PZPR, gminy określano jako „mikroregion społeczno-gospodarczy”6. Nowym or-

1 J. Służewski, Podział terytorialny wsi, w: Gminna rada narodowa. Naczelnik gminy, War-
szawa 1974, s.  9–11; Katalog przesłanek przemawiających za likwidacją gromad zob: 
J. Wieczorek, Reforma władz terenowych na wsi, Warszawa 1972, s. 13–16.

2 M. Szpringer, Gminne rady narodowe, Warszawa 1973, s. 9.
3 Zadania partii w dalszym socjalistycznym rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Refe-

rat programowy Biura Politycznego wygłoszony przez I sekretarza KC PZPR Edwarda Gier-
ka, w: VI zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 6–11 grudnia 1971. Podstawowe 
materiały i  dokumenty, Warszawa 1972, s.  138–139. Premier nie wspomniał o  reformie 
administracyjnej. Mocno podkreślał konieczność uczynienia „silnej jednostki gospodarczej 
i administracyjnej”. Zob.: Założenia rozwoju gospodarczego kraju w latach 1971–1975. Re-
ferat wygłoszony przez członka Biura Politycznego, prezesa Rady Ministrów, Piotra Jarosze-
wicza, w: VI zjazd, s. 191–192.

4 Reforma władzy i administracji na wsi – istotnym krokiem w realizacji programu VI zjazdu. 
Przemówienie członka Biura Politycznego KC PZPR, prezesa Rady Ministrów, Piotra Jaro-
szewicza, w: VI plenum KC PZPR 27 września 1972 r. Podstawowe dokumenty i materiały, 
Warszawa 1972, s. 18–24; J. Romul, Organizacje polityczne w gminie, w: Gminne rady na-
rodowe i naczelnicy gmin. Prawa i obowiązki, red. F. Siemieński, Poznań 1974, s. 27.

5 Dz.U. 1972 Nr 49 poz. 312.
6 F. Siemieński, Cele i charakterystyka reformy rad narodowych 1972 roku, w: Gminne rady 

narodowe i naczelnicy gmin, s. 11.
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ganem administracji państwowej w gminie pełniącym także funkcję władzy wy-
konawczej i zarządzającej gminnej rady narodowej był naczelnik gminy7. Miał on 
szerokie kompetencje i stawał się najważniejszym organem władzy państwowej 
w podstawowej jednostce administracyjnej – gminie8. Naczelnik był jednooso-
bowym kierownikiem lokalnej władzy. Kierował też pracą urzędu gminy, ośrodka 
administracji państwowej szczebla podstawowego. Strukturę urzędu gminy two-
rzyły trzy piony: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywil-
nego9. 

Kolejna zmiana podziałów administracyjnych 1 czerwca 1975 r. zniosła po-
wiaty i powołała nowe, znaczne mniejsze województwa10. Po tej reformie wzro-
sła ranga naczelników gmin, którym przekazano większość uprawnień będących 
wcześniej kompetencją powiatów. W  ten sposób według propagandowych za-
pewnień, realizowano istotny cel reformy administracyjnej – władza była bliżej 
ludzi. Oczekiwania mieszkańców wsi były podobne. Analizując listy przesłane 
do KC PZPR, konkludowano: „Obywatel pragnie, aby w  gminie mógł załatwić 
wszystkie swoje sprawy”11.

Wstęp

W artykule zostaną przedstawione opinie i oceny o przedstawicielach gmin-
nych władz zawarte w korespondencji wysyłanej przez mieszkańców wsi do wy-
branych centralnych instytucji peerelowskich. Źródłem umożliwiającym poznanie 
owych opinii są listy, skargi, czasami donosy – te zwykle były anonimowe. Ana-
lizowane będą listy bądź ich omówienia przechowywane w Ośrodku Dokumen-

7 Dz.U 1972 Nr 48 poz. 311; Dz.U. 1972 Nr 49 poz. 312.
8 Opracowany przez Urząd Rady Ministrów wykaz podstawowych zadań i uprawnień na-

czelnika gminy obejmował około 360 pozycji. Rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, 
skupu i kontraktacji dotyczyło 83, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 39, a oświaty 
i wychowania 16; M. Szpringer, Gminne rady, s. 25–26; J. Bloch, Pozycja prawna naczelnika 
gminy, w: Gminne rady narodowe i naczelnicy gmin, s. 208–219.

9 M.  Szpringer, Gminne rady, s.  26; D.  Magier, Organizacja urzędu gminy późnego PRL 
(1973–1989) w okresie zwykłym i na wypadek wojny. Studium porównawcze, w: Dzieje biu-
rokracji na ziemiach polskich, t. 2, red. A. Górak, D. Magier, Lublin–Siedlce 2009, s. 383.

10 Dz.U. 1975 Nr 16 poz. 91.
11 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

botniczej (dalej: KC PZPR), XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w  li-
stach do instancji partyjnych w 1975 r., k. 110.
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tacji i Zbiorów Programowych TVP SA oraz Archiwum Akt Nowych w zespole 
KC PZPR. Obszarem badań będą gminy wiejskie, a tych jednostek administracyj-
nych było w kraju najwięcej. Okres badań ograniczono do lat 1973–1979/1980. 
Cezurę początkową wyznacza wspomniany już nowy podział administracyjny kra-
ju, końcową – polityczna klęska ekipy rządzącej w Polsce w ósmej dekadzie XX w. 

Należy też wyjaśnić, dlaczego wielu obywateli PRL brało papier, pióro, długopis 
i pisało listy „do Warszawy”. Historycy wykorzystujący źródła epistemolograficzne 
zgodnie zauważają, że w PRL rozpowszechnione było przekonanie o skuteczności 
pisania do centralnych władz polityczno-administracyjnych, radia, telewizji i pra-
sy. Władza utwierdzała obywateli w tym przekonaniu, organizując specjalne biura 
lub komórki, które zajmowały się obsługą korespondencji12. Co charakterystycz-
ne, wśród obywateli rozpowszechniony był pogląd, że składanie skarg do lokal-
nych – powiatowych i wojewódzkich – instytucji nadzorujących władze gminne 
nie gwarantowało zajęcia się sygnalizowanym problemem. Skarżący doskonale 
zdawali sobie sprawę, że gminni urzędnicy mieli patronów w powiatowych i wo-
jewódzkich komitetach PZPR, a od 1975 r. w urzędach wojewódzkich. Obawiali 
się zemsty lokalnych grup interesów, a także klik tworzonych często przez osoby 
powiązane sąsiedzko i rodzinnie. Dlatego skargi i prośby pisano „do Warszawy”, 
pomijając odwoływanie się do instytucji hierarchicznie nadzorujących i nomen-
klaturowo powołujących urzędników gminnych. 

Sygnalizowane przez autorów listów sprawy były badane i sprawdzane, stając 
się dla władz ważnym źródłem informacji o społecznych nastrojach oraz opiniach 
na temat realizowanej polityki. Wielokrotnie skargi, prośby przyczyniły się do 
zbadania opisanych nieprawości. Działające przy centralnych instytucjach biura 
listów zlecały lokalnym, zwykle wojewódzkim, władzom, partyjnym komitetom 
i urzędom przebadanie, czy podane w korespondencji wiadomości są prawdziwe. 
Jeśli wynik kontroli potwierdzał naruszenie prawa lub inne nieprawidłowości, to 
wobec winnych wyciągano konsekwencje polityczne, personalne, a  nawet kar-
ne. To utwierdzało wielu w  przekonaniu skuteczności takich pisemnych inter-
wencji. Wiadome jest, że najczęstszym powodem sięgnięcia po pióro było szu-
kanie pomocy z  powodu doznanej krzywdy13. W  pierwszej kolejności szukano 

12 Podstawowe informacje o organizacji i pracy biur listów centralnych instytucji zawarto w ar-
tykułach autorstwa A.M. Adamus, D. Jarosza, G. Miernika i E. Szpak zawartych w: A.M. Ada-
mus i in., Listy do władz centralnych w Polsce 1945–1989 (przewodnik), Warszawa 2019.

13 Bogate zestawienie publikacji, których podstawową bazą źródłową były listy od obywateli 
PRL, zawiera praca A.M. Adamus, Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle  
listów do władz centralnych, Warszawa 2017. Można też wskazać na monografię: A.M. Ada-
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pomocy w sprawach osobistych, następnie rodzinnych lub dotyczących lokalnej 
społeczności. Sprawy „ogólnospołeczne” podejmowano rzadko, zwykle działo się 
tak w okresach przesileń politycznych. Zapewne miano nadzieję, że nowa ekipa 
partyjno-państwowa dokona postulowanych i oczekiwanych zmian w państwie.

Dlaczego zdecydowano się zebrać i zbadać opinie, a także oceny o przedstawi-
cielach gminnej administracji zawarte w korespondencji wysłanej do wskazanych 
centralnych instytucji peerelowskich? Warto zająć się tymi sprawami, ponieważ 
są ważne i ciekawe. Takie badania oddolne pozwolą opisać i ocenić wiejską co-
dzienność w gierkowskiej dekadzie. Dla potrzeb niniejszego artykułu w katalo-
gu pytań i problemów znalazło się ich kilka. Z pewnością warto ustalić, jakie 
problemy nurtowały mieszkańców wsi. Analiza treści listów najpewniej pozwo-
li poznać opinie o  lokalnej biurokracji. Ważne będzie pozyskanie informacji 
i ocen obywateli o pracy urzędów gminnych, ich przygotowaniu merytorycz-
nym, wywiązywaniu się z  obowiązków i  stosunku do petentów. Można mieć 
nadzieję, że niniejsza analiza ujawni, jakie znaczenie dla wiejskich społeczności 
mieli przedstawiciele lokalnej władzy. Niewątpliwie centralnymi postaciami 
w gminie byli naczelnicy. Przebadane źródła pozwolą poznać opinię o nich, ale 
także odpowiedź na pytania, dlaczego ich krytykowano i za co ceniono. W tym 
miejscu można też postawić hipotezę, że pisanie listów, szczególnie tych bę-
dących prośbami, było w peerelowskich realiach jedną z wielu praktyk nego-
cjacyjnych obywateli z władzą. Czy zatem wysyłanie listów „do Warszawy” było 
wywieraniem presji na władzach, nie tylko lokalnych, i  skuteczną strategią dla 
osiągnięcia celów osobistych i grupowych? 

Wielość problemów podejmowanych w  przebadanych listach od korespon-
dentów wiejskich wymusiło wybranie tylko kilku uznanych za istotne. Taka selek-
cja może być krytykowana, ale nie sposób w krótkim artykule przedstawić wszyst-
kich kwestii poruszanych w  listach od mieszkańców wsi. W  tym selektywnym 
zestawieniu znalazły się problemy funkcjonowania wiejskich urzędów gminnych, 
a szczególnie kierujących ich pracą naczelników gmin oraz gminnej służby rolnej. 

Cechą źródeł osobistych, w tym listów, jest subiektywizm. Historyk musi do 
zawartych przekazów podchodzić z krytycznym dystansem. Konieczne jest we-
ryfikowanie wiarygodności listów. Ustalenia poczynione w trakcie badania spraw 
opisanych przez korespondentów zwykle okazywały się zgodne z  rzeczywisto-
ścią. Badając sygnalizowane w  listach konkretne sprawy dotyczące funkcjono-

mus i in., Listy do władz 1945–1989. Studia przypadków, Warszawa 2019 oraz wskazany już 
przewodnik: ciż, Listy do władz centralnych w Polsce 1945–1989 (przewodnik).
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wania administracji lokalnej w 1975 r., potwierdzano „znaczną ich zasadność”14. 
Dwa lata później, weryfikując informacje nadesłane do radia i telewizji dotyczące 
urzędów gminnych, ustalono, że w 94,4% listów napisano prawdę15. Sprawy opi-
sywane w listach do władz były nie tylko cennym źródłem informacji o rzeczywi-
stym stanie społecznych nastrojów, lecz także impulsem do kontroli. Z tego też 
powodu zalecano badanie kwestii poruszanych w listach, aby usprawnić „prace 
instytucji związanych z rolnictwem” i administracji terenowej16. 

Władze gminne. Funkcjonowanie urzędów gminnych

Biura listów obsługujące korespondencję napływającą do centralnych insty-
tucji wielokrotnie sygnalizowały opisywane kwestie funkcjonowania urzędów 
gminnych17. Badając korespondencję z  lat siedemdziesiątych, można zauważyć 
wzrost wymagań obywateli wobec lokalnej władzy – komitetów gminnych PZPR, 
naczelników gmin i urzędów gminnych. Mieszkańcy wsi oczekiwali, aby władza 
zajmowała się wszystkimi problemami i  sprawiedliwie rozstrzygała spory. Co 
ważne, z  analizy wspomnianych listów wynika, że po likwidacji powiatów do-
strzegano wyraźną poprawę w kontaktach między lokalnymi urzędami a obywa-
telami18. Po zniesieniu powiatów „prawie wszystkie sprawy” można było załatwić 
w gminie, z czego mieszkańcy byli zadowoleni19. 

Władza rzeczywiście była bliżej obywateli, ale oczekiwania dotyczące spraw-
ności administracyjnej obsługi rosły. W  grupie skarg dotyczących lokalnej – 

14 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do in-
stancji partyjnych w 1975 r., k. 110.

15 Ośrodek Dokumentacji i  Zbiorów Programowych TVP S.A  (dalej: ODiZP), 1640/1, Ko-
mitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja (KdSRiT „PRiT”), Biuro Listów 
(BL), Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, Skargi na naczelników i urzędy gminne, cz. 1, oprac. 
W. Borkowski, s. 2.

16 AAN, KC PZPR, XI/1063, Ocena treści listów oraz sposobów rozwiązywania spraw podno-
szonych przez ludność w 1976 roku, k. 117.

17 Tamże, XI/1064, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i terenowych instan-
cji partyjnych w 1977 r., k. 43–44.

18 Tamże, XXVII/2, Ocena treści listów oraz sposobu rozwiązywania spraw podnoszonych 
przez ludność w  1975 roku, k.  138; XXVII/9, Informacja o  rozwiązywaniu problemów 
i spraw, z którymi zwracają się rolnicy do jednostek szczebla gminnego, k. 48.

19 Tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w listach do KC 
PZPR w I półroczu 1977 r., k. 78.
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gminnej, miejskiej, wojewódzkiej administracji najwięcej dotyczyło urzędów 
gminnych. Wiadomo, że w 1977 r. takich skarg do radia i telewizji wpłynęło 4573, 
rok później – 5039. Dla porównania w 1978 r. pojawiły się 1874 skargi na urzędy 
miejskie, a na wojewódzkie – 789. Jednocześnie warto odnotować, że to urzę-
dy gminne najlepiej reagowały na krytykę. Spośród zgłaszanych przez Biuro Li-
stów Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” (BL KdSRiT 
„PRiT”) pozytywnie załatwiano 61,7% interwencji20. 

Warto ustalić, jakie problemy mieszkańcy wsi poruszali w  listach, zwykle 
będących skargami do władz zwierzchnich wobec gminnej administracji. Naj-
więcej zażaleń pisali obywatele niezadowoleni z decyzji wydanych przez naczel-
nika lub przez podległych mu urzędników. Petenci najczęściej negowali zasad-
ność podjętych rozstrzygnięć. Odwoływali się, uznając je za niesprawiedliwe 
i stronnicze, wymagali ponownego zajęcia się sprawą. Była to częsta praktyka. 
W 1978 r. takie oczekiwania zgłaszane były w 64% skarg na gminne władze. Co 
ważne, zwykle interwencje te były skuteczne, a władze wojewódzkie, uznając 
racje skarżących się, przekazywały sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 
władze gminne21. 

Katalog postulatów, skarg i uwag zgłaszanych przez mieszkańców wsi dotyczą-
cych funkcjonowania urzędów gminy jest obszerny. W 1975 r., po przejęciu przez 
gminy obsługi spraw wcześniej realizowanych w powiatach, najwięcej zastrzeżeń 
zgłaszano do prowadzonych prac scaleniowych. Dla mieszkańców wsi nienaru-
szalność własności ziemi była priorytetem. Skargi na urzędników gminnych do-
tyczyły rozgraniczeń oraz uwłaszczenia gruntów22. Mieszkańcy wsi skarżyli się 
na długie procedowanie przez gminną administrację postępowań dotyczących 
obrotu ziemią, a to powodowało negatywne skutki23.

Lata siedemdziesiąte były okresem intensywnego budownictwa, co znajduje 
potwierdzenie w  listach. Wykorzystując koniunkturę, na wsi wznoszono nowe 
budynki mieszkalne i gospodarcze, a także remontowano i modernizowano ist-
niejące. Z  tego powodu wielu korespondentów poruszało kwestię wydawania 

20 ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, Skargi na naczelni-
ków i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 4–5.

21 Tamże, s. 5–6.
22 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do in-

stancji partyjnych w 1975 r., k. 110.
23 Tamże, XXVII/6, Notatka o wynikach sondażu w przedmiocie rozpatrywania i załatwia-

nia spraw, z  którymi zwracają się obywatele do urzędów gminnych i  instancji szczebla 
gminnego, k. 95, 97; ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, 
Skargi na naczelników i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 7.
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przez urzędy gminne niezbędnej dokumentacji budowlanej24. Należy wyjaśnić, że 
zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami pozwolenie budowlane powinno 
było wynikać z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględnia-
jącego priorytety rozwoju gmin. W praktyce, co warte jest podkreślenia, liczba 
corocznie wydawanych przez urzędy gminne zezwoleń budowlanych była więk-
sza od ujętej w planie, o czym informowano w wielu listach25. Miało to negatyw-
ne następstwa. Otóż uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac budowlanych 
dawało podstawy do starań o przydział materiałów budowlanych. Jednak urzędy 
gminne, wydając zezwolenia budowlane, zwykle nie uwzględniały realnych moż-
liwości zapewnienia przydziałów i  dostaw materiałów. Korespondenci wskazy-
wali, że urzędy gminne, wydając zezwolenia na budowy, zwykle nie uwzględniali 
realnych możliwości zapewnienia przydziałów i dostaw materiałów. W sytuacji 
permanentnych niedoborów, co było cechą gospodarki centralnie planowanej, 
uzyskanie takiego przydziału z urzędu gminy nie było łatwe i na to skarżyli się 
obywatele26. Pretensje inwestorów były zrozumiałe. Mając zezwolenie na budo-
wę, uważali, że otrzymają przydział niezbędnych materiałów. Mieszkańcy wsi 
narzekali na negatywne konsekwencje nieskoordynowanych decyzji urzędników. 
Krytyka była uzasadniona. Inwestorzy, uzyskując zezwolenie na budowę, uwa-
żali, że mają zagwarantowany przydział niezbędnych materiałów. Tymczasem – 
o czym już wspomniano – niedobory cementu, cegły, stali, papy, eternitu, stolarki 
budowlanej, szkła itp. były powszechne, a w drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
deficyty były coraz większe27. Krytykowano przydziały częściowe materiałów, bu-
dowy trwały długo, inwestorzy zamrażali spore środki, tracili czas, a wznoszone 
obiekty z powodów braku materiałów nie mogły być ukończone i użytkowane28. 

24 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do in-
stancji partyjnych w 1975 r., k. 110.

25 Tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w listach do KC 
PZPR w I półroczu 1977 r., k. 48; Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i te-
renowych instancji partyjnych w 1977 r., k. 45.

26 Tamże, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do instancji partyj-
nych w 1975 r., k. 110.

27 Tamże, XI/1063, Ocena treści listów oraz sposobów rozwiązywania spraw podnoszonych 
przez ludność w 1976 roku, k. 117; XXVII/11, Informacja o problemach wynikających z li-
stów, skarg i interwencji do KC PZPR i instancji partyjnych w 1978 roku, k. 75; Informacja 
o problemach wynikających z listów, skarg i interwencji kierowanych do instancji partyj-
nych w 1979 r., k. 107.

28 ODiZP, 1565/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1977, nr 3, Problemy i  skargi 
w listach radiosłuchaczy i telewidzów w roku 1976, s. 22; 1604/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biule-
tyn Wewnętrzny 1978, nr 5, Problemy i skargi w listach radiosłuchaczy i telewidzów w roku 
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Po sprawdzeniu zasadności takich skarg w wybranych 35 gminach stwierdzono, 
że materiały budowlane zabezpieczono na poziomie 25–50%29. Przykładowo, 
w gminie Spiczyn (województwo lubelskie) dostawy materiałów budowlanych 
zaspokajały potrzeby na zaplanowane budowy w 20–30%. Spośród 60 budyn-
ków ujętych w planie inwestycyjnym gminy pełną pulę materiałów zapewniono 
dla 14. Obiekty inwentarskie budowało 300 rolników, ale tylko 6 miało mate-
riały dające możliwość zakończenia budowy. Kontrola przeprowadzona w gmi-
nie Jordanów (województwo nowosądeckie) ujawniła wydanie 540 zezwoleń 
budowlanych, a  przydział materiałów wystarczał na co czwartą inwestycję. 
W gminie Czudec (województwo rzeszowskie) przydziały cementu pokrywał 
popyt w 50%, jeszcze gorzej było z cegłą i  stalą. W wielu gminach urzędnicy 
nie wyjaśniali petentom, że materiały budowlane powinni otrzymać inwestorzy 
ujęci w planie, i to powodowało rozgoryczenie, napięcia, złość oraz skargi oby-
wateli pominiętych w rozdzielnikach. Wiadomo, że osoby prowadzące budowy 
podejmowały różne próby zdobycia materiałów, co prowadziło do zachowań 
nagannych, ale wielokroć efektywnych. Stąd przypadki łapownictwa, szukania 
tzw. znajomości, dojść, chodów30. Liczne skargi dotyczyły trudności z pozyska-
niem dokumentacji budowlanej odpowiadającej inwestorom. Gminne służby 
dysponowały typowymi projektami, ale ich wybór był bardzo ograniczony. To 
wymuszało opracowywanie indywidualnej dokumentacji spełniającej oczeki-
wania. Z tego powodu rosły koszty i opóźnienia z rozpoczęciem prac budow-
lanych31.

Przebadana korespondencja daje podstawy do stwierdzenia, że pracę wielu 
urzędników lokalnej biurokracji cechowało opieszałe procedowanie32. Przejawiało 
się to przede wszystkim w przewlekłym postępowaniu. Zarzut ten w 1978 r. poja-
wił się w 17,7% skarg dotyczących urzędów gminnych nadesłanych do BL KdSRiT 
„PRiT”33. Długie procedowanie dotyczyło przede wszystkim kwestii o charakterze 

1977, s. 27; tamże, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 2, Problemy i skargi w listach radio-
słuchaczy i telewidzów w roku 1978, oprac. red. K. Gajewska, s. 18.

29 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i tereno-
wych instancji partyjnych w 1977 r., k. 167–168.

30 Tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w listach do KC 
PZPR w  I  półroczu 1977  r., k.  48–49; Informacja o  rozwiązywaniu problemów i  spraw, 
z którymi zwracają się rolnicy do jednostek szczebla gminnego, k. 82.

31 Tamże, Informacja o rozwiązywaniu problemów i spraw, z którymi zwracają się rolnicy do 
jednostek szczebla gminnego, k. 82.

32 Tamże, k. 80.
33 ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, Skargi na naczelni-

ków i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 6. 
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gospodarczym. Zdaniem korespondentów powolne działania gminnej biurokra-
cji negatywnie wpływały na produkcję rolną34. 

W  wielu listach skarżono się na bezduszność pracowników gminnej admi-
nistracji. Przykładowo, w  gminie Ostrowite (województwo konińskie) lokalni 
urzędnicy nie udzielili pomocy rodzinie Tadeusza B. z Szydłowa, któremu pożar 
strawił zabudowania. Rolnik był ojcem 11 dzieci, a miejscowe władze nie udzieliły 
wsparcia rodzinie. Co istotne, z inicjatywą pomocy wystąpił proboszcz miejsco-
wej parafii. Dopiero po interwencji BLiI KC PZPR oraz KW PZPR lokalne władze 
zorganizowały pomoc35.

W wielu listach formułowano krytyczne opinie o  funkcjonowaniu urzędów 
gminnych, a głównie narzekania na złą organizację pracy urzędów36. Powtarzały 
się skargi na bezduszne postępowanie, brak odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje, „niedostateczny kontakt z ludźmi”37. Wskazywano na bierność urzędni-
ków, którym brakowało inicjatywy i inwencji. Korespondenci, pisząc o sprawach 
zasadniczych, niejako przy okazji wskazywali na problemy z  dyscypliną pracy 
urzędników. Ujawniano także niedobre praktyki, choćby zaniedbywanie obo-
wiązków i niechlujne prowadzenie postępowań38.

Opisane w niektórych listach sposoby traktowania interesantów przez gmin-
nych urzędników uznać należy za poniżające. Rolnicy z gminy Wiżajny (woje-
wództwo suwalskie) czuli się upokarzani, musieli bowiem nawet kilkakrotnie 
przychodzić do urzędu, aby załatwić najprostsze sprawy. Podobne doświadcze-
nia mieli mieszkańcy gminy Czarna (województwo rzeszowskie) i skarżyli się na 
skandaliczne traktowanie przez pracowników gminnych39. Trudno orzec, czy ta-
kie wielokrotnie sygnalizowane w  listach postępowanie gminnych urzędników 

34 Tamże, s. 6–7. Przewlekłe postępowanie różnych instytucji sygnalizowano w wielu listach. 
W ujęciu ogólnopolskim kwestia ta pojawiała się średnio w 17,7% skarg, ale rekordzistami 
były m.in. administracje budynków mieszkalnych – 50%, ZUS – 55%, wojewódzkie biura 
geodezji – 60%.

35 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Ocena treści listów oraz sposobu rozwiązywania spraw podno-
szonych przez ludność w 1975 roku, k. 138–139.

36 Tamże, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i terenowych instancji partyj-
nych w 1977 r., k. 165; ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, 
Skargi na naczelników i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 7.

37 AAN, KC PZPR, XXVII/11, Informacja o problemach wynikających z listów, skarg i inter-
wencji do KC PZPR i instancji partyjnych w 1978 r., k. 75.

38 ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, Skargi na naczelni-
ków i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 7.

39 AAN, KC PZPR, XXVII/9, Informacja o  rozwiązywaniu problemów i  spraw, z  którymi 
zwracają się rolnicy do jednostek szczebla gminnego, k. 80.
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było celowe, czy bezmyślne. Petenci lepiej zorientowani w przepisach i admini-
stracyjnych procedurach dostrzegali też niekompetencję niektórych urzędników. 
Dotyczyło to zwłaszcza tych niemających potrzebnego wykształcenia, umiejętno-
ści i zawodowego doświadczenia. Z kolei wobec gminnych urzędników z długim 
stażem pracy kierowano pretensje o rutynowe działanie. Obserwacje były trafne, 
gdyż szczególnie pożądaną kwalifikacją, nie tylko gminnych urzędników, była ule-
głość wobec przełożonych.

W  listach informowano też o  negatywnych konsekwencjach wynikających 
z niedostatku wykwalifikowanych kadr w urzędach gminnych. Brakowało zwłasz-
cza geodetów, techników budowlanych, prawników40. To zestawienie pośrednio 
wyjaśnia powody wielu skarg na, już wspomniane, opieszałe załatwianie spraw 
w urzędach gminnych. Z tego powodu szczególnie długo trwały procedury do-
tyczące obrotu ziemią i budownictwa. Potwierdzają to skargi rolników chcących 
rozpocząć budowę, sprzedać lub kupić ziemię. W korespondencji informowano, 
że na wykonanie niezbędnego wyrysu geodezyjnego trzeba było czekać kilka mie-
sięcy. A był to dopiero początek „cierniowej drogi rolnika”41.

Stale obecnym wątkiem w  skargach były podatki. Do urzędów lokalnych 
władz kierowano odwołania od wysokości wymierzonych podatków. Dotyczyło 
to przede wszystkim podatku gruntowego, rzadziej od nieruchomości. Skarżono 
się na niesprawiedliwe ich wyliczenie, domagając się weryfikacji i obniżenia. Czę-
stą praktyką było wnoszenie próśb o redukcję, przesunięcie terminu zaległych rat 
lub umorzenie ciężarów fiskalnych z powodu złej sytuacji materialnej lub wypad-
ków losowych. Takich spraw było wiele42. 

Gospodarze chcący rozwijać produkcję oczekiwali fachowej pomocy, dlatego 
sporą grupę stanowiły skargi na gminną służbę rolną43. Przykładowo, anonimo-

40 Tamże, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do instancji partyj-
nych w 1975 r., k. 111.

41 Tamże, XXVII/6, Notatka o wynikach sondażu w przedmiocie rozpatrywania i załatwia-
nia spraw, z  którymi zwracają się obywatele do urzędów gminnych i  instancji szczebla 
gminnego, k. 97.

42 Tamże, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do instancji partyj-
nych w 1975 r., k. 110; XXVII/6, Notatka o wynikach sondażu w przedmiocie rozpatrywa-
nia i załatwiania spraw z którymi zwracają się obywatele do urzędów gminnych i instancji 
szczebla gminnego, k. 95; ODiZP, 1565/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1977, 
nr 3, Problemy i skargi w listach radiosłuchaczy i telewidzów w roku 1976, s. 23; 1604/1, 
KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1978, nr 5, Problemy i skargi w listach radiosłu-
chaczy i telewidzów w roku 1977, s. 31.

43 AAN, KC PZPR, XI/1064, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i tereno-
wych instancji partyjnych w 1977 r., k. 43.
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wy autor informował o złej pracy w gminie Dywity (województwo olsztyńskie). 
Agronomowie i  zootechnicy odwiedzali najlepsze gospodarstwa, nie pomagali 
właścicielom zaniedbanych. Wszczęta kontrola potwierdziła te zarzuty, a ponad-
to ujawniono, że nie prowadzono szkolenia rolniczego44. 

Napływały też inne skargi dotyczące biurokratycznego działania służby rolnej. 
Instruktorów rolnych – nie bez racji – chciano widzieć w terenie, na wsi, a nie 
za biurkiem. Uciążliwością utrudniającą pracę była konieczność sporządzania 
licznych sprawozdań pochłaniających wiele czasu. Narzekali na to naczelnicy 
gmin i pracownicy służby rolnej. W opinii korespondentów gminna służba rolna 
była sfeminizowana, co negatywnie wpływało na jej funkcjonowanie. Kontrole 
przeprowadzone w urzędach gminnych potwierdzały te spostrzeżenia. W gminie 
Jastków (województwo lubelskie) pracowników służby było 8, w tym 7 kobiet45. 
Uwarunkowania kulturowe wpływały na stosunek rolników do kobiet zatrudnio-
nych w służbie rolnej. W sytuacji bezpośrednich kontaktów pojawiał się dystans 
i nieufność. Gospodarze sceptycznie oceniali profesjonalną wiedzę i umiejętności 
pracownic służby rolnej.

Władze gminne. Naczelnik i gminna biurokracja

Naczelnik był najważniejszym organem władzy państwowej w podstawowej 
jednostce administracji wiejskiej – gminie46. Osobiście kierował urzędem gmi-
ny i  pracującymi tam urzędnikami wiejskiej administracji. Został wyposażony 
w szerokie kompetencje47. Po likwidacji powiatów jego uprawnienia jeszcze roz-

44 Tamże, XXVII/6, Informacja o  listach, które wpłynęły w I kwartale 1974 r. do Komitetu 
Centralnego PZPR, k. 45.

45 Tamże, XXVII/9, Informacja o rozwiązywaniu problemów i spraw, z którymi zwracają się 
rolnicy do jednostek szczebla gminnego, k. 80.

46 Tamże, XXVII/6, Notatka o wynikach sondażu w przedmiocie rozpatrywania i załatwia-
nia spraw, z  którymi zwracają się obywatele do urzędów gminnych i  instancji szczebla 
gminnego, k. 95.

47 Dz.U. 1972 Nr 49 poz. 312; J. Wieczorek, Nowe organy władzy i administracji państwowej 
na wsi i w małych miastach, „Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja” 1973, nr 1, 
s. 5–6. Opracowany przez Urząd Rady Ministrów wykaz podstawowych zadań i uprawnień 
naczelnika gminy obejmował około 360 pozycji. Rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, 
skupu i kontraktacji dotyczyło 83, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – 39, a oświa-
ty i wychowania 16. Zob.: M. Szpringer, Gminne rady, s. 25–26; T. Bocheński, S. Gebert, 
J. Służewski, Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej, Warszawa 1977, 
s. 217–222.
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szerzono, co jak oceniano, korzystnie wpłynęło na obsługę rolników48. Rolnicy, 
z którymi rozmawiali pracownicy BLiI KC PZPR w województwach: lubelskim, 
nowosądeckim i toruńskim, pozytywnie oceniali te zmiany49. Okazuje się, że na-
czelnicy nie zawsze wykorzystywali posiadane uprawnienia. Wojewódzki Zespół 
ds. Skarg i Wniosków KW PZPR w Rzeszowie badający pracę urzędu gminnego 
w Frysztaku ustalił, że naczelnik mający 249 uprawnień do podejmowania decyzji 
w sprawach rolnych w 1976 r. wykorzystał tylko 1550. 

Mieszkańcy wsi, domagający się skutecznego rozwiązywania problemów 
przez lokalne władze i sprawnej obsługi, największe oczekiwania mieli wobec na-
czelnika gminy. Niewątpliwie świadczyło to o  jego silnej pozycji w środowisku. 
W wielu listach podkreślano, że naczelnikami gmin powinny być osoby uczci-
we, myślące „po gospodarsku”51. Ankietowani w listopadzie 1973 r. mieszkańcy 
wsi i małych miast wymieniali pożądane cechy naczelnika gminy w następują-
cej hierarchii: znajomość spraw swojego terenu, inicjatywa i energia, uczciwość 
i  rzetelność, umiejętność postępowania z  ludźmi, zdolności organizacyjne, do-
świadczenie zawodowe, wykształcenie, doświadczenie życiowe i mądrość, dobroć 
i życzliwość, odwaga w bronieniu swojego zdania52. Artykułując oczekiwania wo-
bec naczelnika, wiejscy korespondenci domagali się umiejętności koordynowania 
pracy podległych mu służb i innych podmiotów. Uważali, że sprawne kierowanie 
gminną administracją sprzyjało wzrostowi produkcji rolnej. W  korespondencji 
dotyczącej lokalnej władzy wielokrotnie wskazywano odpowiedzialność naczel-
nika za usprawnianie relacji między władzą (urzędem) a obywatelem53. 

Wśród mieszkańców wsi panowało powszechne przekonanie, że załatwiając 
sprawę w urzędzie, najlepiej przedstawić ją osobiście naczelnikowi. Mieszkańcy 

48 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i tereno-
wych instancji partyjnych w 1977 r., k. 165.

49 Tamże.
50 Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-

botniczej Rzeszów, 9273, [Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Zespołu ds. Skarg 
i Wniosków KW PZPR w Rzeszowie] 1976, k. 21.

51 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i tereno-
wych instancji partyjnych w 1977 r., k. 168.

52 http://www.tnsglobal.pl, Reforma władzy lokalnej w opinii mieszkańców si i małych miast 
(Wstępna informacja z badań ankietowych [13 XI 1973 r.], oprac. S. Dzięciołowska, s. 3. 
(dostęp: 8.11.2015); http://www.tnsglobal.pl, Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie 
Radio i Telewizja”, Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, Komuni-
kat z badań, nr 11, XII 1973 r., s. 2 [13 XI 1973 r.]. (dostęp: 8.11.2015).

53 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i tereno-
wych instancji partyjnych w 1977 r., k. 168.
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wsi cenili sobie takie bezpośrednie spotkania. Niektórzy naczelnicy, chcąc spełnić 
oczekiwania obywateli, organizowali tzw. ruchome pokoje przyjęć. W zapowie-
dzianym wcześniej terminie przyjeżdżali do wsi, zwykle z podległymi pracowni-
kami, a mieszkańcy zgłaszali się z postulatami, skargami. Wiadomo, że taki styl 
urzędowania praktykowali naczelnicy gmin Podegrodzie i Gorlice w wojewódz-
twie nowosądeckim. Podobnie było w gminach Książki i Chełmża w wojewódz-
twie toruńskim54. Kontrolujący pracę naczelników gmin pozytywnie oceniali 
bezpośrednie kontakty z ludnością i przestrzeganie zasady: „drzwi naczelnika są 
zawsze otwarte dla mieszkańców gminy”55.

Wypełnianie obowiązków przez naczelnika, podejmowane decyzje i  sposób 
sprawowania władzy bacznie obserwowali mieszkańcy gminy. Najliczniej też re-
cenzowali ich pracę. W listopadzie 1973 r., czyli niespełna rok po reformie, re-
spondenci w większości deklarowali, że naczelnicy zdobyli sobie szacunek miesz-
kańców. Tak uważało 68% ankietowanych. Jednak oceny pracy naczelników były 
zróżnicowane. Pozytywne opinie wystawiło 38%, a  negatywne 13% ankietowa-
nych56. Z analizy listów z 1975 r. wynika, że w opinii wielu rolników „naczelni-
cy gmin nie stali się jeszcze promotorami intensyfikacji produkcji rolnej”. Wiej-
scy korespondenci wskazywali na małe zainteresowanie naczelników sprawami 
i efektywnym działaniem podległej służby rolnej oraz szybkim rozwojem budow-
nictwa wiejskiego. Domagano się, aby naczelnicy „racjonalnie” dokonywali przy-
działu ciągników i maszyn rolniczych57. Należy przypomnieć, że dopiero w  la-
tach siedemdziesiątych rolnikom gospodarującym indywidualnie umożliwiono 
zakup nowych traktorów, ale niezbędny był administracyjny przydział. Popyt na 
nowe ciągniki i inne maszyny był duży, a do KC PZPR napływały prośby o pomoc 
w  nabyciu tych urządzeń58. W  listach niejednokrotnie informowano, że przy-

54 Tamże, XXVII/9, Informacja o rozwiązywaniu problemów i spraw, z którymi zwracają się 
rolnicy do jednostek szczebla gminnego, k. 81.

55 Tamże, XXVII/6, Notatka o wynikach sondażu w przedmiocie rozpatrywania i załatwia-
nia spraw, z  którymi zwracają się obywatele do urzędów gminnych i  instancji szczebla 
gminnego, k. 95.

56 http://www.tnsglobal.pl, Reforma władzy lokalnej w opinii mieszkańców wsi i małych miast 
(Wstępna informacja z badań ankietowych [13 XI 1973 r.], oprac. S. Dzięciołowska, s. 2–3 
(dostęp: 8.11.2015); http://www.tnsglobal.pl, Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie 
Radio i Telewizja”, Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, Komuni-
kat z badań, nr 11, XII 1973 r., s. 2 [13 XI 1973 r.] (dostęp: 8.11.2015).

57 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do in-
stancji partyjnych w 1975 r., k. 110.

58 Tamże, XI/1063, Ocena treści listów oraz sposobów rozwiązywania spraw podnoszonych 
przez ludność w 1976 roku, k. 117; XI/1064, Informacja o listach do Komitetu Centralnego 
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działy maszyn odbywały się po znajomości, a pomijano osiągnięcia w produkcji 
rolnej59. Niewiele było listów, w  których rolnicy dobrze oceniali transparentne 
rozdzielanie deficytowych towarów. Tak było w  gminie Gorlice (województwo 
nowosądeckie), w  której o  przydziałach materiałów budowlanych, ciągników, 
maszyn rolniczych decydowano jawnie, po zapoznaniu się z opiniami mieszkań-
ców. Naczelnika gminy Piaski (województwo lubelskie) chwalono za aktywność. 
Odwiedzał on wsie wspólnie z przedstawicielami GS i SKR i na bieżąco starał się 
rozwiązywać problemy. Takie metody pracy sprawiły, że gmina należała do wy-
różniających się w województwie. W gminie Lisewo (województwo toruńskie) or-
ganizowano spotkania z „ludźmi dobrej roboty”, z którymi konsultowano sprawy 
wzrostu produkcji rolnej, melioracji, budowy lokalnych dróg. Naczelnika gminy 
Ciechocin (województwo toruńskie) chwalono za okresowe rozliczanie z działal-
ności instytucji gminnych. W gminie Kurów (województwo lubelskie) naczelnik 
i podlegli mu urzędnicy służby rolnej prowadzili rozmowy z rolnikami, którzy nie 
dbali o swoje gospodarstwa, chcąc zmobilizować ich do lepszej pracy60. Należy 
wyjaśnić, że problem zaniedbanych gospodarstw rolnych narastał od lat sześć-
dziesiątych. Władze wprowadziły możliwość przejmowania takich gospodarstw, 
zwykle należących do ludzi starych, niedołężnych, w zamian za świadczenia ren-
towe. W przebadanej korespondencji odnaleziono informacje, że w niektórych 
gminach naczelnicy i służba rolna nie wykazywali się „rzetelną troską o  los za-
niedbanych gruntów”. W gminie Wschowa zaniedbane gospodarstwo Stanisława 
S. z Siedlnicy przejęto za rentę dopiero w 1976 r., choć już w 1963 r. określono je 
za zaniedbane. Wydaną przez naczelnika decyzję o przejęciu gospodarstwa uzna-
no za „za co najmniej o kilka lat spóźnioną”61. 

W korespondencji do centralnych instytucji było jednak więcej skarg niż po-
chwał naczelników. To nie jest zaskakujące i łatwe do wyjaśnienia. Jeśli instytu-
cje funkcjonowały sprawnie, to nie było powodów do narzekań. Skarżono się, 

PZPR i terenowych instancji partyjnych w 1977 r., k. 35, 43; XXVII/11, Informacja o pro-
blemach wynikających z  listów, skarg i  interwencji kierowanych do instancji partyjnych 
w 1979 roku, k. 107; ODiZP, 1604/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 2, 
Problemy i skargi w listach radiosłuchaczy i telewidzów w roku 1978, oprac. red. K. Gajew-
ska, s. 18.

59 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Ocena treści listów oraz sposobu rozwiązywania spraw podno-
szonych przez ludność w 1975 roku, k. 137.

60 Tamże, Informacja o  listach do Komitetu Centralnego PZPR i  terenowych instancji par-
tyjnych w 1977 r., k. 168; tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez 
ludność w listach do KC PZPR w I półroczu 1977 r., k. 79.

61 ODiZP, 1510/2, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1976, nr 15, Niektóre aspekty 
gospodarki ziemią, oprac. red. A. Kucharski, s. 14.
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gdy uznano, że naczelnik lub pracownicy urzędu gminnego nie wykonywali do-
brze obowiązków. Zawiedziony mieszkaniec wsi Bukowna w gminie Lubin (wo-
jewództwo legnickie) narzekał, że naczelnik nie zajął się usprawnieniem skupu 
żywca, czego od kilku lat oczekiwali rolnicy. Domagali się, aby naczelnik przybył 
na wiejskie zebranie. Ten zbywał obywateli, termin spotkania odkładał, aż został 
odwołany z urzędu. Jego następca też się tym nie przejmował. Korespondent py-
tał: „Nie wiemy, czy urzędnicy gminy boją się nas, czy też lekceważą nasze prośby 
i interwencje?”62.

Z powodu wspomnianego już deficytu materiałów budowlanych mieszkańcy 
wsi mieli pretensje, że naczelnicy nie wykazują się operatywnością, aby sytuację 
poprawić. Rolnicy postulowali, by „skoncentrować wszystkie decyzje budowlane 
w ręku naczelnika gminy”. Niekiedy domagano się, żeby naczelnik, wykorzystując 
miejscowe surowce, podjął starania o uruchomienie na terenie gminy produkcji 
cegły, dachówki, pustaków, wapna63.

Wielokrotne sprawdzanie zawartych w listach informacji o przypadkach nad-
użyć czasem je potwierdzało, a  winnych odwoływano z  zajmowanych stano-
wisk. Warto jednak, odwołując się do ustaleń BL KdSRiT „PRiT”, odnotować, że 
naczelnikom najczęściej zarzucano kumoterstwo, rzadziej łapówkarstwo, a pijań-
stwo sporadycznie64. Oczywiście w donosach wskazywano na naczelników gmin 
mających alkoholowe problemy. Badając takie informacje, zdarzało się potwierdzić 
naganne zachowania, co skutkowało karami administracyjnymi i partyjnymi. Naj-
surowszą karą było odwołanie z zajmowanych stanowisk. Przykładowo, z powodu 
opilstwa i wywoływania burd w miejscach publicznych odwołano naczelnika gminy 
Domaszków (województwo wałbrzyskie). Z tych samych powodów z urzędu zdjęto 
naczelników gmin Wysokie (województwo zamojskie) i Turośń Kościelna (woje-
wództwo białostockie)65. Za „kompromitujące zachowanie” i kumoterstwo odwoła-
no naczelnika gminy Siemień (województwo bialskopodlaskie)66. 

62 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i tereno-
wych instancji partyjnych w  1977  r., k.  168; XI/1064, Informacja o  listach do Komitetu 
Centralnego PZPR i terenowych instancji partyjnych w 1977 r., k. 46.

63 Tamże, XXVII/2, Informacja o listach do Komitetu Centralnego PZPR i terenowych instan-
cji partyjnych w 1977 r., k. 168; XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez 
ludność w listach do KC PZPR w I półroczu 1977 r., k. 49.

64 ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 5, Skargi na naczelni-
ków i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 9.

65 AAN, KC PZPR, XXVII/2, Ocena treści listów oraz sposobu rozwiązywania spraw podno-
szonych przez ludność w 1975 roku, k. 139.

66 Tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w listach do KC 
PZPR w I półroczu 1977 r., k. 49.
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W nadesłanej korespondencji odnaleźć można opinie pisane przez rozgoryczo-
nych obywateli. Zdaniem mieszkańca gminy Brudzew w województwie konińskim 
dla sekretarza miejscowego KG PZPR i naczelnika gminy najważniejsze było: „teki 
naładować w masarni i pić z prezesami wódkę”. W takich praktykach korespon-
dent widział przyczyny kryzysu gospodarczego67. Wiejscy korespondenci donosili 
też o różnych nadużyciach i przestępstwach urzędniczych. Sprawdzając informacje 
dotyczące naczelnika gminy w Szczutowie (województwo płockie), potwierdzano 
podjęcie niezgodnej z  przepisami decyzji o  sprzedaży działek budowlanych. Po 
ujawnieniu tego faktu wojewoda odwołał naczelnika z zajmowanego stanowiska68. 

Weryfikując informacje zawarte w listach, zwłaszcza w skargach dotyczących 
naczelników, czasami ujawniano, że brali oni na siebie „zbyt wiele obowiązków, 
często nawet drobnych”69. Należy także odnotować potwierdzone przez kontro-
lujących, a sygnalizowane w listach przypadki bierności urzędników. Charakte-
rystyczne, że brak zaangażowania w rozwiązywanie problemów rzadko dotyczył 
kwestii gospodarczych. Częściej zauważalne było marginalizowanie spraw spo-
łecznych, za które naczelnicy nie byli „skrupulatnie rozliczani”. Przykładowo, wie-
lokrotnie wskazywano na bagatelizowanie rozpowszechnionego zjawiska alkoho-
lizmu w gminach. Wytykano, że naczelnicy nie ograniczali liczby i czasu pracy 
placówek handlujących alkoholem. W tym miejscu należy postawić pytanie: czy 
jednak wprowadzenie takich administracyjnych limitów mogło zahamować pla-
gę pijaństwa i wynikających z tejże społecznych konsekwencji? Najpewniej nie. 
Z pewnością konsekwencją ograniczenia legalnej sprzedaży alkoholu był wzrost 
pokątnego handlu w melinach. 

Naczelnikom zarzucano także indolencję, na co składały się „niezaradność czy 
wręcz niedołęstwo, jak też bierność i zobojętnienie”. Taką pasywność naczelników 
ujawniano w związku ze skargami na „dzikie budownictwo”. Zwykle to pokrzyw-
dzeni pisali donosy o samowoli budowlanej sąsiadów. Powolność rozpatrywania 
takich skarg przez gminne służby budowlane, a następnie naczelników, skwapli-
wie wykorzystali nielegalnie budujący. W konsekwencji potwierdzenie znajdowa-
ło potoczne przekonanie, że przepisy można ignorować. Z tych powodów skargi 
dotyczące samowoli budowlanych i naczelników, którzy takie praktyki tolerowali, 
wysyłano do władz wojewódzkich i centralnych70.

67 Tamże, XXVII/41, Biuro Listów i Inspekcji KC PZPR, Wybór listów nr 14, X 1977, k. 237.
68 Tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w listach do KC 

PZPR w I półroczu 1977 r., k. 49.
69 Tamże, XXVII/2, Analiza wybranych problemów poruszanych w listach do instancji partyj-

nych w 1975 r., k. 111.
70 ODiZP, 1640/1, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1979, nr 6, Skargi na naczelni-

ków i urzędy gminne, cz. 2, oprac. W. Borkowski, s. 8–11.



Taka gmina 387

W  skargach na gminną administrację wielokrotnie opisywano zachowania, 
które można uznać za patologiczne. Takie zarzuty w badanym okresie pojawia-
ły się w  7% korespondencji dotyczącej urzędów gminnych nadesłanych do BL 
KdSRiT „PRiT”. Zwykle były to anonimowe donosy. Do opisanych w korespon-
dencji nagannych i społecznie bulwersujących zjawisk zaliczyć można kumoter-
stwo, łapownictwo, różne malwersacje oraz pijaństwo71. Takie ułomności w funk-
cjonowaniu administracji najłatwiej było dostrzec w lokalnych społecznościach. 
Na wsi ludzie mieli bezpośredni kontakt z przedstawicielami gminnych władz i co 
najważniejsze dobrze znali rodzinne koligacje, towarzyskie powiązania. Dlatego 
w listach ze wsi znajdujemy szczegółowe opisy patologicznych zachowań i inter-
personalnych relacji gminnych dygnitarzy, urzędników. 

Korespondencja do centralnych ośrodków władzy, radia, telewizji, prasy za-
wierała wiele skarg na gminnych urzędników, którym zarzucano stronnicze po-
dejmowanie decyzji72. Zwykle łączono to z kumoterskimi powiązaniami i przyj-
mowanymi łapówkami. Powtarzały się narzekania na przewlekłe załatwianie 
spraw i „mitręgę biurokratyczną”. Często donoszono o piciu alkoholu w urzędach, 
załatwianiu różnych spraw „za wódkę”, a  nawet pijackich awanturach z  udzia-
łem lokalnych notabli73. Z pewnością w wielu małych społecznościach wiedzia-
no o  alkoholowych libacjach z  udziałem gminnych urzędników. Zwykle takich 
incydentów nie nagłaśniano, obawiając się konsekwencji. Nawet gdy ujawniono 
przypadki nadużywania alkoholu, korupcji, protekcji, trudno było instancjom 
sprawdzającym potwierdzić prawdziwość doniesień, znaleźć świadków i dowody. 
Środowisko wiejskie było hermetyczne, a solidarność wynikała nie tylko z osobi-
stych powiązań, lecz także ze strachu przed lokalnymi klikami, szykanami. Dla-
tego z  opresyjnymi konsekwencjami musieli liczyć się autorzy skarg, donosów 
i paszkwili. Miejscowe sitwy, broniąc swoich interesów, były pamiętliwe, mściwe 
i działały bezwzględnie wobec swoich wrogów.

Zdarzały się zwolnienia z powodów bezprawnych działań. W jednej ze skarg 
ujawniono podjęcie przez naczelnika gminy w Szczutowie (województwo płockie) 
niezgodnej z przepisami decyzji o sprzedaży działek budowlanych. Zarzuty zosta-
ły potwierdzone, a wojewoda odwołał naczelnika z zajmowanego stanowiska74.

71 Tamże, nr 5, Skargi na naczelników i urzędy gminne, cz. 1, oprac. W. Borkowski, s. 8.
72 AAN, KC PZPR, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w  li-

stach do KC PZPR w I półroczu 1977 r., k. 49.
73 ODiZP, 1510/2, KdSRiT „PRiT”, BL, Biuletyn Wewnętrzny 1976, nr 7, Problemy i  skargi 

w listach radiosłuchaczy i telewidzów w 1975 roku, s. 20.
74 AAN, KC PZPR, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w  li-

stach do KC PZPR w I półroczu 1977 r., k. 49.
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Różnego rodzaju nadużyć było z pewnością sporo. Jednak wiele spraw tuszo-
wano, solidarnie chroniąc skorumpowanych bądź nieudolnych urzędników. Bez 
większego ryzyka można postawić tezę, że lokalne kliki trwały w PRL niezależnie 
od zmian zachodzących „w Warszawie”. 

Informacje odnalezione w  przebadanych na potrzeby niniejszej analizy 
źródłach potwierdzają, że w większości listów opisano problemy osobiste. Ko-
respondenci, ujawniając w skargach, donosach niedobre praktyki lokalnej admi-
nistracji, kierowali się w przede wszystkim partykularnymi interesami. Te oso-
biste motywy wzmacniane były uprzedzeniami, często zadawnioną niechęcią, 
a nawet wrogością. Jeśli w  listach powoływano się na dobro ogółu, to zwykle 
zabieg ten miał wzmocnić argumentację autora i wpłynąć na zajęcie się sprawą. 
Podobne efekty chcieli osiągnąć korespondenci, wytykając łamanie obowiązu-
jących przepisów bądź zasad etycznych. Istotą takiej strategii było najczęściej 
skuteczne załatwienie własnych spraw, rozbicie lokalnych koterii, do których nie 
należeli. W przebadanym zbiorze korespondencji wiele listów, skarg i donosów 
napisały osoby bardzo emocjonalnie zaangażowane. Mocno należy podkreślić, 
że weryfikacja prawdziwości zawartych informacji nie zawsze była możliwa. 
Należy odnotować, że informacje zawarte w anonimowych donosach o osobach 
zajmujących kierownicze posady nie zawsze były prawdziwe. Podjęte kontrole 
nie potwierdzały opisanych zarzutów, a pomówieni byli uczciwymi i  sumien-
nymi urzędnikami, których próbowano oczernić75. Nie sposób pominąć i  in-
nych następstw wszczętych postępowań sprawdzających lokalnej biurokracji. 
Efektem podjęcia działań kontrolnych była zwykle jeszcze większa konsolidacja 
sitwy i bronienie swoich. 

Postępujący w drugiej połowie lat siedemdziesiątych kryzys przejawiał się nie 
tylko w narastających problemach gospodarczych. Nasiliły się różnego rodzaju 
nadużycia, spadała jakość i dyscyplina pracy. Te negatywne zachowania znalazły 
też potwierdzenie w listach napływających do KC PZPR. W informacji za trzeci 
kwartał 1978 r. napisano: „Z wielu gmin w kraju wpływają sygnały mówiące o nie-
właściwej pracy naczelników gmin i instytucji obsługujących rolnictwo”76. 

Listy zawierają także informacje o wykorzystywaniu zajmowanego stanowi-
ska dla czerpania korzyści. Gdy w toku postępowania wyjaśniającego przypadki 
takie zostały potwierdzone, wobec winnych urzędników wyciągano wnioski ka-

75 Tamże, XXVII/2, Ocena treści listów oraz sposobu rozwiązywania spraw podnoszonych 
przez ludność w 1975 roku, k. 139.

76 Tamże, XXVII/11, Informacja o listach kierowanych do Komitetu Centralnego PZPR w III 
kwartale 1978 roku, k. 188.
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drowe77. Czasami osoby źle pracujące zwalniano z pracy. Przykładowo, w gminie 
Ślesin (województwo konińskie) z powodu przewlekłego załatwiania spraw, opry-
skliwego odnoszenia się do petentów pracę straciło 5 urzędników78.

W  korespondencji pojawiały się doniesienia o  tworzeniu przez lokalnych 
urzędników grup umożliwiających osiąganie nadzwyczajnych dochodów. Rolnicy 
z gminy Bodzechów (województwo kieleckie) informowali, że gminni urzędnicy 
od lat zajmowali się produkcją rolną. Kierownik służby rolnej, podlegli mu in-
struktorzy rolni oraz pracownicy innych lokalnych instytucji utworzyli „fikcyjny 
zespół uprawy porzeczek”. Plantacja miała ponad 20 ha, a ziemię dzierżawiono od 
rolników i z Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ). Podobno urzędnicy bardziej 
angażowali się w pracę na plantacji niż w biurze. Donoszono też o najmowaniu 
„jak ekonomowie na folwarku” robotników. W skardze informowano o pozyska-
niu kredytu z puli przeznaczonej dla rolników i krociowych zyskach. Autorzy listu 
konstatowali: „niewiele ich obchodzi praca zawodowa, wszyscy zainteresowani są 
budową własnych willi, zakupem samochodów”. Informacje zawarte w liście po-
twierdził Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach. Okazało się, że pracownicy gminnej służby rolnej faktycznie mieli plantację 
porzeczek. Ujawniono jeszcze, że przydziały na ciągniki dostawali znajomi, a na-
czelnik wielokrotnie decydował o wydzierżawieniu ziemi osobom niezwiązanym 
z rolnictwem. Konsekwencją tej afery było odwołanie naczelnika i jego zastępcy 
oraz wypowiedzenie umów dzierżawnych79. 

Przypadki niewłaściwego wydzierżawiania ziemi ludziom lokalnego aparatu 
władzy ujawniali mieszkańcy gmin Kowalewo Pomorskie i Golub-Dobrzyń (wo-
jewództwo toruńskie). Podjęte kontrole potwierdziły wydzierżawianie ziemi PFZ 
pracownikom urzędów gminy i innych instytucji. Dzięki takim praktykom osoby 
gminnej biurokracji czerpały dodatkowe dochody80.

77 Tamże, XXVII/9, Informacja o problemach podnoszonych przez ludność w listach do KC 
PZPR w I półroczu 1977 r., k. 49.

78 Tamże, Informacja o rozwiązywaniu problemów i spraw, z którymi zwracają się rolnicy do 
jednostek szczebla gminnego, k. 81.

79 Tamże, XXVII/10, Informacja o wpływie listów do Komitetu Centralnego PZPR w I kwar-
tale 1978 r., k. 53–54.

80 Tamże, k 54.
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Zakończenie

Korespondencja napływająca do BLiI KC PZPR i BL KdSRiT „PRiT” stano-
wi ciekawe źródło informacji o  funkcjonowaniu urzędów gminnych i  kierują-
cych nimi naczelnikach w pierwszych latach po reformie administracyjnej, którą 
wprowadzono w 1973 r. Listy, będące zwykle skargami, a rzadziej anonimowymi 
donosami, zawierają wiele szczegółowych informacji i ocen działalności lokalnej 
biurokracji w związku z obsługą różnych spraw dotyczących mieszkańców wsi. 
Ten bogaty i  zróżnicowany – tematycznie i  geograficznie – materiał źródłowy 
pozwala poznać, jak obywatele oceniali przedstawicieli lokalnej biurokracji, ich 
profesjonalne przygotowanie, organizację i  jakość pracy, stosunek do petentów, 
a  także zaangażowanie i  chęć niesienia pomocy. Należy jednak przypomnieć 
i mocno podkreślić, że obraz wyłaniający się z bardzo wielu szczegółowych opi-
sów nie jest kompletny. Mieszkańcy wsi, pisząc do władz i instytucji centralnych, 
zwykle szukali pomocy w rozwiązywaniu spraw, których w ich mniemaniu lokalni 
urzędnicy nie chcieli po ich myśli załatwić. Dlatego większość korespondencji to 
były interwencyjne skargi, a rzadziej anonimowe donosy. W przebadanej kores- 
pondencji najczęściej narzekano na wyrządzone krzywdy, wskazując także na 
nadużycia i patologie. Znacznie rzadziej pojawiały się odmienne opinie. Warto 
powtórzyć – jeśli obsługa petentów przez lokalną administrację, a to naczelników 
gmin i podległych im urzędów gminnych, była właściwa, rzadko o tym wzmian-
kowano w listach. 

Przeprowadzone badania pozwalały ukazać szerokie spektrum spraw podej-
mowanych w  korespondencji. Wiele informacji dotyczyło osób tworzących lo-
kalną administrację i funkcjonowania tejże. Opisane w listach przypadki potwier-
dzają słabe przygotowanie wielu urzędników. Negatywne konsekwencje wynikały 
też z braku wykwalifikowanego personelu, choćby geodetów. Z korespondencji 
dowiadujemy się o złej organizacji pracy w urzędach, opieszałym działaniu i igno-
rowaniu tego co dla petentów było priorytetowe. Korespondenci wielokrotnie 
oczekiwali szybkiego i  skutecznego załatwiania swoich spraw w  urzędzie gmi-
ny. Listy doświadczonych przez los i oczekujących pomocy od lokalnych władz 
świadczą o braku empatii urzędników. 

Można odnieść wrażenie, że dla lokalnej biurokracji najważniejsze było utrzy-
manie wygodnej posady, która oprócz pensji dawała inne, nie zawsze legalne 
możliwości dochodów i korzyści. Spora grupa, najpewniej większość zatrudnio-
nych w urzędach gminnych, nie wykazywała się ambicją, inicjatywą, kreatywno-
ścią. Przeprowadzone badania potwierdziły generalny i ponadczasowy wniosek, 
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że kariery w biurokracji robiło się układnością i pokorą wobec zwierzchników. 
Duże znaczenie miały także znajomości, nepotyczne powiązania. Listy zawiera-
ły opisy tworzenia i funkcjonowania nieformalnych grup interesów oraz czerpa-
nia korzyści z przynależności do nich. W wielu sygnalizowano też patologiczne, 
amoralne czy wręcz przestępcze poczynania zatrudnionych w urzędach gmin-
nych. Szukanie „dojść”, wręczanie łapówek, organizowanie alkoholowych libacji 
celem załatwienia spraw były skutecznymi strategiami stosowanymi przez miesz-
kańców wsi. Listy, skargi, donosy informujące władze centralne, a rzadziej woje-
wódzkie o lokalnych sitwach bywały skuteczne, ale ich autorzy musieli liczyć się 
z szykanami. Należy też powtórzyć, że w obliczu kontroli wywołanej listem do 
władz zwierzchnich lokalne koterie konsolidowały się i solidarnie broniły swoich 
zagrożonych interesów. 

Przeprowadzone dociekania skłaniają do sformułowania postulatu o potrzebie 
dalszych badań. Warto sprawdzić, w jakim stopniu pisanie listów do centralnych 
władz, redakcji radia, telewizji i prasy było praktyką negocjacyjną stosowaną w lo-
kalnych relacjach z władzą. Z tym wiąże się kolejna propozycja, aby sprawdzić, 
w jakim stopniu rozpowszechniona praktyka pisania przez obywateli listów była 
jedną ze strategii przystosowawczych w PRL. Doświadczenia codzienne w tym 
zakresie upoważniają do sformułowania hipotezy, że dla obywateli lepszym spo-
sobem na osiągnięcie celów było przedstawianie swoich racji w  formie próśb, 
apeli, a nie napastliwych żądań i anonimowych donosów. O „układaniu się” z wła-
dzą osób, społeczności, a nawet instytucji nadal wiemy niewiele.

I jeszcze jedna uwaga końcowa. Gminy powstałe w 1973 r. w wyniku podziału 
administracyjnego państwa w pierwotnym kształcie i ustanowioną wówczas sie-
dzibą lokalnej administracji w większości przetrwały do dziś. Dla mieszkańców 
wsi ośrodkiem lokalnej władzy, od 1990  r. już samorządowej, nadal jest urząd 
gminy. 
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Streszczenie

Kolejne rocznice powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwracają 
uwagę badaczy historii na losy tej katolickiej uczelni wyższej i inspirują ich do poszukiwania 
nowych, dotąd nieznanych faktów związanych z  jej założeniem i  funkcjonowaniem na prze-
strzeni dziejów. Tak również stało się w 2018 r., w związku z jubileuszem stulecia tej katolickiej 
uczelni wyższej. W Archiwum Diecezjalnym w Kielcach odnaleziony został list pierwszego rek-
tora KUL ks. Idziego Radziszewskiego do biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego. W tym 
piśmie pierwszy rektor KUL złożył m.in. biskupowi kieleckiemu sprawozdanie o czynnościach, 
jakie podjął w związku z powołaniem uniwersytetu katolickiego od 27 lipca do 7 października 
1918 r. Publikacja niniejszego listu ma pokazać dotąd mniej akcentowane okoliczności powoły-
wania uczelni katolickiej. Z listu dowiadujemy się o procedurach urzędowych, jakie prowadzo-
no w związku z tworzeniem KUL. Cenną wiedzą jest poznanie wielorakich działań ks. Idziego 
Radziszewskiego i wsparcia udzielanego przez szeroki krąg współpracowników i  ludzi przy-
chylnych inicjatywie pierwszego rektora. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ks.  Radziszewski, 
organizując uniwersytet, wpisał się w potrzebę społeczeństwa polskiego. Widzimy entuzjazm 
związany z odrodzeniem Polski, który wyraził się też w udzieleniu poparcia wspomnianemu 
dziełu. Niepodległa Polska, wolny naród chciały być kształtowane przez wartości katolickie, 
które pomogły przetrwać noc zaborów. Z  listu przebija duch wspólnotowy Polaków, który 
przejawiał się w gotowości ponoszenia ofiar na rzecz suwerenności narodowej. 

Pierwsza część artykułu przedstawia autora listu, ks.  Idziego Radziszewskiego. Skoncen-
trowano się przede wszystkim na etapach życia czy wydarzeniach, które wpłynęły na formację 
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duchową i intelektualną księdza, przywołano głównie te aspekty życia przyszłego rektora, które 
miały bezpośrednie przełożenie na jego decyzje o powołaniu uczelni katolickiej. Z kolei druga 
część rozprawy poświęcona jest opisowi listu i dokładnemu przedstawieniu jego treści.

Słowa kluczowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski, ks. Idzi Radziszewski, bp Augustyn Ło-
siński, Episkopat Królestwa Polskiego, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, koncesje państwowe i kościelne, założenie uniwersytetu.

Summary

“The case of organizing the university in Lublin…”. An unknown letter written by 
Fr. Idzi Radziszewski, the founder and the first rector of the Catholic University 
of Lublin adressed to Augustyn Łosiński, the bishop of the diocese of Kielce

Subsequent anniversaries of the establishment of the John Paul II Catholic University of Lublin 
draw the history researchers' attention to the history of this university and inspire them to 
search for new, previously unknown facts, related to its establishing and functioning through-
out the history. This also happened in 2018 in connection with the 100th anniversary of this 
Catholic university. A letter from Fr. Idzi Radziszewski, the first Rector of the Catholic Univer-
sity of Lublin, adressed to Augustyn Łosiński, the Bishop of the Diocese of Kielce, was found 
in the Kielce’s diocesan archive. In the letter Idzi Radziszewski submitted, among others, the 
report concerning the actions that he had taken to establish the university from 27 July to 7 Oc-
tober 1918. The purpose of the publication of the letter is to show less known circumstances of 
establishing this catholic university. The letter informs us about the formal procedures which 
were adopted during establishment of the Catholic University of Lublin. The knowledge of 
multiple actions taken by Fr. Idzi Radziszewski, and the support that was provided by a wide 
range of his fellows is very valuable. There is no doubt that by establishing the university, Fr. 
Radiszewski was fulfilling the necessity of the Polish society. We can observe here the enthusi-
asm connected to the rebirth of Poland. That enthusiasm also led to the support of the already 
mentioned idea of establishing the university. Free Polish nation in independent Poland wanted 
to foster Catholic values, which helped them survive the dark times of the Partitions. We my 
learn learn from the letter about the spirit of the unity of Polish people, who were ready to 
devote their lives to the independence of Poland. The first part of the article introduces Fr. 
Idzi Radziszewski – the letter writer. The author focuses mostly on the stages of Fr. Radzisze-
wski's life and events that had an impact on his spiritual and intellectual formation. There are 
presented mainly those aspects of his life that directy influenced his decisions concerning the 
establishment of the catholic university. The other part of the paper concerns the description of 
the letter and a very detailed presentation of its content.

Keywords: Catholic University of Lublin, Father Idzi Radziszewski, bishop Augustyn 
Łosiński, Polish Kindgom Episcopacy, Ministry of Religion and Public Education, public and 
church concessions, establishment of the University.
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Kolejne rocznice powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II (KUL) zwracają uwagę badaczy historii na losy tej katolickiej uczelni wyższej 
i inspirują ich do poszukiwania nowych, dotąd nieznanych faktów dotyczących jej 
założenia i funkcjonowania na przestrzeni dziejów1. Podobnie stało się w 2018 r. 
z  uwagi na obchody stulecia KUL2. Absolwent lubelskiej uczelni, po pięciolet-
nich studiach doktoranckich skierowany do pełnienia funkcji wykładowcy his- 
torii Kościoła w  kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym oraz dyrektora 
Archiwum Diecezjalnego w Kielcach3, przeglądając korespondencję Konsystorza 
Biskupa Kieleckiego z  Akademią Duchowną w  Petersburgu, w  trakcie przygo-
towywania dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego związanego z  kieleckim 
seminarium arcypiskupa Jana Cieplaka, przypadkowo odnalazł nieznany dotąd 
list rektora Idziego Radziszewskiego do biskupa Augustyna Łosińskiego z 7 paź-
dziernika 1918 r., odsłaniający kulisy założenia uniwersytetu lubelskiego. W tym 
piśmie pierwszy rektor KUL złożył m.in. biskupowi kieleckiemu4 sprawozdanie 

1 W  związku z  obchodami poszczególnych jubileuszów Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II (dalej: KUL) pracownicy i  absolwenci uniwersytetu przygotowywa-
li okolicznościowe publikacje naukowe prezentujące aktualny stan wiedzy o uczelni; por. 
m.in.: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938; Katolicki Uniwersytet Lubelski. „Deo et 
Patriae”, Lublin 1947; Katolicki Uniwersytet Lubelski w oczach wychowanków. Założenia, 
wspomnienia, sprawozdania, red. M. Rechowicz i  in., Lublin 1958; Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. 50 lat istnienia i  działalności, Lublin 1968; Księga jubileuszowa 50-lecia Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. S. Kunowski i  in., Lublin 1969; Księga pamiątko-
wa w  75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w  kulturę polską w  latach 
1968–1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994; Katolicki Uniwersytet Lubelski 75 lat w służbie 
Bogu i  Ojczyźnie. Album jubileuszowej wystawy, oprac. Z.  Uchnast, J.  Szymik, J.  Koziej, 
M. Wandrasz, Lublin, 1994; Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
red. A. Szostek, Lublin 1999; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, 
red. G. Kramarek, E. Ziemann, Lublin 2008; J. Ziółek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, w: 
Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 1169–1178.

2 Uroczystości związane z rocznicą stulecia powstania KUL odbywały się w Lublinie w cią-
gu całego 2018  r.; por. https://www.kul.pl/kalendarium-jubileuszu,17992.html (dostęp: 
24.10.2021). W  związku z  tym jubileuszem opublikowano m.in. Encyklopedię 100-lecia 
KUL, red. E. Gigilewicz, M. Babiński, K. Brzezińska i in., t. 1–2, Lublin 2018 oraz A. Dębiń-
ski, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. 

3 Autor niniejszej rozprawy, ks. dr Tomasz Gocel, ukończył studia specjalistyczne z historii 
Kościoła na KUL w 2005 r. i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii. Od 2016 r. pełni funkcję dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Kielcach i wykładowcy 
historii Kościoła w kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym; por. https://www.diece-
zja.kielce.pl/administracja/archiwum-diecezjalne (dostęp: 25.10.2021).

4 Biskup Augustyn Łosiński kierował diecezją kielecką w  latach 1910–1937. Do przyjęcia 
święceń kapłańskich przygotowywał się w mohylowskim Seminarium Duchownym, któ-
rego siedziba mieściła się w  Petersburgu, później cztery lata studiował w  petersburskiej 
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o czynnościach, jakie podjął w związku z powołaniem uniwersytetu katolickiego 
od 27 lipca do 7 października 1918 r. Wszystko to, co autor listu napisał na temat 
organizowania wyższej uczelni, zbiegło się w czasie z przełomowymi wydarze-
niami związanymi z zakończeniem I wojny światowej, tzn. oddawaniem władzy 
przez okupanta austriackiego i przejmowaniem jej przez przedstawicieli społecz-
ności polskiej po 123 latach niewoli narodowej. W tle działań dotyczących utwo-
rzenia uniwersytetu katolickiego toczył się więc równie ważny proces odzyskiwa-
nia przez Polskę niepodległości, a wszystko to działo się w Lublinie5.

Publikacja niniejszego listu ma pokazać dotąd mniej akcentowane okolicz-
ności powoływania uczelni katolickiej. Z  korespondencji tej dowiadujemy się 
o procedurach urzędowych, jakie odbywały się w związku z  tworzeniem KUL. 
Cenną wiedzą jest poznanie wielorakich działań księdza Idziego Radziszewskiego 
i wsparcia udzielanego przez szeroki krąg współpracowników i  ludzi przychyl-
nych inicjatywie pierwszego rektora. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ksiądz Ra-

Akademii Duchownej; por. D.  Olszewski, Łosiński Augustyn, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 11, Lublin 2006, s. 513–514; R. Żmuda, Łosiński Augustyn (1867–1937), w: Słownik bio-
graficzny katolicyzmu społecznego w  Polsce, t.  2, red. R.  Bender, Lublin 1994, s.  99–100; 
1910–1935. Dwudziestopięciolecie rządów J. E. Ks. Biskupa Augustyna Łosińskiego w Die-
cezji Kieleckiej, Kielce 1935; P. Kubicki, Augustyn Łosiński, Biskup Kielecki – krótki zarys 
monograficzny, Sandomierz 1939; Z. Zieliński, Łosiński Augustyn, w: Polski słownik biogra-
ficzny, t. 18, Wrocław 1973, s. 422–433; W. Krasowski, Biskupi katoliccy II Rzeczypospoli-
tej. Słownik biograficzny, Poznań 1996; G. Liebrecht, Biskup Augustyn Łosiński. Ordyna-
riusz Diecezji Kieleckiej w latach 1910–1937, Kielce 2018; tenże, Biskup Augustyn Łosiński 
a niepodległość, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 2010, t. 10, s. 97–
109; tenże, Działalność filantropijna biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego w  latach 
1910–1937 (w świetle akt personalnych), „Studia Muzealno-Historyczne Muzeum Historii 
Kielc” 2009, t.  1 s.  55–76; tenże, Rusofil Łosiński? Poglądy i  postawy polityczne biskupa 
kieleckiego Augustyna Łosińskiego, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 
2010, t. 11, s. 75–93; S. Fert, Działalność duszpasterska bpa Augustyna Łosińskiego, „Nasza 
Przeszłość” (dalej: NP), 1979, t. 52, s. 227–255; Z. Kaczor, Biskup Augustyn Łosiński wo-
bec sanacji i państwa sanacyjnego, „Rocznik Świętokrzyski” t. 27, 2002, seria A, s. 93–101; 
M. Marcinkowska, Biskup kielecki Augustyn Łosiński wobec odradzania się państwa pol-
skiego 1918–1922 (wybrane zagadnienia), w: Studia i materiały do dziejów Kielecczyzny, 
t. 1, red. W. Caban, Kielce 1998, s. 213–229; taż, Państwo w poglądach i działalności bisku-
pa kieleckiego Augustyna Łosińskiego (1910–1937), „Kielecki Przegląd Diecezjalny” (dalej: 
KPD), 75, 1999, nr 1, s. 99–109 (cz. I) i nr 2, s. 198–212 (cz. II); taż, Akcenty patriotyczne 
w działalności biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego (1910–1937), „Kieleckie Studia 
Teologiczne” 2005, 4, s. 185–196; M. Przeniosło, Biskup Augustyn Łosiński o sytuacji spo-
łeczno-politycznej w  Królestwie Polskim w  latach pierwszej wojny światowej (dokumenty 
z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach), „Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humani-
styczne” 2005, t. 29 s. 165–177.

5 Dzieje Lublina, red. S. Krzykała, t. 2, Lublin 1975.
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dziszewski, organizując uniwersytet, wpisał się w  potrzebę społeczeństwa pol-
skiego. Widzimy entuzjazm związany z odrodzeniem Polski, który wyraził się też 
w udzieleniu poparcia wspomnianemu dziełu. Niepodległa Polska, wolny naród 
chciały być kształtowane przez wartości katolickie, które pomogły przetrwać noc 
zaborów. Z listu przebija duch wspólnotowy Polaków, który przejawiał się w go-
towości ponoszenia ofiar na rzecz suwerenności narodowej. 

Zanim zostanie zaprezentowana treść listu, warto przedstawić jego autora. 
Działalność księdza Idziego Radziszewskiego stała się tematem wielu wszech-
stronnych rozpraw naukowych i opracowań popularnonaukowych, wśród których 
należy wymienić przede wszystkim publikacje specjalizującej się w tym zagadnie-
niu prof. dr hab. Grażyny Karolewicz6. Ze względu na bogatą literaturę poświęco-
ną księdzu Radziszewskiemu w niniejszym tekście przywołam głównie te aspekty 
życia przyszłego rektora, które miały bezpośrednie przełożenie na jego decyzje 
o powołaniu uczelni katolickiej. Skoncentruję się więc głównie na tych etapach 
życia czy wydarzeniach, które wpłynęły na jego formację duchową i intelektualną. 

Założyciel Uniwersytetu Lubelskiego urodził się w  wielodzietnej rodzinie 
szlacheckiej niedaleko Łodzi. Jego religijna matka zajmowała się wychowaniem 
potomstwa i prowadzeniem gospodarstwa domowego, a ojciec był nauczycielem. 
Dzieciństwo Idziego Benedykta upłynęło w Pniewniku, niewielkiej wsi położonej 
blisko Mińska Mazowieckiego, gdzie pomagał księdzu Ignacemu Szukalskiemu 
w rozmaitych czynnościach związanych z pełnieniem przez wuja matki funkcji 
proboszcza parafii. Tutaj również ukończył szkołę elementarną prowadzoną przez 
swojego ojca7. W tym okresie wielki wpływ na religijne i patriotyczne wychowa-

6 G. Karolewicz, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871–1922, Lublin 1998; taż, Ksiądz Idzi 
Radziszewski (1871–1922) – Założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Chrześci-
janie, t. 9, red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 9–86; taż, Nauczyciele akademiccy Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w  okresie międzywojennym, t.  1, Lublin 1996; taż, Nauczyciele 
akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2, Biogra-
my, Lublin 1994, s. 188–190; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzie-
jów uczelni, red. G. Karolewicz, M. Zahajkiewicz, Z. Zieliński, Lublin 1992; taż, W służbie 
„Deo et Patriae”: ks. Idzi Radziszewski (1871–1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900–1982), 
„Ethos” R. 22, 2009, nr 1/2 (85/86); taż, Radziszewski Idzi Benedykt, w: Polski słownik bio-
graficzny, t. 30, Wrocław 1987, s. 121–123 oraz I. Wodzianowska, Ksiądz Idzi Radziszewski 
w służbie „Bogu i Ojczyźnie”, „Summarium" 2018, 47 (67), s. 21–40; H.E. Wyczawski, Radzi-
szewski Idzi Benedykt (1871–1922), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, Warszawa 
1982, s. 483–485.

7 Rodzice Idziego Radziszewskiego doceniali ważność edukacji, dlatego postarali się o wy-
kształcenie wszystkich swoich dzieci: Ignacy ukończył Instytut Technologiczny w  Pe-
tersburgu, następnie był profesorem i  rektorem Politechniki Warszawskiej, Paweł był 
absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, mineralogiem, profesorem Uniwersytetu Wi-
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nie Idziego wywierała siostra ojca – Emilia – często wprowadzająca do rozmów 
rodzinnych temat powstania styczniowego. Zaowocowało to gotowością rodzeń-
stwa Radziszewskich do ponoszenia wielu trudów dla nauki – istnieje przekaz 
jakoby zarówno Ignacy, jak i Idzi udzielali korepetycji, aby zapewnić młodszemu 
rodzeństwu pomoc w kształceniu się8.

Po ukończeniu szkoły elementarnej w  Pniewniku Idzi kontynuował naukę 
w Gimnazjum Filologicznym w Płocku. Na tym etapie życia przez 8 lat szkoły 
średniej musiał wykazać się samodzielnością i inicjatywą, ponieważ jako dziesię-
cioletnie dziecko został oderwany od środowiska domowego i zdany na własne 
siły. Okres jego nauki w szkole średniej zbiegł się z kolejną falą rusyfikacji Pola-
ków, polegającą m.in. na: dyskryminacji języka polskiego, faworyzowaniu języka 
rosyjskiego i prześladowaniu religii katolickiej9. Doświadczenia związane z rusy-
fikacją doprowadziły do wyrobienia w Idzim odwagi i umiejętności pokonywania 
trudności w dążeniu do celu oraz odpowiedzialności za siebie i kolegów skupio-
nych w kółkach samokształceniowych. W wieku 18 lat ukończył szkołę średnią 
złożeniem pisemnego egzaminu maturalnego z  języków rosyjskiego, greckiego 
i łacińskiego oraz matematyki.

Absolwent płockiego Gimnazjum Filologicznego pełen młodzieńczego zapału 
zgłosił się do Seminarium Duchownego we Włocławku, aby rozpocząć kolejny 
okres intensywnego rozwoju intelektualnego i duchowego. Szczególnie zajmowa-
ła go filozofia, nawet założył koło seminarzystów pasjonujących się tą dyscypliną 
naukową. Drugim kierunkiem jego zainteresowań stała się teologia fundamen-
talna. Wychowawcy i profesorowie włocławskiej uczelni duchownej uważali go 
za alumna nieprzeciętnego zarówno pod względem intelektualnym, jak i ducho-
wym, za „luminarza” wśród kolegów i „wzorowego lewitę”10. Ze względu na dobre 
wyniki w  nauce, przykładną postawę i  umiejętność kierowania innymi, władze 
diecezjalne wytypowały Idziego Radziszewskiego na studia do Akademii Du-

leńskiego, pozostałe rodzeństwo ukończyło szkołę średnią; por. G. Karolewicz, Ksiądz Idzi 
Radziszewski (1871–1922), s. 13.

8 Tamże, s. 10. 
9 W płockim Gimnazjum Filologicznym język polski traktowano jako nieobowiązkowy, na-

uczany po 2 godziny tygodniowo w godzinach pozalekcyjnych. W zamian popularyzowano 
język rosyjski i  wzbogacano księgozbiór o  literaturę w  tym języku. Uczniowie zmuszeni 
zostali, po zamknięciu kaplicy katolickiej, do udziału w nabożeństwach prawosławnych od-
prawianych w cerkwi; por.: tamże, s. 15–16.

10 W.  Jasiński, Na 50-lecie, „Ateneum Kapłańskie” (dalej skrót: AK), 51, 1959, t. 58, z. 1–3, 
s. 12–13.
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chownej w Petersburgu11, ponieważ miał szczególne predyspozycje do pełnienia 
w przyszłości ważnych stanowisk kościelnych12. 

Studia kleryka Radziszewskiego w  petersburskiej akademii trwały 4 lata 
(1893–1897). Z „Curriculum vitae” wynika, że Idzi nadal pogłębiał tam znajomość 
filozofii i teologii. Wreszcie ukończył Akademię Petersburską w 1896 r. stopniem 
akademickim „candidatus S. Theologiae” i przyjęciem święceń kapłańskich13. Rok 
później już ksiądz Radziszewski uzyskał stopień magistra na podstawie pracy 
z zakresu egzegezy, napisanej pod kierunkiem biblisty. Ponadto pobyt w akademii 
petersburskiej przyszły założyciel Uniwersytetu Lubelskiego wykorzystał na po-
głębienie znajomości języków obcych. 

Po ukończeniu studiów w Akademii Duchownej w Petersburgu z polecenia 
władz kościelnych ksiądz Radziszewski w 1897 r. powrócił do kraju i otrzymał no-
minację na stanowisko wikariusza parafii św. Mikołaja w Kaliszu. Podczas pobytu 
w  tej parafii przez rok angażował się szczególnie w pracę duszpasterską wśród 
młodzieży. Oprócz prowadzenia lekcji religii uczył zainteresowanych filozofii 
chrześcijańskiej14. 

Pragnienie pogłębienia wiedzy filozoficznej oraz troska o chrystianizowanie 
inteligencji polskiej skłoniły go do podjęcia decyzji o specjalistycznych studiach 
w  Wyższym Instytucie Filozoficznym na Uniwersytecie Lowańskim, na które 
zresztą uzyskał zgodę od swojego przełożonego biskupa Zdzitowieckiego15.

Lata 1898–1900 to czas studiów uzupełniających księdza magistra Radziszew-
skiego w Lowanium – ze względu na sytuację społeczno-polityczną występował 
tam pod przybranym nazwiskiem Stephane Vaihinger de Cracoviae. Uczelnia  

11 Na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu wysłał ks. Radziszewskiego biskup ku-
jawsko-kaliski Aleksander Bereśniewicz; por. G. Karolewicz, Radziszewski Idzi Benedykt, 
s. 122.

12 A. Petrani, Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XV–XIX w., Lublin 1961, s. 292.
13 J. Zawadzki, Ks. Idzi Radziszewski 1871–1922, AK, 41, 1949, t. 51, s. 5.
14 P. Kremer, Śp. Ks. dr Idzi Radziszewski, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubel-

skiego” R. 1, 1923, z. 1, s. 3.
15 Katolicki Uniwersytet w Lowanium na przełomie XIX i XX w. był najbardziej cenionym śro-

dowiskiem naukowym w zakresie badań nad scholastyką, szczególnie dzięki zaangażowa-
niu ks. D. Merciera, który w 1889 r. zorganizował na tej uczelni Wyższy Instytut Filozoficz-
ny. Celem instytutu było prowadzenie badań nad scholastyką, a zwłaszcza nad tomizmem, 
współczesnymi kierunkami filozoficznymi i najnowszymi wynikami nauk szczegółowych. 
Instytut stał się ośrodkiem ruchu neotomistycznego, sięgającym aż do ziem polskich; por. 
I. Radziszewski, Wszechnica Katolicka w Lowanium (Louvain), Warszawa 1908, s.  15 n.; 
S. Domińczak, Kardynał Mercier 1851–1926, Wilno 1926; G. Karolewicz, Lowanium w ży-
ciu i działalności ks. Idziego Radziszewskiego, AK, 72, 1980, z. 1, s. 71–84.
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zajmowała się wszechstronnym kształceniem intelektu z uwzględnieniem wielu 
nauk szczegółowych, ale również wpływała na rozwój duchowości, m.in. propa-
gowała kult Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu. Pro-
motorem pracy doktorskiej księdza Radziszewskiego był najbardziej ceniony 
przez niego ksiądz profesor Dezydery Mercier16. Studia Idzi zakończył uzyska-
niem w 1899 r. najpierw licencjatu „z dużym wyróżnieniem”, a rok później dok-
toratu na podstawie rozprawy pt.  „De ideae religionis genesi in evolutionismo 
Darvino-Spencierano”, omawiającej najbardziej aktualne problemy ówczesnej 
filozofii pozytywistycznej. Oprócz osiągnięć naukowych ksiądz doktor Idzi Ra-
dziszewski wyniósł z Uniwersytetu Lowańskiego przyjaźń z późniejszym kardy-
nałem Mercierem, którego uważał za swojego mistrza, z kolei kardynał widział 
w swoim studencie człowieka „rozmodlonego, o poglądach ortodoksyjnych bez 
skazy, inteligentnego, pracowitego, nieprzeciętnego”17. 

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej nabytej przez ks.  Radziszewskiego na 
uniwersytetach była praktyczna obserwacja zagranicznych ośrodków naukowych 
podczas wielu podróży odbywanych regularnie podczas 6 lat pobytu poza kra-
jem. W  krótkim czasie, już po zakończeniu studiów w  Lowanium, udał się do 
Londynu, następnie do Oxfordu i Cambridge, wreszcie do Paryża, Lille, Tuluzy, 
Innsbrucku i Wiednia. Dzięki temu zapoznał się z działalnością uniwersytetów 
w  Anglii, we Francji i  w  Austrii. Gdy już pracował na stanowisku wiceregensa 
w Seminarium Duchownym we Włocławku, w 1905 r. wyjechał na rok do Paryża, 
gdzie zapoznał się z  funkcjonowaniem Sorbony, Biblioteki Narodowej, Collége 
de France i  Instytutu Katolickiego18. Dzięki tym podróżom i  poczynionym ob-
serwacjom posiadł przydatną wiedzę, która ułatwiła mu później zorganizowanie 
w Lublinie pierwszej na ziemiach polskich katolickiej wyższej uczelni19. 

Po powrocie z zagranicznych studiów uniwersyteckich w Lowanium ksiądz 
doktor Radziszewski z  polecenia biskupa kujawsko-kaliskiego pełnił funkcję 
najpierw wiceregensa20 (1901–1905), a  następnie regensa21 (1908–1914) w  Se-
minarium Duchownym we Włocławku. Jako przełożony wymagał w wychowa-
niu do kapłaństwa wysokiego poziomu moralnego kandydatów, odpowiedniego 

16 G. Karolewicz, Trzy listy ks. Idziego Radziszewskiego do Kardynała Mercier, „Archiwa, Bi-
blioteki i Muzea Kościelne” (dalej: ABMK) 1983, 46, s. 195–198.

17 G. Karolewicz, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski, s. 51.
18 G.  Karolewicz, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w  okresie 

międzywojennym, t. 2, s. 189.
19 H.E. Wyczawski, Radziszewski Idzi, s. 483.
20 Wiceregens – zastępca regensa (rektora).
21 Regens – dawniej: przełożony duchownego zakładu naukowego, dziś: rektor.
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wykształcenia i wyrobienia społecznego. Oczekiwał od wychowanków głoszenia 
słowem i przykładem zasad wiary i moralności22. W centrum jego zainteresowań 
stał rozwój duchowy kandydatów do kapłaństwa. Dlatego poszedł za zwyczajem 
władz seminaryjnych w Płocku i Sandomierzu, oddając w ręce ojca duchownego 
sprawy wyrobienia duchowego alumnów. Dla pogłębienia jedności wspólnoty se-
minaryjnej wprowadził wspólne posiłki, przeznaczając własny pokój na jadalnię. 
Przykładał się do podniesienia poziomu nauczania w seminarium poprzez sta-
ranne dobieranie kadry profesorskiej, sam wykładał filozofię i pedagogikę. Nie-
ustannie wprowadzał nowe elementy w systemie nauczania kleryków, m.in.: nowe 
przedmioty świeckie (geografię, fizykę, języki francuski i niemiecki), podział na 
sekcje teologiczną i prawa kanonicznego oraz tzw. odczyty kleryckie. Dbał o god-
ne obchodzenie święta Doktora Anielskiego – św. Tomasza z Akwinu – połączo-
nego z uroczystą akademią23. 

W 1909 r. ksiądz doktor Radziszewski stanął faktycznie na czele komitetu re-
dakcyjnego powołanego do istnienia czasopisma „Ateneum Kapłańskie” (redakto-
rem naczelnym formalnie był ksiądz Antoni Szymański), wydawanego przez Se-
minarium Duchowne we Włocławku, które miało przyczynić się do pogłębienia 
wykształcenia duchowieństwa. Zamieszczano w nim artykuły z różnych dziedzin 
nauk teologicznych, filozoficznych, społecznych, humanistycznych i prawnych24. 

Osiągnięcia uzyskane przez księdza Radziszewskiego w zarządzaniu Semina-
rium Duchownym we Włocławku przyczyniły się do mianowania go przez wła-
dze kościelne rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu i wykładowcą filo-
zofii. Na tym stanowisku przez 4 lata (1914–1918) pozostał wierny podstawowym 
założeniom formacji kapłańskiej, jakie realizował we Włocławku. W większym 
zakresie doceniał tutaj znaczenie zaspokojenia potrzeb bytowych studentów, 
przy zachowaniu wszelkich starań o utrzymanie należytego poziomu naukowego 
uczelni. W tym celu przeprowadził reformę programu nauczania, polegającą na 
zwiększeniu liczby katedr, podziale na sekcje teologiczną i prawa kanonicznego 
oraz wprowadzeniu wykładów prawa cywilnego i  encyklopedii prawa. Kolejna 
reforma egzaminów na stopień kandydata i magistra miała zachęcić studentów 
do samodzielnej pracy25. 

22 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rękopis 573, I. Radziszewski, Projekt re-
formy Akademii Duchownej w Petersburgu. Stosunek duchowieństwa do kwestii socjalnej, 
s. 30.

23 G. Karolewicz, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski, s. 66. 
24 H.E. Wyczawski, Radziszewski Idzi, s. 484.
25 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rękopis 573, I. Radziszewski, Projekt re-

formy Akademii Duchownej.
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Duże utrudnienia w  funkcjonowaniu akademii petersburskiej spowodowały 
wydarzenia I wojny światowej i rewolucji październikowej. Zmniejszył się napływ 
studentów z Kongresówki, dokuczały problemy aprowizacyjne. Dzięki pomocy 
finansowej Karola Jaroszyńskiego udało się pomimo to utrzymać przez kolejnych 
kilka miesięcy funkcjonowanie uczelni. Podczas tych trudnych czasów wojny i re-
wolucji ujawniła się patriotyczna postawa rektora. Od 1916 r. pełnił on funkcję 
prezesa organizacji założonej przez Polonię w  Petersburgu o  nazwie Towarzy-
stwo Miłośników Historii i Literatury Polskiej i stanął na czele rady pedagogicznej 
zorganizowanych przez to środowisko Wyższych Kursów Polskich, popularyzują-
cych wiedzę o historii i literaturze polskiej26.

Ukoronowaniem działalności religijno-społecznej i patriotycznej księdza Ra-
dziszewskiego było powołanie do życia Uniwersytetu Lubelskiego. Pomysł zor-
ganizowania katolickiej wyższej uczelni na ziemiach polskich zrodził się jeszcze 
podczas jego pobytu w Petersburgu, który powoli ogarniała pożoga rewolucyjna, 
co w konsekwencji przybliżało moment zamknięcia Akademii Duchownej oraz 
Wyższych Kursów Polskich. Rektor petersburskiej Akademii Duchownej miał 
świadomość trwałych przemian społecznych, jakie dokonały się – jednocześnie 
z wymienionymi wydarzeniami w Rosji carskiej – na ziemiach polskich, pozo-
stających pod zaborami. Przede wszystkim wzrosła tam liczba inteligencji, która 
zagrożona była propagandą organizacji głoszących poglądy sprzeczne z zasada-
mi wiary chrześcijańskiej. W celu wychowania inteligencji w duchu katolickim 
i  utrzymania jej w  kręgu oddziaływania kultury chrześcijańskiej ksiądz Radzi-
szewski powziął myśl zorganizowania odrębnej instytucji naukowo-wychowaw-
czej, zajmującej się kształceniem kadr formujących polską inteligencję w duchu 
katolickim. Potrzeba założenia uniwersytetu katolickiego wiązała się również 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ponieważ młode państwo potrzebo-
wało dobrze wykształconych elit zarządzających jego funkcjonowaniem, tym bar-
dziej że pod zaborami Polacy zastępowani byli na stanowiskach w administracji 
ludźmi innej narodowości27. 

Myśląc o  lokalizacji uniwersytetu, jego założyciel wybrał Lublin, ponieważ 
uważał, że położenie tego miasta zachęci duchowieństwo katolickie przede 

26 M.  Strawińska, Wyższe Kursy Polskie w  Petersburgu 1916–1918. Uniwersytet Lubelski: 
polonistyka, romanistyka, pedagogika 1921–1926, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski we 
wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918–1925, wstęp i red. G. Karolewicz, Lublin 
1978, s.  55–66; por. http://www.polskipetersburg.pl/hasla/wyzsze-kursy-polskie (dostęp: 
25.10.2021).

27 I. Radziszewski, Uniwersytet Katolicki w Polsce, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu 
Lubelskiego” 1923, s. 24 n.
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wszystkim z Kresów Wschodnich, aby tutaj odbyć pogłębioną formację28. Poza 
tym miasto w czasie I wojny światowej pełniło funkcję stolicy okupacji austriackiej 
i ksiądz Radziszewski słusznie sądził, że łatwiej będzie się można dogadać w spra-
wie założenia uczelni z uchodzącymi za katolików Austriakami, niż z Niemcami 
utożsamianymi z protestantami29. Starano się również przywoływać poza wymie-
nionymi racjami dziedzictwo Unii Lubelskiej i historyczne tradycje Lublina jako 
ośrodka promieniującego na Wschód30.

Ksiądz Radziszewski przed mającą powstać w Lublinie wyższą uczelnią posta-
wił 3 zasadnicze zadania: prowadzenie badań naukowych opartych na przeświad-
czeniu, że rozum i wiara nie mogą być w sprzeczności, ale wzajemnie się wspiera-
ją; wychowanie inteligencji katolickiej, tj. ludzi wykształconych i przygotowanych 
do określonego zawodu, ale również głęboko wierzących i praktykujących; roz-
powszechnianie wyników badań naukowych uczelni w całym polskim społeczeń-
stwie poprzez publikacje naukowe, organizowanie kursów dokształcających dla 
różnych grup społecznych spoza uczelni31. 

Pomysł założenia uniwersytetu na ziemiach polskich stawał się coraz bliższy 
realizacji w związku z definitywnym zamknięciem Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu na skutek zniszczenia dotychczasowego porządku przez rewolucję bol-
szewicką i odradzania się polskiej administracji na terenach pozostających dotąd 
pod zaborami. W takich okolicznościach ksiądz Idzi Radziszewski zaproponował 
wykładowcom Akademii Duchownej i Wyższych Kursów Polskich przeniesienie 
się z całym petersburskim polskim ośrodkiem naukowym do ojczyzny, aby wziąć 
czynny udział w  odbudowywaniu niepodległości. Znalazł również sponsorów 
gotowych finansować funkcjonowanie planowanej na ziemiach polskich wyższej 
uczelni. Kadra profesorska Akademii Duchownej wyraziła zgodę na kontynuację 
współpracy ze swoim dotychczasowym rektorem, ale już w nowym miejscu, tak 
samo podeszli do propozycji przeniesienia ośrodka naukowego z  Petersburga 
do Lublina fundatorzy, zapewniając, że zabezpieczą finansowo funkcjonowanie 
uniwersytetu. Dzięki tym deklaracjom profesorów i fundatorów w lutym 1918 r. 
powstał komitet organizacyjny z  księdzem Radziszewskim jako wiceprezesem, 

28 M. Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości, Warszawa–
Radzymin 2018, s. 55.

29 M. Ryba, Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914–1918, Lublin 2007, 
s. 397–398.

30 P. Dąbkowski, Uniwersytet Lubelski jako konieczność dziejowa, „Wiadomości Towarzystwa 
Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, 1, z. 2, październik, s. 6.

31 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. G. Kramarek, E. Zie-
mann, Lublin 2008, s. 9.
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któremu – po kilku miesiącach intensywnych prac – udało się zredagować statut 
uczelni i zgromadzić bogaty księgozbiór, stanowiący zalążek uniwersyteckiej bi-
blioteki32. W czerwcu 1918 r. zamknięto Akademię Duchowną i ksiądz Radziszew-
ski wraz z pozostałymi członkami komitetu organizacyjnego przyjechał do Polski, 
która właśnie zaczęła powstawać z niewoli i budzić się do niepodległości. Czyn-
ności związane z założeniem uniwersytetu, podjęte przez księdza Radziszewskie-
go od momentu pojawienia się na ziemiach polskich do chwili, kiedy uczelnia 
zainaugurowała pierwszy rok akademicki (lipiec–październik 1918  r.) stanowią 
treść edytowanego sprawozdania wysłanego do biskupa Augustyna Łosińskiego, 
a także innych biskupów diecezjalnych, m.in. płockiego i sandomierskiego, na co 
wskazują zachowane podobnie brzmiące listy z odpowiedziami ordynariuszów 
diecezji w Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.

Z treści listu księdza Idziego Radziszewskiego do biskupa Augustyna Łosiń-
skiego wynika, że dotychczasowy rektor petersburskiej Akademii Duchownej 
propozycję założenia katolickiego uniwersytetu przedstawił najpierw bisku-
pom polskim zebranym pod przewodnictwem wizytatora apostolskiego księdza 
Achillesa Rattiego na konferencji w  Warszawie 26–27 lipca 1918  r. Uczestnicy 
konferencji biskupów z zadowoleniem przyjęli pomysł księdza Radziszewskiego 
i  udzielili mu pełnomocnictwa do podjęcia koniecznych czynności zmierzają-
cych do założenia uczelni. Pierwszy rektor KUL, dzięki poparciu hierarchii ko-
ścielnej, w krótkim czasie uzyskał konieczne do założenia uniwersytetu koncesje 
władz państwowych, reprezentowanych przez Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, a następnie potwierdzenie katolickiego charak-
teru uczelni przez kompetentne władze kościelne. Równocześnie ze staraniami 
o urzędowe zatwierdzenie państwowe i kościelne ksiądz Radziszewski zabiegał 
systematycznie o  gromadzenie środków finansowych, poszerzenie grona dar-
czyńców i znalezienie budynków potrzebnych do funkcjonowania uniwersytetu. 
Jeszcze za życia pierwszego rektora udało się uwieńczyć sukcesem wszystkie te 
przedsięwzięcia, tzn. pozyskać budynki na stałą siedzibę uczelni, bibliotekę oraz 
dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na internaty oraz bursy dla studentów, 
jak również konwikt dla księży studentów. 

Po zakończeniu pierwszego etapu działań organizacyjnych władze Uniwersy-
tetu Lubelskiego ogłosiły nabór studentów. Ósmego grudnia 1918 r., a więc mie-
siąc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, odbyła się uroczysta inauguracja 

32 O początkach biblioteki KUL por. W. Nowodworski, Gmach Biblioteki, ABMK, 1971, t. 23, 
s. 29–30, 53 n.
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działalności uczelni w tymczasowej siedzibie mieszczącej się w gmachu lubelskie-
go Seminarium Duchownego33. 

Jednocześnie z organizowaniem uniwersytetu w Lublinie ksiądz Idzi Radzi-
szewski włączył się w działalność konferencji rektorów wyższych szkół akademic-
kich w Polsce, m.in. uczestniczył w 2 pierwszych zjazdach tej instytucji, których 
owocem stała się ustawa o szkołach akademickich z 13 lipca 1920 r.34

Pełne poświęcenia zaangażowanie się w działalność rektorów polskich wyż-
szych szkół akademickich oraz organizowanie Uniwersytetu Lubelskiego kosz-
towało pierwszego rektora KUL utratę zdrowia. Powikłania przy zapaleniu płuc 
doprowadziły do śmierci księdza Radziszewskiego 22 lutego 1922 r. w wieku zale-
dwie 51 lat. Jego dzieło jednak przetrwało35.

Po zaprezentowaniu wybranych faktów z biografii księdza Idziego Radziszew-
skiego należy kilka zdań poświęcić opisowi listu. Jak wspomniano, pismo znajduje 
się w Aktach Konsystorskich, w zasobie archiwalnym dotyczącym koresponden-
cji pracowników i studentów Akademii Petersburskiej z lat 1896–192136. Doku-
ment został spisany odręcznym pismem na 4 stronach formatu A4. Rektor opisał 
działania podejmowane podczas zakładania uniwersytetu, wymienił też wyma-
gania prawne zarówno strony kościelnej, jak i państwowej, które systematycznie 
wypełniał, by katolicka uczelnia mogła legalnie funkcjonować. W Archiwum Ka-
tolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II zdeponowane zostały pisma o  podobnej 
treści, m.in. od biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego37 i biskupa płockiego 
Antoniego Nowowiejskiego38, które zawierają odpowiedź wymienionych hierar-
chów na list rektora, dotyczący początków tworzenia Uniwersytetu Lubelskiego. 
Analiza tych pism wskazuje na to, że przedstawiony list ma charakter sprawoz-
dania okólnego, rozesłanego prawdopodobnie do wszystkich uczestników wspo-

33 O pierwszej siedzibie uniwersytetu, w której odbyła się inauguracja roku akademickiego 
8  grudnia 1918  r. por.: S.  Młynarczyk, Seminarium Diecezjalne Lubelskie, „Wiadomości 
Diecezjalne Lubelskie” 38, 196), nr 1–7, s. 121–137.

34 Por. Dz.U. 120 Nr 72 poz. 494. Ustawa o szkołach akademickich została uchwalona 13 lipca 
1920 r. i obowiązywała do 1 września 1933 r. Ustawa wskazywała m.in. na zadania szkół 
wyższych: „Zadaniem szkół akademickich jest służyć nauce i ojczyźnie”.

35 W. Zet, O budowie Uniwersytetu Lubelskiego, „Głos Lubelski” 10, 1923, nr 68, s. 11.
36 Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Kurialne Ogólne, Akta akademików w Petersbur-

gu 1896–1921, sygn. OS-A/5, k. 465–466a.
37 Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: AKUL), sygn. 2, Ze-

spół Przedwojenny, Pismo Biskupa Kieleckiego do rektora Uniwersytetu w Lublinie, Kielce 
15 X 1918 r., k. 79.

38 Tamże, Pismo Biskupa Płockiego do rektora Uniwersytetu Lubelskiego, Płock 22 X 1918 r., 
k. 80.
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mnianej konferencji biskupów z  27 lipca 1918  r., na której przekazano pełno-
mocnictwo do prowadzenia wszelkich czynności związanych z organizowaniem 
uniwersytetu księdzu Idziemu Radziszewskiemu.

TEKST ŹRÓDŁOWY

Uniwersytet w Lublinie
dn. 7 października 1918 r.

Exellentissime Nomine
Najdostojniejszy Pasterzu

Stosownie do danego mi przez Ich Ekscelencje Najdostojniejszych Księży Biskupów, na 
konferencji w dn. 27 lipca r.b. odbytej39, upoważnienia, bym się zajął sprawą założenia i or-

39 Konferencja Biskupów Królestwa Polskiego pod przewodnictwem wizytatora apostolskie-
go księdza prałata Achillesa Rattiego odbyła się w Warszawie 26–27 lipca 1918 r. Na tym 
spotkaniu obecnych było 7 zwierzchników diecezji: arcybiskup warszawski Aleksander Ka-
kowski, biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki, biskup płocki Antoni Julian Nowowiej-
ski, biskup sandomierski Marian Ryx, biskup kielecki Augustyn Łosiński, biskup miński 
Zygmunt Łoziński, administrator diecezji lubelskiej i podlaskiej Zenon Kwiek; por. AKUL, 
sygn. 2, Zespół Przedwojenny. Erekcja Uniwersytetu Lubelskiego i  Ogólna Organizacja 
1918–1923, Odpis aktu erekcyjnego Uniwersytetu w Lublinie 27 VII 1918 r., k. 57. Stolica 
Apostolska określiła konferencję warszawską mianem „narady wszystkich Biskupów Pol-
skich”; por. tamże, Odpis Dekretu Świętej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Stolicy 
Apostolskiej o nadaniu praw Wydziałowi Teologicznemu i Prawa Kanonicznego, 27 VII 
1910 r., b.n. 26 VII 1918 r. Podczas pierwszego dnia narady biskupi wysłuchali propozy-
cji założenia uniwersytetu katolickiego w Polsce, przedstawionej w obszernym memoriale 
przez księdza Idziego Radziszewskiego, a następnie – dzień później (27 lipca) – omawiali 
tę propozycję wraz z obecnym wizytatorem apostolskim księdzem Achillesem Rattim. Na 
zakończenie spotkania biskupi polscy wraz z wizytatorem apostolskim powzięli następu-
jące uchwały dotyczące powstania uniwersytetu w Lublinie: a) podziękowali Karolowi Ja-
roszyńskiemu i Franciszkowi Skąpskiemu, którzy w listach z 29 czerwca i 1 lipca 1918 r. 
zobowiązali się wobec Episkopatu Królestwa Polskiego do finansowania własnym kosztem 
katolickiej uczelni wyższej; b) ustalili, że uczelnia ma być katolicka, założona w Lublinie, 
ma mieć docelowo „wszystkie fakultety, ale należało najpierw otworzyć wydziały najpo-
trzebniejsze (Wydział Teologii i Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych) i liczyć 
się z  groszem”; c) zastrzegając się co do praw i  ostatecznej decyzji Stolicy Apostolskiej, 
biskupi przyjmowali pod swoją władzę i opiekę uniwersytet, zobowiązując się do jego pod-
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ganizowania Uniwersytetu w Lublinie40, poczyniłem odpowiednie kroki w celu uzyskania 
pozwolenia władz rządowych41 na otwarcie tej uczelni. 

trzymywania w miarę możliwości, nie brali jednak za niego odpowiedzialności finansowej; 
d) polecono stworzyć komisję do prowadzenia prac nad założeniem uniwersytetu, której 
kierowanie powierzono księdzu Idziemu Radziszewskiemu; por. tamże, Akt powierzenia 
kierowania i organizacji Uniwersytetu w Lublinie ks. Idziemu Radziszewskiemu, Warszawa 
10 VIII 1918 r., k. 55. 

40 Podczas warszawskiej konferencji ksiądz Idzi Radziszewski przedstawił biskupom pol-
skim i  wizytatorowi apostolskiemu obszerny memoriał, w  którym przekonywał, że na 
ziemiach polskich należy założyć uniwersytet katolicki, gdyż w  przeciwnym wypadku 
powstanie w to miejsce uczelnia państwowa. Ponadto wykazywał niekorzystne proporcje 
pomiędzy dużą liczbą ludności a niewielką liczbą uniwersytetów. Wreszcie ponaglał, aby 
jak najszybciej wykorzystać korzystną sytuację, gdyż istniało niebezpieczeństwo przeję-
cia władzy w kraju przez ludzi źle usposobionych do Kościoła, którzy w przyszłości nie 
dopuściliby do powstania uczelni katolickiej. Obszerna i  wszechstronna argumentacja 
przekonała uczestników konferencji biskupów Królestwa Polskiego, dzięki czemu pomysł 
założenia katolickiego uniwersytetu, przedstawiony przez dotychczasowego rektora Aka-
demii Duchownej w Petersburgu, uzyskał aprobatę władz kościelnych; por. tamże, sygn. 
2, Zespół Przedwojenny, Memoriał ks. Idziego Radziszewskiego wygłoszony na Konfe-
rencji Episkopatu Polski 26 VII 1918 r., k. 28–30. Po wysłuchaniu wystąpienia księdza Ra-
dziszewskiego i dyskusji nad jego propozycją zredagowany został przez przedstawiciela 
konferencji biskupów „Akt powierzenia kierowania i organizacji Uniwersytetu w Lublinie 
ks.  Idziemu Radziszewskiemu”, w którym arcybiskup warszawski A. Kakowski oświad-
czył, że „Rektor Akademii Duchownej w Petersburgu […] otrzymał na Konferencji Bi-
skupów Królestwa Polskiego, odbytej w Warszawie w dniu 27 VII b. r. pełnomocnictwo, 
w zakresie i w myśl uchwały rzeczonej Konferencji do prowadzenia wszystkich spraw, 
dotyczących założenia i zorganizowania uniwersytetu w Lublinie”; por. tamże, Akt po-
wierzenia kierowania i organizacji Uniwersytetu w Lublinie ks. Idziemu Radziszewskie-
mu, Warszawa, 3 VIII 1918 r., k. 58.

41 W  okresie 27 października 1917–11 listopada 1918  r. namiastkę autonomicznej polskiej 
władzy, podlegającej wówczas administracji wojskowej austriackiej i niemieckiej, sprawo-
wała Rada Regencyjna. W porozumieniu z niemieckim generałem gubernatorem Besele-
rem Rada powołała 7 grudnia 1917  r. pierwszy rząd – Radę Stanu Królestwa Polskiego, 
w której skład wchodziło m.in. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z Antonim Ponikowskim na czele. Po dymisji rządu 12 lutego 1918 r., z powodu rokowań 
pokojowych w Brześciu nad Bugiem, ponownie powołano go do istnienia 4 kwietnia 1918 r. 
pod przewodnictwem premiera Jana Kantego Steczkowskiego. Ksiądz Idzi Radziszewski 
na podstawie upoważnienia, jakie otrzymał od Konferencji Biskupów Królestwa Polskiego 
17 sierpnia 1918 r., wystosował do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
prośbę o pozwolenie na założenie i otwarcie uniwersytetu w Lublinie „w jesieni bieżącego 
roku”. Do prośby podpisanej przez członków komitetu organizacyjnego, tj. księdza Idziego 
Radziszewskiego i dwóch fundatorów Karola Jaroszyńskiego i Franciszka Skąpskiego, do-
łączono statut projektowanej uczelni oraz kopię listu polecającego zredagowanego przez 
członka Rady Regencyjnej arcybiskupa A. Kakowskiego; por. tamże, Rep. 124, nr 4/I, Ko-
respondencja z władzami w sprawie przyznania Uniwersytetowi praw szkół akademickich, 
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Ministerstwo W.R. i OP. 6 września udzieliło pozwolenia42. Następnie należało otrzy-
mać od rządu austriackiego43 odpowiednie gmachy na sale wykładowe, bibliotekę, miesz-
kania profesorów, konwikt dla słuchaczów duchownych i pomieszczenie studentów. Dnia 
28 września nastąpiła decyzja jenerał-gubernatora lubelskiego44, mocą której zostały nam 
dane potrzebne zabudowania. 

1918–1924, Prośba Komitetu Organizacyjnego do Ministra Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego (kopia), Warszawa 17 VIII 1918 r., k.b.n.

42 Wstępna zgoda na założenie w Lublinie katolickiego uniwersytetu została wyrażona 6 wrześ- 
nia 1918 r. przez przedstawiciela rządu Rady Regencyjnej, ówczesnego ministra wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego Antoniego Ponikowskiego. W jego piśmie skierowa-
nym do członków Komitetu Organizacyjnego znajdują się słowa: „Ministerstwo udziela 
Panom wstępnej koncesji na założenie i otwarcie w  jesieni roku bieżącego Uniwersytetu 
prywatnego w Lublinie”; por. tamże, sygn. 2, Zespół Przedwojenny, Zgoda MWRiOP na 
uruchomienie uniwersytetu, Warszawa 6 IX 1918 r., k. 62; M. Ryba, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski, s.  56–57; A.  Wojtkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918–1944, w: Księga 
jubileuszowa 50-lecia, s. 25.

43 Pierwszą siedzibą uniwersytetu był „piękny” gmach Diecezjalnego Seminarium Duchow-
nego w  Lublinie przy ul. Zamojskiej 6. Został on przekazany uczelni na prośbę księdza 
Idziego Radziszewskiego przez przedstawiciela austriackich władz okupacyjnych w Lubli-
nie generała-gubernatora Antoniego Liposčaka. Zanim do tego doszło, gmach był wyko-
rzystywany jako austriacki szpital wojskowy. Jednocześnie uniwersytet otrzymał od władz 
austriackich dawny „starożytny” klasztor bernardyński, zajęty częściowo przez austriacką 
orkiestrę wojskową, który przeznaczono na bibliotekę, a także budynek po muzeum przy 
ul. Namiestnikowskiej 4 (obecnie ul. Narutowicza), gdzie mieścił się wojskowy zakład sto-
larski; por. AKUL, sygn. 8/I (sygnatura dawna: Rep. 124, nr 8), Sprawozdania. Składy oso-
bowe 1918–1922, Sprawozdanie Tymczasowe o działalności Uniwersytetu Lubelskiego od 
chwili otwarcia do 1 VI 1919 r., k. 1–2. 

44 O staraniach organizatorów uniwersytetu w Lublinie o budynki potrzebne do funkcjono-
wania uczelni informował w  piśmie adresowanym do księdza Idziego Radziszewskiego 
członek komitetu organizacyjnego Franciszek Skąpski. W liście tym znajduje się informacja 
o generale-gubernatorze lubelskim Liposčaku, który często wyjeżdżał z Lublina i głównie 
przebywał wtedy w Wiedniu. Skąpski miał z nim rozmawiać o gmachach uniwersyteckich 
po powrocie ze stolicy cesarstwa austriackiego 4–5 września 1918 r., jednocześnie świa-
dom był trudności, gdyż „powiadają mi tu wszyscy, że jeżeli nie będzie miał telefonu ze sfer 
wyższych, sam nie zrobi nic, bo strasznie niezdecydowany, a  tu będzie trzeba z  jednych 
koszar usunąć wojska i będziemy mieli cudne pomieszczenia dla uniwersytetu, profesorów 
i studentów”. Przed spotkaniem z generałem-gubernatorem Skąpski odwiedził austriackie-
go szefa sztabu generała majora Hubnera von Székelyfölda, od którego uzyskał pozwolenie 
na zwiedzanie wszystkich gmachów rządowych w Lublinie oraz zapewnienie o poparciu 
akcji przekazania budynków zajętych przez wojsko uniwersytetowi pod warunkiem zna-
lezienia zastępczych kwater dla wysiedlonych żołnierzy. Opróżnianie budynków z wojska 
nie przechodziło łatwo, opierało się na znajomościach, stąd wzmianki o szukaniu poparcia 
w Krakowie u biskupa Adama Sapiehy i w Wiedniu u Adama Tarnowskiego; por. tamże, 
sygn. 2, Zespół Przedwojenny, Pismo Franciszka Skąpskiego do ks. Idziego Radziszewskie-
go, Lublin 30 VIII 1918 r., k. 63. 
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Więc w Imię Boże zaczynamy!
Dla przyjmowania zapisu studentów otwarte zostały i Kancelarya Uniwersytetu w Lu-

blinie (Krak. Przedm. 41 Gmach Dyr. Tow. Kred. Ziemsk.), oddział Kancelaryi Uniwersy-
tetu Lubelskiego w Warszawie (ul. Czackiego 3 gmach Stow. Techników) i także Oddział 
w  Petersburgu (Akademia Duchowna)45. Pozostało jeszcze dużo pracy organizacyjnej, 
mamy wszakże nadzieję, że w połowie listopada będzie można rozpocząć zajęcia; o do-
kładnej dacie nie omieszkam donieść Waszej Ekscelencji, wtedy też poważę się prosić 
o uświetnienie swą Osobą aktu otwarcia Wszechnicy. W sprawie wydziału prawa kano-
nicznego i  nauk moralnych J.  Eks.  Wizytator oczekuje rychłego nadejścia wiadomości 
z  Rzymu46. Alumni mieszkać winni obowiązkowo w  konwikcie, który im da troskliwą 

45 Akademia Duchowna w Petersburgu powstała w 1842 r. na skutek przeniesienia z Wilna do 
stolicy Imperium Rosyjskiego zakładu kształcenia dla duchownych katolickich. Działała do 
czerwca 1918 r. Zakładając Akademię Duchowną w Petersburgu, władze carskie pragnę-
ły podporządkować sobie w ten sposób duchowieństwo polskie już na etapie kształcenia. 
Po zamknięciu Akademii Duchownej w Warszawie (1867) petersburska uczelnia stała się 
jedyną wyższą szkołą dla księży w zaborze rosyjskim umożliwiającą uzyskanie kolejnych 
stopni naukowych. W  latach 1910–1913 jej rektorem był ksiądz Aleksander Kakowski, 
późniejszy członek Rady Regencyjnej i metropolita warszawski; również wszyscy biskupi 
polscy uczestniczący w  Konferencji Episkopatu Królestwa Polskiego 26–27 lipca 1918  r. 
byli absolwentami tej uczelni. Związany z nią był też ksiądz Idzi Radziszewski, który pełnił 
funkcję ostatniego rektora w latach 1914–1918, a także adresat listu biskup kielecki Augu-
styn Łosiński, który 4 lata tu studiował. Podczas sprawowania funkcji rektora Akademii 
Duchownej ksiądz Radziszewski zreformował uczelnię na wzór uniwersytetu katolickiego 
w Lowanium. Utworzył wtedy nowe katedry: teologii dogmatycznej, prawa kanoniczne-
go, historii dogmatów, prawa cywilnego, encyklopedii teologii i encyklopedii prawa. Część 
wykładowców Akademii Duchownej i studentów wraz z jej rektorem przeszła na założony 
przez niego Uniwersytet Lubelski; por.: I. Wodzianowska, Rzymskokatolicka Akademia Du-
chowna w Petersburgu 1842–1918, Lublin 2007; B. Ussas, Akademia Duchowna w Peters-
burgu, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 
1973, s. 212–214; A. Wójcicki, Katolicka akademia Duchowna w Piotrogradzie, w: Polski 
Kalendarz Piotrogradzki, Petersburg 1916; J. Zdanowski, Z walki o wolność Kościoła pod 
zaborem rosyjskim, Kielce 1925, s. 37–46.

46 W pierwszym roku akademickim Uniwersytetu Lubelskiego (1918/1919), którego działal-
ność została uroczyście zainaugurowana 8 grudnia 1918 r., zdołano uruchomić dla prawie 
400 studentów 4 wydziały: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Mo-
ralnych, Wydział Prawa i  Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Wydział Humanistycz-
ny. Wydziały kościelne – Teologiczny, Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych – uzyskały 
podstawę prawną na mocy aktu metropolity mohylewskiego arcybiskupa Edwarda Roppa, 
który 23 października 1918 r. – jako zwierzchnik kościelny Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu – przelał jej uprawnienia na Uniwersytet Lubelski wraz z  prawem nadawania 
stopni akademickich. Ważność tego aktu odnosiła się tylko do pierwszego roku działalności 
uczelni; por. AKUL, sygn. A-38, (Rep. 124, nr 198), Radziszewski Idzi Benedykt, ks. [1895] 
1917–1922 [1952], Pismo abp Edwarda Roppa do Rektora Idziego Radziszewskiego, Peters-
burg 23 X 1918 r., k. 26. Po wygaśnięciu tych praw zastąpił je papieski akt erekcyjny z 25 lip-
ca 1920  r., wydany przez Kongregację Seminariów i Uniwersytetów, zatwierdzony przez 
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opiekę duchowną oraz za opłatą 300 koron miesięcznie – utrzymanie47. 
Co dotyczy statutu uniwersyteckiego48, to jego projekt został złożony w Ministerstwie 

W. i OP. Jest on tak ułożony, by najdostojniejszy Episkopat mógł, w myśl uchwał konferen-
cji, w każdej chwili wziąć Uniwersytet pod swoją Władzę49 oraz, o ile okaże się potrzeba, 

papieża Benedykta XV. Akt papieski uprawniał obydwa wydziały kościelne do nadawania 
stopni naukowych: licencjata i doktora; por. tamże, sygn. 2, Zespół Przedwojenny, Odpis 
Dekretu Świętej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Stolicy Apostolskiej o nadaniu 
praw Wydziałom: Teologicznemu, Prawa Kanonicznego, Rzym 25 VII 1925 r., b.n.

47 Konwikt Księży Studentów, których w pierwszym roku akademickim 1918/19 było około 
30, najpierw mieścił się na parterze tzw. nowego gmachu lubelskiego Diecezjalnego Se-
minarium, dotychczas użytkowanego przez wojskowe władze austriackie. Budynek służył 
księżom jako mieszkanie, baza naukowa, wspólnota formacji kapłańskiej; por. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. 75 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie, s. 90. Po pewnym czasie, w 1919 r. 
siedzibę Konwiktu Księży Studentów przeniesiono do budynku na Starym Mieście przy 
ul. Archidiakońskiej 7, przekazanego uniwersytetowi w  dziesięcioletnią dzierżawę przez 
Towarzystwo Opieki nad Nauczycielami. Dopiero w  1930  r. księża studenci zamieszkali 
w Konwikcie Księży Studentów im. św. Jana Kantego, wzniesionym według projektu Boh-
dana Kelles-Krauzego blisko obiektów KUL; por. G. Karolewicz, Ksiądz Idzi Radziszewski 
1871–1922, s. 89. Opłata 300 koron miesięcznie na utrzymanie księdza w konwikcie nie 
była zbyt wygórowana. W tym czasie pensja profesora Uniwersytetu Lubelskiego wynosiła 
1500 koron miesięcznie (750 rubli), a pensja miesięczna rektora – 3000 koron (1500 rubli); 
por. AKUL, sygn. A-38, Rep. 124, nr 198, Radziszewski Idzi, Pismo Franciszka Skąpskiego 
do rektora ks. Idziego Radziszewskiego, Lublin 28 III 1919 r., k. 50.

48 Statut projektowanej uczelni w Lublinie, zredagowany przez zespół pod przewodnictwem 
rektora księdza Idziego Radziszewskiego, został przesłany do Ministerstwa Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego już 18 sierpnia 1918 r.; por. tamże, sygn. 2, Zespół Przed-
wojenny, Pismo Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu Lubelskiego do Ministra WRiOP, 
Warszawa 17 VIII 1918 r., s. 59. Statut ten stosowano w pierwszych miesiącach istnienia 
uniwersytetu, m.in. na nim opierano się w  dyskusjach podczas Konferencji Episkopatu 
Polski w grudniu 1918 r.; por. tamże, Pismo rektora Idziego Radziszewskiego do Ministra 
WRiOP, Lublin, prawdopodobnie koniec 1918  r., k.  96–97. Jednakże władze państwowe 
domagały się jeszcze w czerwcu 1919 r. przesłania „projektu całkowitego statutu w redakcji 
ostatecznej”, co miałoby świadczyć o ciągle trwających pracach nad dostosowaniem statutu 
do prawodawstwa cywilnych władz oświatowych; por. tamże, Pismo Ministra WRiOP, Sek-
cja Nauki i Szkół Wyższych do Biskupa Lubelskiego, Warszawa 14 VI 1919 r., k. 104–105. 
Stolica Apostolska zezwoliła na stosowanie przedłożonego statutu uniwersytetu w Lubli-
nie „po nieznacznych poprawkach” od 25 lipca 1920 r. przez 3 kolejne lata „tytułem pró-
by”; por. tamże, Odpis Dekretu Świętej Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów Stolicy 
Apostolskiej o  nadaniu praw Wydziałom: Teologicznemu i  Prawa Kanonicznego, Rzym 
25 VII 1920 r., k.b.n. Władze państwowe przyjęły ostateczną wersję statutu i zatwierdziły 
go 2 marca 1928 r. Od tego momentu ustaliła się nazwa Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
w miejsce dotychczas stosowanej – Uniwersytet Lubelski; por. tamże, sygn. 8/I, (Rep. 124, 
nr 8), Sprawozdania, Statut KUL, Warszawa 2 III 1928 r., k.b.n.

49 Struktura i program Uniwersytetu Lubelskiego były zbliżone do uniwersytetów państwo-
wych, ale jako instytucja katolicka musiał być również podporządkowany władzom ko-



„Sprawa organizowania Uniwersytetu w Lublinie...” 415

zmienić statut całkowicie lub w części50. Szczegółowe sprawozdanie dotyczące założenia 
i zorganizowania Uniwersytetu będę miał zaszczyt przedstawić Najdostojniejszemu Epi-
skopatowi na konferencji lub przy innej stosownej okazji51. 

Donosząc o powyższem, poważam się prosić Waszą Ekscylencję o udzielenie Paster-

ścielnym. Z  tej przyczyny oprócz senatu akademickiego – typowej władzy uczelni pań-
stwowych – uniwersytet podlegał Episkopatowi Polski, z którego ramienia czuwał nad nim 
Delegat Episkopatu Polski do spraw KUL, ówczesny ordynariusz lubelski biskup Marian 
Fulman. Episkopat Polski przyjął Uniwersytet Lubelski pod swoją władzę i opiekę niefor-
malnie na konferencji w Warszawie, która odbyła się 10–12 grudnia 1918 r.; por. tamże, 
sygn. 2, Zespół Przedwojenny, Pismo rektora Idziego Radziszewskiego do Ministra WRiOP, 
Lublin, b.d., k. 96–97. W późniejszym czasie Episkopat Polski, zgromadzony na zjeździe 
w Krakowie w 1921 r., oficjalnie wziął pod swój zarząd Uniwersytet Katolicki w Lublinie 
i  utworzył Radę Biskupią Uniwersytecką; por. S.  Wilk, Episkopat Kościoła Katolickiego 
w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1922, s. 85. Władza zwierzchnia Episkopatu Rze-
czypospolitej Polskiej nad Uniwersytetem Lubelskim została zadekretowana w artykule 3 
Zasad ogólnych statutu uczelni; por. AKUL, sygn. 8/I, (Rep. 124, nr 8), Sprawozdania, Statut 
Uniwersytetu Lubelskiego. Projekt, k. 4.

50 Projekt statutu Uniwersytetu Lubelskiego z 1918 r. stawiał Episkopat Polski w roli „władzy 
zwierzchniej i zarządcy” uczelni. Jednakże dydaktyczna i pedagogiczna kontrola nad dzia-
łalnością tej instytucji naukowej należała też do władz państwowych, a dokładnie do Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W związku z tym statut uczelni 
podlegał zatwierdzeniu zarówno przez władze kościelne, jak i władze państwowe. Rektor 
ksiądz Idzi Radziszewski pracował nad projektem statutu, biorąc pod uwagę racje stro-
ny kościelnej i państwowej, stąd w AKUL przechowuje się kilka redakcji tego dokumentu 
z wieloma naniesionymi przez rektora poprawkami, co wiązało się z reakcją na zgłoszo-
ne uwagi ze strony przedstawicieli Episkopatu Polski i Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego; por. tamże, sygn. 3/III, Statut Uniwersytetu Lubelskiego w języ-
ku łacińskim [Różne odmiany statutów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dotyczą-
cych całej uczelni oraz poszczególnych wydziałów, w języku łacińskim i polskim].

51 W AKUL zachowały się pisma biskupów polskich z października 1918 r. adresowane do 
księdza Idziego Radziszewskiego, których treść związana była z zawartością sprawozda-
nia o organizowaniu Uniwersytetu Lubelskiego, nadesłanego im wcześniej przez rektora 
tej uczelni. Wydaje się, że „stosowna okazja” wysłania tego sprawozdania o czynnościach 
podejmowanych przez rektora nadarzyła się w związku z zakończeniem prac organizacyj-
nych, ogłoszeniem naboru studentów na wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych, 
zaproszeniem na uroczystą inaugurację pierwszego roku akademickiego (planowana była 
początkowo na drugą połowę listopada 1918 r.) oraz prośbą o pobłogosławienie przez bi-
skupów tego dzieła; por. tamże, sygn. 2, Zespół Przedwojenny, Pismo Biskupa Sandomier-
skiego do rektora Uniwersytetu Lubelskiego, Sandomierz 29 X 1918 r., k. 78; tamże, Pismo 
Biskupa Płockiego do rektora Uniwersytetu Lubelskiego, Płock 22 X 1918 r., k. 80. Biskup 
Antoni Julian Nowowiejski w nadesłanej rektorowi odpowiedzi na sprawozdanie napisał 
m.in.: „W odpowiedzi na list donoszący o zamierzonym otwarciu Uniwersytetu Katolickie-
go w Lublinie komunikuję, iż podam do wiadomości duchowieństwa swej diecezji wszyst-
kie szczegóły o jakich mi, Magnifice Domine, donosisz”; tamże, Pismo Biskupa Kieleckiego 
do rektora Uniwersytetu w Lublinie, Kielce 15 X 1918 r., k. 79.
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skiego błogosławieństwa rozpoczynającej się działalności wszechnicy, oraz o przysłanie 
kapłanów na wydział prawa kanonicznego i nauk moralnych52. 
Całując Ojcowskie dłonie Waszej Pasterskiej Mości, przesyłam wyrazy najgłębszej czci, 
zupełnego oddania i synowskiej uległości.

Ks. Idzi Radziszewski
Lublin, Krak. Przedm. 41

Źródło: Archiwum Diecezjalne w  Kielcach, Akta Kurialne Ogólne, Akta akademików 
w Petersburgu 1896–1921, sygn. OS-A/5, k. 465–466a.
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tetu, t. 1, s. 43, 74, 177.
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Streszczenie

Prezentowany tekst jest poświecony Ryszardowi Walewskiemu i  jego świadectwu na temat 
Żydowskiego Związku Wojskowego i walk w getcie warszawskim. Do tej pory świadectwa Ry-
szarda Walewskiego były rzadko wykorzystywane do badań nad żydowskim życiem w getcie 
warszawskim. Po upadku powstania w getcie warszawskim podwładni Walewskiego prowadzili 
działania partyzanckie. Osobnym zadaniem grupy Walewskiego była ochrona ludności cywil-
nej, która pozostała na terenie getta. Bojownicy starali się zapewnić bezpieczne schronienie 
oraz pożywienie. W tym celu wprowadzone zostało m.in. racjonowanie wody i żywności, a tak-
że starano się nawiązać kontakt z Polakami gotowymi do udzielenia pomocy.

Słowa kluczowe: Żydowski Związek Wojskowy, getto, Warszawa, Izrael.

Summary

Ryszard Walewski’s testimony regarding the Jewish Military Union and the War-
saw Ghetto Uprising

The text presented here is devoted to Ryszard Walewski and his testimony about Jewish Mil-
itary Union and the fights in the Warsaw Ghetto. Until now, Walewski's testimony has rarely 
been used to research Jewish life in the Warsaw Ghetto. After the fall of the Warsaw Ghetto Up-
rising, Walewski's subordinates conducted guerrilla operations. A separate task of Walewski's 
group was to protect the civilian population who remained in the ghetto. The fighters tried to 
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provide them with safe shelter and food. To this end, water and food rationing was introduced, 
and they tried to establish contact with the Poles who were ready to help.

Keywords: Jewish Military Union, ghetto, Warsaw, Israel.

W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie świadectwo1 autorstwa Ryszarda 
Walewskiego na temat Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) i walk w get-
cie warszawskim. Znajduje się ono w zasobie archiwum Instytutu Włodzimierza 
Żabotyńskiego w Tel-Awiwie. Do tej pory świadectwa Ryszarda Walewskiego były 
rzadko wykorzystywane do badań nad żydowskim życiem w getcie warszawskim2. 
W celu jak najdokładniejszego przedstawienia informacji zaprezentowane zosta-
ną podstawowe dane dotyczącę autora relacji oraz ŻZW. 

Ryszard Walewski (Abram Lewi) przyszedł na świat 17 sierpnia 1906  r. jako 
dziecko Luizera Lewiego i Róży z domu Jakubowicz3. Ojciec Ryszarda Walewskiego 
był właścicielem fabryki w Kaliszu i kilku nieruchomości. Prowadził też interesy 
handlowe w ówczesnej II Rzeszy4. Wybuch I wojny światowej został rodzinę Ry-
szarda Walewskiego w Niemczech, w związku z czym jej członkowie jako obywa-
tele Rosji carskiej na pewien czas trafili do więzienia. Po jego opuszczeniu wró-
cili do Kalisza. Po powrocie okazało się, że w wyniku działań wojennych majątek 
uległ zniszczeniu5 i dlatego tymczasowo zamieszkali w Łodzi. Ostatecznie w 1927 r. 
w celu znalezienia pracy Luizer Lewi zamieszkał w Gdańsku6, a żona w Otwocku.

1 Można przypuszczać, że prezentowane świadectwo powstało podczas pobytu Walewskie-
go w Polsce; D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze: wokół 
Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011, s. 48.

2 Wyjątkiem są: M. Apfelbaum, Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, 
tłum. M. Maliszewska, Kraków 2003, s. 194–195, 196, 214, 310; M. Arens, Flagi nad gettem. 
Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, tłum. M. Sobelman, J. Stocker-Sobelman, Kra-
ków–Budapeszt 2011, s. 143–144, 145, 155, 156–157, 166–167, 170, 182, 184, 268; Ch. La-
zar, Muranowska 7. The Warsaw Ghetto Rising, Tel-Aviv 1966, s. 210–217; B. Mark, Walka 
i zagłada warszawskiego getta, Warszawa 1959, s. 41, 274, 335, 338; D. Libionka, L. Wein-
baum, Bohaterowie, s. 421, 428–433, 445, 477–479, 480–481, 496–497; A. Grabski, M. Wój-
cicki, Żydowski Związek Wojskowy – historia przywrócona, Warszawa 2008, s. 60–61.

3 D.  Libionka, L.  Weinbaum, Bohaterowie, s.  49. Warto odnotować, że Ryszard Walewski 
miał siostrę.

4 E. Kossewska, Ona mówi jeszcze po polsku, ale śmieje się po hebrajsku. Partyjna prasa pols- 
kojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948–1970), Warszawa 2015, 
s. 412. 

5 Tamże. 
6 Po 1933 r. w związku ze wzrostem sił hitlerowskich został zmuszony do opuszczenia Gdań-

ska; zmarł w 1937 r. 
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W  1926  r. Ryszard Walewski ukończył gimnazjum męskie Towarzystwa 
Szerzenia Oświaty Technicznej wśród Żydów. Po zdaniu matury rozpo-
czął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). 
W roku akademickim 1930/31 odbył służbę wojskową. Dyplom magistra filo-
zofii w zakresie historii uzyskał 30 czerwca 1932 r.7 W 1933 r. został przyjęty 
na medycynę UW8. 

We wrześniu 1939 r., po inwazji III Rzeszy na Polskę, Walewski znalazł się 
we Lwowie, który po 17 września był okupowany przez Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich9. W tym mieście kształcił się we Lwowskim Insty-
tucie Państwowym i pod koniec marca 1940 r. uzyskał dyplom10. Na początku 
maja 1940 r. wrócił do Warszawy11, by pomagać swojej rodzinie w Otwocku12. 
Od grudnia 1940 r. Walewski przebywał w getcie warszawskim13. Pracował jako 
lekarz rejonowy w części getta obejmującej teren ul. Wołyńskiej, Miłej oraz Za-
menhoffa14. 

7 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 49. 
8 Analizując zainteresowania badawcze Walewskiego, warto wspomnieć, że: „Dr Walewski 

trudnił się medycyną. Nosił też tytuł doktora filozofii i historii. Praktykę medyczną uważał 
za utrapienie i  stratę czasu. – Jestem przede wszystkim historykiem – mówił zawsze. – 
Moim największym pragnieniem jest opisać historię powstania w  getcie warszawskim, 
a  potem pisać o  całym okresie Holokaustu. Ale czy ktoś wyda taką literaturę?”; cyt.  za: 
Archiwum Instytutu Żabotyńskiego w Izraelu (dalej: AIŻ), P 136-6/6, k. 1.

9 Był to efekt podpisanego 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie paktu Ribbentrop–Mołotow. Do-
datkowo w nocy z 28 na 29 września 1939 r. w Moskwie został podpisany między III Rzeszą 
a ZSRR traktat o przyjaźni i granicach. Ziemie na zachód od Pisy, Narwi, Bugu i Sanu zna-
lazły się pod okupacją hitlerowskich Niemiec, a na wschód – ZSRR; D.J. Goldhagen, Wiek 
ludobójstwa, tłum. M. Romanek, Kraków 2012, s. 359 oraz J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, 
Historia powszechna – wiek XX, Warszawa 2010, s. 458–459.

10 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 50. 
11 Na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 8 października 1939 r. bezpośrednio do III Rzeszy 

zostały włączone województwa: śląskie, pomorskie oraz poznańskie, a także część kielec-
kiego, białostockiego, warszawskiego i  krakowskiego. Na początku listopada 1939  r. do 
III Rzeszy wcielono większość terenów województwa łódzkiego. Na pozostałych terenach 
okupowanych przez Niemców proklamowane zostało 26 października 1939 r. utworzenie 
Generalnego Gubernatorstwa; C. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918–1945, Kraków 
2006, s. 554–555 oraz J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna, s. 454–455. 

12 W 1942 r. podczas likwidacji getta w Otwocku jego matka i siostra trafiły do niemieckiego 
obozu śmierci w Treblince; E. Kossewska, Ona, s. 412.

13 Getto w Warszawie powstało w październiku 1940 r. na mocy decyzji podjętej przez guber-
natora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera; B. Engelking, J. Leociak, Getto warszaw-
skie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001, s. 57. 

14 AIŻ, K 7 b-1/4, Z.Z.W. Warsaw Ghetto, Walewski Ryszard, Testimonies, Articles, 1948–
1971, k. 36. 
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Ryszard Walewski pod koniec 1941  r., dzięki podziemnej prasie wydawanej 
w getcie, miał dowiedzieć się o gazowaniu Żydów w niemieckich obozach śmier-
ci15. Jedną z osób, która wspierała plany Walewskiego, był przedwojenny znajomy 
Henryk Jabłoński. Był on członkiem bliżej nieznanej polskiej organizacji wojskowej 
i pracownikiem firmy Mickelsena (Mikelsena) – fabryki wyrobów metalowych pro-
wadzonej przez Duńczyka. Powstała ona w październiku 1942 r., pracowało w niej 
70 Polaków i 30 Żydów16. Fabryka znajdowała się przy ul. Bonifraterskiej 11/13. Ja-
błoński informował Walewskiego o wydarzeniach politycznych i przynosił literatu-
rę podziemia17. Dzięki pracy w fabryce Mickelsena powstała grupka osób gotowych 
do podjęcia zbrojnego oporu wobec Niemców. Podczas wielkiej akcji przesiedleń-
czej prowadzonej przez Niemców od lipca do września 1942 r. Walewski wraz ze 
współpracownikami zbudował przy ul. Bonifraterskiej 11/13 schron18. 

Wielka akcja przesiedleńcza przyczyniła się do utworzenia w  getcie war-
szawskim 2 formacji bojowych: ŻZW i Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB). 
Żydowska Organizacja Bojowa skupiała przedstawicieli centrowych i  lewico-
wych partii syjonistycznych i  niesyjonistycznych19. W  skład ŻZW wchodzili 
przede wszystkim syjoniści-rewizjoniści, tj. zwolennicy Włodzimierza Żabo-
tyńskiego20.

Za działanie ŻZW odpowiedzialni byli m.in. Dawid Wdowiński, Paweł Fren-
kiel, Salek Hasensprung, Natan Schulz, Icchak Bielawski, Leon Rodal21 i Michał 
Strykowski22. Główna siedziba organizacji liczącej około 260 żołnierzy znajdo-
wała się na placu Muranowskim nr 7–923. Działaczom ŻZW pomagali głównie 

15 Tamże, k. 37.
16 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 429. 
17 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 37.
18 Tamże, k. 38. 
19 Zob.: M. Malinowski, Stanowisko PPR w kwestii żydowskiej w latach wojny wyzwoleńczej, 

„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (dalej: „BŻIH”) 1973, nr  2–3 (86–87), 
s. 127–136 oraz R. Nazarewicz, Polska Partia Robotnicza wobec powstania w getcie war-
szawskim, „BŻIH” 1978, nr 3–4 (107–108), s. 49–58.

20 Losy syjonistów-rewizjonistów w  getcie warszawskim do połowy 1942  r. ze względu na 
brak wystarczających źródeł budzą wśród badaczy tego tematu pewne kontrowersje. Zob. 
i por.: A. Grabski, M. Wójcicki, Żydowski Związek, s.  31–33, Ch. Lazar, Muranowska 7, 
s. 28–37, 44–115 oraz D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 264–311.

21 Podstawowe informacje o tej postaci znajdują się w: D. Flisiak, Leon Rodal: syjonizm rewi-
zjonistyczny, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 2016, t. 17, s. 117–122.

22 A. Grabski, M. Wójcicki, Żydowski Związek, s. 30 oraz I. Gutman, L. Rothkirchen, The Ca-
tastrophe of European Jewry. Antecedents – History – Reflections. Selected Papers, Jerusalem 
1976, s. 551.

23 P. Friedman, Martyrs and Fighters. The Epic of the Warsaw Ghetto, New York 1954, s. 205.
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członkowie centrolewicowej organizacji Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa 
(PLAN)24. Jej szefem był Cezary Szemley (1915–1978). Do połowy 1943 r. PLAN 
działał w strukturach Armii Krajowej (AK). Na przełomie września i październi-
ka 1943 r. członkowie PLAN rozpoczęli współpracę ze Związkiem Syndykalistów 
Polskich i Robotniczą Partią Polskich Socjalistów25. 

Do kontaktów z polskim podziemiem służył Żydom podkop pod ul. Mura-
nowską, który łączył 2 części placu. Jedna z  nich znajdowała na terenie getta, 
a druga po stronie aryjskiej26. 

Początkowo Ryszard Walewski, chcąc uczestniczyć w budowie ruchu oporu 
w  getcie warszawskim, próbował dołączyć do ŻOB-u. W  tym celu w  drugiej 
połowie 1942 r. kontaktował się z Eliahu (Eliaszem) Gutkowskim (1900–1943), 
przedstawicielem Poalej Syjon Prawicy27 i pracownikiem archiwum Oneg Sza-
bat28. Walewski w  rozmowach proponował dołączenie swojego oddziału do 
ŻOB-u, jednakże rozmowy nie zakończyły się sukcesem29. Najprawdopodobniej 
przyczyną niepowodzenia był fakt, że Walewski nie należał do żadnej z grup 
politycznych współtworzących ŻOB. Sytuację grupy Walewskiego skompliko-
wało zabicie pod koniec 1942  r. wspomnianego wcześniej Jabłońskiego przez 

24 M. Brzezinski, Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów, tłum. M. Habura, Kraków 2013, 
s. 276–277. O organizacji PLAN zob.: J. Drewnowski, K. Koźniewski, Pierwsza bitwa z Ge-
stapo. Wspomnienia o Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN), Warszawa 1969 
oraz A. Rutkowski, Sprawa Kotta w środowisku żydowskim w Warszawie (Styczeń 1940 r.), 
„BŻIH” 1967, nr 2 (62), s. 63–75.

25 Robotnicza Partia Polskich Socjalistów powstała w  pierwszej połowie 1943  r. Wśród jej 
założycieli byli Piotr Gajewski i Edward Osóbka-Morawski. Poważna część członków partii 
wywodziła się z Polskich Socjalistów. Stronnictwo to funkcjonowało w latach 1941–1943. 
Wśród odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej partii znajdowali się np. Adam Próchnik 
i Leszek Raabe. Polscy Socjaliści starali się współpracować z Polską Partią Socjalistyczną; 
K. Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny 1939–1945, Warszawa 1993, s. 57–86, 90.

26 A. Grabski, Czy Polacy walczyli w powstaniu w getcie? Rzecz o polskich sojusznikach Ży-
dowskiego Związku Wojskowego, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr  4 (224), s.  431. 
O kontaktach Szemleya z Żydowskim Związkiem Wojskowym (dalej: ŻZW) zob.: AIŻ, K 7 
b-1/24, Z.Z.W. Warsaw Ghetto, Catling-Smalei Cezary (Janos) – Testimony, Chapters from 
Diary, Letter, 1963–1967 oraz Płk Szemba-Ketling, w: Opór i walka z faszyzmem w latach 
1939–1943, t. 2, red. J. Diatłowicki, J. Roszkowski, Warszawa 2010, s. 226–231.

27 Ruch Poalej Syjon był związany z socjalistycznym odłamem syjonizmu; zob: P. Merhav, The 
Israeli Left. History, Problems, Documents, San Diego–New York, 1980, s. 20–30, 57–69, 
112–116, 130–138.

28 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 430. O archiwum Oneg Szabat zob.: S.D. Kas-
sow, Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, tłum. G. Walu-
ga, O. Zienkiewicz, Warszawa 2017.

29 M. Arens, Flagi, s. 143.
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niemieckiego żandarma30. Po tym wydarzeniu obowiązki łącznika między stro-
ną aryjską a podwładnymi Walewskiego przejął Leonard Kalinowski, pracownik 
firmy Mickelsena (Mikelsena)31. 

Można przypuszczać, że w celu przełamania impasu w rozmowach z ŻOB-em 
grupa Walewskiego dołączyła do ŻZW. Najprawdopodobniej stało się to na kilka 
tygodni przed powstaniem w getcie warszawskim32. Podwładni Walewskiego byli 
autonomiczną jednostką, która podlegała komendzie ŻZW. Korzystali z warsz-
tatu Związku przy ul. Gęsiej, a w warsztacie mechanicznym na terenie szopu33 
Brauera naprawiana była broń34. Transportem broni dla grupy Walewskiego zaj-
mował się nastolatek Jurek Płoński35. Tym, co zadziwia w świadectwach Walew-
skiego, jest brak politycznych afiliacji członków ŻZW oraz niewymienianie osób 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej organizacji bojowej. W  tym ostatnim 
przypadku wyjątkiem jest pochodzący z Kielc Leon Rodal36. Walewski w swoich 
relacjach potwierdził, że ŻZW i ŻOB powstały w tym samym czasie37. Zaznaczył, 
że główną kwaterą ŻZW był plac Muranowski38. Potwierdził fakt udzielania po-
mocy ze strony bliżej nieznanych Polaków39. W opinii Walewskiego był to m.in. 
„kapitan podziemia polskiego”40. W lutym 1943 r. członkowie ŻZW wykonali wy-
rok kary śmierci na Jerzym Firstenbergu, który był funkcjonariuszem Żydowskiej 

30 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 46–47. 
31 Warto podkreślić, że podwładni Walewskiego mieli kilka sposobów na zdobycie broni. 

Wśród nich były transporty od bliżej nieokreślonej grupu „polskiego podziemia”, przemyt 
realizowany przez żydowskich robotników pracujących w getcie oraz od grupy „pinkier-
towców”. Byli to pracownicy zakładu pogrzebowego Pinkierta; tamże, k. 47.

32 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 431.
33 Był to jeden z niemieckich zakładów produkcyjnych, w których mieszkańcy getta wykony-

wali niewolniczą pracę; zob.: B. Engelking, J. Leociak, Getto, s. 387–396.
34 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 52.
35 M. Apfelbaum, Dwa, s. 181
36 M. Arens, Flagi, s. 156–157, 167 oraz D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 480–481. 
37 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 49
38 Cyt. za: tamże, k. 51.
39 W relacji z 1943 r. Pinchas Besztimt wskazał, że funkcjonowanie ŻZW wspierał anonimo-

wy kapitan i podchorąży. Z kolei Dawid Wdowiński wspomniał jedynie o wsparciu udzie-
lonym ze strony niewymienionej z nazwy polskiej organizacji podziemnej. O pomocy dla 
ŻZW udzielanej przez Polaków pisał też Emanuel Ringelblum; tamże, K 7 b-1/3, k. 1–2; 
E. Ringelblum, Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej: uwagi i  spo-
strzeżenia, oprac. A. Eisenbach, Warszawa 1988, s. 126 oraz D. Wdowiński, And We Are Not 
Saved. Including The Jewish Military Organization in the Warsaw Ghetto, New York 1963, 
s. 80–81. 

40 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 52.
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Służby Porządkowej41 i  współpracował z  Niemcami. Można przypuszczać, że 
w wykonaniu kary uczetniczył Walewski42.

Warto zaznaczyć, że członkowie ŻZW i ŻOB-u nie zawarli sojuszu. Można 
przypuszczać, że brak porozumienia między wszystkimi ugrupowaniami zbroj-
nymi był związany z konfliktami ideologicznymi występującymi w okresie mię-
dzywojennym. Członkowie ŻOB-u  nie chcieli przyjąć zwolenników Żabotyń-
skiego jako odrębnego ugrupowania43, zaproponowano im tylko wstępowanie 
indywidualne44. 

Ryszard Walewski w świadectwach przedstawił siebie jako osobę działającą na 
rzecz porozumienia między obiema formacjami zbrojnymi. W trudnych do po-
twierdzenia pertraktacjach miał doprowadzić do zawarcia sojuszu między ŻZW 
a ŻOB-em dotyczącego koncepcji obrony getta, w czego wyniku plac Muranow-
ski stał się jednym z punktów obrony bojowników ŻZW45. Wedle Walewskiego 
aktywiści ŻOB-u dążyli do „wyłącznego panowania w getcie”. Było to spowodo-
wane tym, że bojownicy tej formacji nie chcieli przyjąć do wiadomości istnienia 
innych organizacji bojowych i  tego, że formacja syjonistów-rewizjonistów była 
„lepiej uzbrojona, sprężyściej zorganizowana […] mająca silnie ufortyfikowany 
teren, reprezentująca poważną siłę militarną w getcie”46. 

Pewne kontrowersje w  świadectwach Walewskiego może budzić brak po-
twierdzenia jego współpracy z syjonistami-rewizjonistami w tekstach autorstwa 
członków ŻZW. Dotyczy to m.in. Dawida Wdowińskiego i  Adama Halpeina. 
Z kolei Pinchas Besztimt (Rudy Paweł) w swojej relacji z 1943 r. pisał o obecności 
żydowskich zwolenników komunizmu wśród bojowników ŻOB-u: „Drugą orga-
nizacją w Dziel była »Koordynacja« – przyjmowali tylko swoich, byli to komuni-
ści, dużo mieli uzbrojonych dziewcząt […]”. Jednoczeście Besztimt zaznaczył, że 
wśród ŻZW znajdowały się osoby niezwiązane z prawicą syjonistyczną: „Według 
rozkazu przyjmowaliśmy przedewszystkim samotnych – element dobry. 90% re-
wizjoniści – chłopcy zamożni […]”47.

41 O  funkcjonowaniu służby porządkowej w  gettach patrz: B.  Engelking, J.  Leociak, Getto, 
s. 194–219. K. Person, Policjanci. Wizerunek żydowskiej Służby Porządkowej w getcie war-
szawskim, Warszawa 2018 oraz A.  Podolska, Służba Porządkowa w  getcie warszawskim 
w latach 1940–1943, Warszawa 1996.

42 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 407–408, 433.
43 I. Gutman, L. Rothkirchen, The Catastrophe, s. 549.
44 B. Engelking, J. Leociak, Getto, s. 719. 
45 M. Apfelbaum, Dwa, s. 180–181. 
46 Cyt. za: AIŻ, K 7 b-1/4, k. 52.
47 Cyt. za: tamże, K 7 b-1/3, Z.Z.W. Warsaw Ghetto, Pawel Rudy (Pinchas Besztimt), Testimo-

ny, Publications, 1943, k. 1, 2.
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Warty uwagi jest fakt, że w dzienniku48 Hillela Seidmana (1915–1995)49, dzia-
łałacza ortodoksyjnej Agudy Isroel, znajduje się potwierdzenie obecności nie-sy-
jonistów wśród bojowników ŻZW: „Sami rewizjoniści wcale nie chcą się izolo-
wać. Ich grupa składa się nie tylko z  ich członków. Jest rewizjonistyczna tylko 
w swoich zwyczajach […]”50. Fakt działania grupy Żydów o lewicowych poglądach 
w ramach ŻZW potwierdził też historyk Bernard Mark51.

19 kwietnia 1943 r. wybuchło powstanie w getcie warszawskim52. Głównym 
miejscem walki ŻZW był plac Muranowski53, na którym bojownicy wywiesili 
2 flagi: biało-niebieską i biało-czerwoną54. Zwolennicy Żabotyńskiego mieli na-
dzieję, że po kilkudniowej walce przy wsparciu członków PLAN i  Organizacji 
Wojskowej – Korpusu Bezpieczeństwa zostaną ewakuowani do podwarszaw-
skich lasów i wstąpią do AK. Nadzieje te nie zostały spełnione z powodu słabości 
organizacji współpracujących z ŻZW, dodatkowo przełożeni Szemleya nie mieli 
dokładnych informacji dotyczących jego działalności w getcie warszawskim. Spo-
wodowało to, że w wyniku walk ŻZW uległ rozbiciu. Zginęła większość jego żoł-
nierzy. Na początku maja 1943 r. podczas walki z Niemcami i polską policją gra-
natową zginął Leon Rodal55. Z kolei 11 maja grupa Frenkla ulokowana w bunkrze 
przy ul. Grzybowskiej została zaskoczona niemieckim atakiem i  najprawdopo-
dobniej wszyscy jej członkowie zginęli56. Z kolei Wdowiński trafił do niemieckiej 
niewoli57. 

48 Zob.: H. Seidman, Tog- Buch fun Warszawer Getto, Buenos Aires–New York 1947.
49 O  Seidmanie, działaczu politycznym i  naukowym patrz: Z.  Borzymińska, R.  Żebrowski, 

Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t.  2, Warszawa 2003, s.  187, 
515–516; E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego IX 1939–I 1943, tłum. A. Rutkow-
ski, Warszawa 1983, s. 160, 295 oraz H. Seidman, Prawda o uboju rytualnym: odpowiedź 
ks. Stanisławowi Trzeciakowi, Warszawa 1936.

50 Cyt. za: AIŻ, K 7 b-3/22, Z.Z.W. Warsaw Ghetto, Hillel Seidman, Warsaw Ghetto Diary, 
1947–1960, k. 2.

51 B. Mark, Walka, s. 149. Bernard Mark był w latach 1949–1966 dyrektorem Żydowskiego 
Instytutu Historycznego; M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, Zamiast macewy. Ży-
dowskie księgi pamięci, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. naukowa 
F. Tych, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 453.

52 Powstanie w getcie zakończyło się 16 maja 1943 r.; L.S. Shneiderman, Between Fear and 
Hope, transl. by N. Guterman, New York 1947, s. 81.

53 D.K. Heller, Jabotinsky’s Children. Polish Jews and the Rise of Right-Wing Zionist, Princeton 
2017, s. 242.

54 M. Brzezinski, Armia, s. 308.
55 P. Friedman, Martyrs, s. 245.
56 D. Wdowiński, And, s. 94–95.
57 Wdowiński zmarł w 1970 r. podczas wizyty w Izraelu; M. Apfelbaum, Dwa, s. 52. Zob. też: 

J. Wiśniewicz, A jednak czasem miewam sny: historia pewnej samotności, Wołowiec 2009.
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Oddział Walewskiego, który walczył przy ul. Bonifraterskiej 11/13, nie 
ewakuował się z  getta warszawskiego, ponieważ chciał chronić ludność cy-
wilną58. W rezultacie podwładni Walewskiego utracili kontakt z  innymi od-
działami ŻZW59. 

W  lipcu 1943 r. Walewski opuścił teren getta i ukrywał się po stronie aryj-
skiej, gdzie był narażony m.in. na szantaże. W 1944 r. uczestniczył w powstaniu 
warszawskim60. W  1945  r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, a  po 1949  r. 
do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1945 r. pracował w sanatorium 
w  Otwocku. Od połowy 1945 do 1946  r. znalazł zatrudnienie w  Ministerstwie 
Bezpieczeństwa Publicznego, m.in. jako kierownik Wydziału Lekarsko-Sanitar-
nego Departamentu Więzień i Obozów61. Z kolei od 1950 r. pracował w Państwo-
wym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich62.

Walewski był kilkakrotnie przesłuchiwany w  śledztwach dotyczących nie-
mieckich zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej. 21 sierpnia 1947 r. 
złożył zeznania przed Centralną Żydowską Komisją Historyczną jako świadek 
w sprawie Jurgena Stroopa63, a w 1948 r. przed Janiną Skoczyńską, sędzią Sądu 
Grodzkiego w Warszawie działającą z ramienia Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w Polsce64. Zeznawał także w lipcu 1951 r. podczas rozprawy Jurge-
na Stroopa i Franza Konrada65. Nie wiadomo, czy podczas pobytu w powojennej 
Polsce Walewski starał się upamiętnić działalność ŻZW66.

58 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 59. 
59 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 478, 479–480, 496–497. 
60 E. Kossewska, Ona, s. 413. O udziale Żydów w powstaniu warszawskim zob.: B. Engelking, 

D. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa 2009.
61 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 50. 
62 E. Kossewska, Ona, s. 413. 
63 Był odpowiedzialny za stłumienie powstania w getcie warszawskim. 
64 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 45. 
65 Tamże, s. 46. 
66 Na podejmowanie takich prób wskazuje fragment świadectwa z AIŻ: „W kwietniu 1945 

z okazji drugiej rocznicy powstania w getcie odbyło się w Warszawie sympozjum na te-
mat powstania, jego przygotowania, uczestników i zbliżonych zagadnień. Rozmaici mówcy 
i »historycy« przechwalali się, kadzili towarzyszom o podobnych przekonaniach i doko-
nywali pseudohistorycznych rozstrzygnięć, kim byli inicjatorzy powstania. Wzburzyło to 
i rozgniewało dr. Walewskiego. Zajął miejsce dla prelegentów i zaczął opowiadać o jeszcze 
jednej organizacji istniejącej i walczącej w getcie – organizacji beitarowskiej, której człon-
kowie i dowódcy stoczyli heroiczne walki z Niemcami na Placu Muranowskim i w innych 
miejscach. Zagniewany, ostro ganił tych, którzy zakłamywali i pomijali fakty […]". Cyt. za: 
AIŻ, P 136-6/6, k. 1–2. 



Dominik Flisiak430

W listopadzie 1957 r. Ryszard Walewski wraz z żoną i dzieckiem67 wyjechał 
do Izraela. Zamieszkali w Ramat Awiw (zwanym Gomułkowem). W Izraelu pra-
cował jako lekarz, najpierw w Beer Jaakow, a następnie w Ramat Awiw68. Działał 
też na rzecz upamiętnienia ofiar Holocaustu. Artykuły poświęcone martyrologii 
społeczności żydowskiej publikował m.in. w  „Ma’ariv”, „Al-ha-Miszamar” oraz 
„Walce”, która była wydawana przez Komunistyczną Partię Izraela69. Pracował 
też nad wspomnieniami dotyczącymi lat II wojny światowej. Na początku lat 
sześćdziesiątych XX w. spotkał się w  Izraelu z Władysławem Bartoszewskim70. 
Nie wiadomo, czy w nowej ojczyźnie Walewski kontaktował się z pracownikami 
archiwum Instytutu Żabotyńskiego w Tel Awiwie-Jafie. Co ciekawe, na począt-
ku czerwca 1960 r. na łamach związanej z prawicą syjonistyczną gazety „Herut” 
Dawid Drażnin71 zamieścił artykuł Berl Mark mi- galech ad tepech („Berl Mark 
odsłonił jeszcze rąbek tajemnicy”), w którym określił Bernarda Marka mianem 
przeciwnika syjonistów, a  zwłaszcza zwolenników Żabotyńskiego, wspomniał 
także postać Walewskiego jako jednego z bojowników ŻZW72.

Ryszard Walewski zmarł w  1971  r. Jego wspomnienia zostały wydane 5 lat 
później73. Książka powstała z różnych notatek znajdujących się w jego własnym 
archiwum. Jej wydanie zainicjował Dawid Płoński ps.  Jurek (1926–2009), który 

67 Swoją wybrankę Stefanię poznał w getcie. Mieli jednego syna Krzysztofa (Aviego); E. Kos-
sewska, Ona, s. 412.

68 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 47.
69 A. Grabski, Czy Polacy, s.  423 oraz E. Kossewska, Ona, s.  413. O  tej partii zob. szerzej: 

A. Grabski, Komunistyczna Partia Izraela w latach 1958–1965 – z perspektywy pisma „Wal-
ka”, „Kwartalnik Historii Żydów” 2007, nr 1 (221), s. 58–75 oraz K. Przewrocka-Aderet, 
Polanim. Z Polski do Izraela, Wołowiec 2019, s. 147–149.

70 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 50–51.
71 Tamże, s. 70. Dawid Drażnin (1910–1967) był jednym z działaczy syjonistyczno-rewizjoni-

stycznych, którzy w latach 1944/45–1950 próbowali nielegalnie odbudować struktury pra-
wicy syjonistycznej w Polsce. Drażnin wyjechał z Polski po 1956 r. Zob. szerzej: D. Flisiak, 
Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945–1950, Lublin 2020.

72 „[…] Tajemnica doktora Ryszarda Walewskiego 
 Nie wiemy dokładnie, kto z członków ŻZW przeżył, nie zgromadzono zeznań świadków 

ani innych materiałów. W Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie znajduje się 
zeznanie doktora Ryszarda Walewskiego. Nie zostało ono dotychczas udostępnione. […] 
Kim jest dr Ryszard Walewski, jak brzmi jego żydowskie nazwisko i gdzie on się obecnie 
znajduje, nie wiadomo. Treść jego artykułów i świetna znajomość spraw ŻZW dowodzą, że 
był on bliski ŻZW i prawdopodobnie walczył w jego szeregach. Należy żałować, że zamilkł 
[…]”. Cyt. za: AIŻ, K 7 b-1/13, Z.Z.W. Warsaw Ghetto, Berl (Bernard) Mark, Newspaper 
Items, 1960–1995, k. 14–15.

73 Patrz: R. Walewski, Jurek, Tel-Aviv 1976.
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w 1948  r. opuścił Polskę i  trafił do Izraela74. Był członkiem ruchu szomrowego 
(Haszomer Hacair, tj. lewicy syjonistycznej)75. W 2020 r. praca Ryszarda Walew-
skiego została wydana w języku polskim76.

Prezentowane świadectwo dotyczy walk grupy Walewskiego w ruinach getta 
warszawskiego. Jego podwładni, korzystając z  wcześniej przygotowanych bun-
krów, prowadzili działania partyzanckie w terenie czworoboku ulic: Muranow-
skiej, Nalewek, Franciszkańskiej i  Bonifraterskiej, oraz w  okolicy Zamenhofa, 
Wołyńskiej oraz Kupieckiej77. Partyzanci ŻZW walczyli nie tylko z  Niemcami, 
lecz także z formacjami kolaborującymi z III Rzeszą. Niebezpieczeństwo czyhało 
też ze strony tych Żydów, którzy zostali schwytani przez Niemców i  zmuszeni 
do wskazywania miejsc ukrycia: „Niemcy tak długo tolerowali tych »kapusiów«, 
dopóki dostarczali im nowych ofiar, a gdy tylko okazało się, że więcej bunkrów 
nie znają – z miejsca ich likwidowano”78. Osobnym zadaniem grupy Walewskiego 
była ochrona ludności cywilnej, pozostałej na terenie getta. Bojownicy starali się 
zapewnić jej schronienie oraz pożywienie79. W tym celu wprowadzone zostało 
m.in. racjonowanie wody i żywności, a także starano się nawiązać kontakt z Po-
lakami gotowymi do udzielenia pomocy, wśród nich mieli być pracownicy straży 
pożarnej i „kanalizatorzy”80.

Władysławowi Bursztynowi (Władek)
Współtowarzyszowi walk powstańczych w getcie Warszawskim poświęcam
Testament 

Zadudniła ulica i tysiąc par żołdackich butów przemaszerowało nad kanałem. Tysiąc 
głów podchwyciło bojową pieśń hitlerowską i rozniosło ją po ruinach. Niemcy kończyli 
swoją „akcję” dzienną i opuszczali getto. 

Leżałem wiele metrów pod ziemią u  wylotu tunelu, który prowadził do kanału 
i nadsłuchiwałem. Nad nami rozciągała się ulica. Nalewki były całkowicie zburzone. Tu 
i owdzie sterczały wypalone na skielety dawnych domów mieszkalnych. Poniewierały się 

74 D. Libionka, L. Weinbaum, Bohaterowie, s. 48.
75 O ruchu szomrowym patrz: P. Merhav, The Israeli, s. 81–101.
76 Zob.: R.  Walewski, Jurek, red. naukowa P.  Wieczorek, przekł. M.  Sobelman, Warszawa 

2020.
77 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 62.
78 Tamże. 
79 Zob. też: B. Engelking, J. Leociak, Getto, s. 738–741, 752–755, 760–763. 
80 AIŻ, K 7 b-1/4, k. 63–64, 66, 69. O konspiracyjnej działalności niektórych funkcjonariuszy 

straży pożarnej zob.: W. Pilawski, Strażacki Ruch Oporu „Skała”, Warszawa 1994.



Dominik Flisiak432

stosy zniszczonego żelastwa i cegły. Istne góry cegieł. Ale środek jezdni był już usprzątnię-
ty i oczyszczony z gruzów. Z dawnych Nalewek pozostały tylko szyny tranwajowe. Nie-
tknięte ani pożarem getta ani planowym niszczeniem „dzielnicy żydowskiej”.

Tak jak dawniej biegły szyny przez Nalewki do Żoliborza. Tylko, że po tych szynach 
nie jeździły już warszawskie tranwaje. Cały ruch kołowy i pieszy przebiegał z południa na 
północ poza gettem. Poza murami getta toczyło się codzienne życie okupowanej stolicy. 
Bez Żydów. Bez getta.

Przyszło lato. Za murami getta zazieleniły się pola i zakwitły kwiaty. Rozpoczęły się 
letnie wakacje w szkołach. W getcie nie było ani wiosny, ani lata. Nie było zieleni ani kwia-
tów, ani drzew. Na wiosnę fala pożarów zalała getto. Szkarłatem czerwieni zabarwiło się 
niebo warszawskie. Wszystko wokoło było czerwone. Domy płonęły czerwonym ogniem. 
Długie języki ognia wiły się coraz wyżej i  wyżej, wzdłuż murów. Obejmowały balkony 
i wchodziły do mieszkań. Ludzie uciekali przed ogniem, ale ogień szedł za nimi. Gonił ich. 
Chwytał za odzież, za włosy, za ręce. Ludzie uciekali na najwyższe piętra, a kiedy ogień 
i  tam ich dosięgnął, rzucali ostatnie spojrzenie na płonące getto i  jednym gwałtownym 
ruchem przechylali się przez parapety okien. A wtedy poczeły podać z góry z szybkością 
pocisku płonące torpedy żywych ciał81. I na rozżarzonym pożarem getta brukiem war-
szawskim wlała się czerwień krwi ludzkiej z czrwienią płonącego ogniem ludzkiego ciała.

Właśnie w tej samej chwili, kiedy łoskot spadających ciał znaczył ostatnią drogę giną-
cych ludzi, stała się rzecz najokropniejsza w swojej ohydzie. Ulice getta przeszył ostry, jak 
świst pejcza hitlerowskiego, szyderczy śmiech. To grupa wyższych oficerów es-es stanąw-
szy półkolem wokoło palących się ciał wybuchła spazmatycznym śmiechem. Ha! ha! ha! 
odpowiedziało im echo. Śmiechowi zawtórowały ciche jęki konających.

Gawiedź hitlerowska przypatrywała się z zachwytem przygotowan[emu?] przez siebie 
widowisku paschalnemu.

W dzień i w nocy unoszą się nad Warszawą ciężkie, czarne kłęby dymu. Nikłe pro-
mienie słońca z trudem przedostają przez gęstą zasłonę dymną rozwieszoną nad gettem 
i zlewają się z czerwienią ognia, przez co nadają mu odcień żółtawy. Za to w nocy strzelają 
w górę gęste słupy ognia, odbijające się o czarny pułap nieba przez co stają się jeszcze bar-
dziej czerwone, bardziej krwiste, bardziej krwiożercze. Tak, jak ręce i serca hitlerowskich 
oprawców.

Kiedy przeminął w getcie okres wielkich pożarów i powoli dogasały popioły resztek 
spalonych domów, getto stało się szare szarzyzną martwego miasta. W getcie wszystko 
było wówczas szare. Szare były samotne sterczące mury wypalonych domów. Szary był 
kilkumetrowej grubości gruz, który pokrył całe getto. Szare były opustoszałe podwórza 
i ulice. I szaroziemiste były nasze twarze pozbawione promieni słonecznych.

Mijały tygodnie. Długie tygodnie, jak wieczność cała. Ale walki wciąż trwały. Likwida-
cja [dalsza część zdania jest nieczytelna]. Bez odpoczynku i bez wytchnienia. Wróg tropił 

81 SS-Brigadefuhrer Jurgen Stroop, odpowiedzialny za tłumienie powstania w  getcie war-
szawskim, w  rozmowie z  Kazimierzem Moczarskim stwierdził, że: „Znowu na dachach 
i balkonach płonących domów ukazują się Żydzi. Skacze to tałatajstwo, a moi ulubieńcy, 
strzelcy wyborowi, trenują strzelanie do »spadochroniarzy«”; cyt. za: K. Moczarski, Rozmo-
wy z katem, oprac. A.K. Kunert, Kraków 2004, s. 230.
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nas od dwuch miesięcy. Zniszczył wszystko wokoło nas. Domy, bunkry82, piwnice. Pod-
minował kanał. Pozbawił nas żywności. Tylko nas samych nie potrafił jeszcze wyniszczyć, 
wymordować do ostatka. Wciąż jeszcze byliśmy w getcie. Pod ziemią, w ruinach83, stro-
pach wypalonych domów. Zjawialiśmy się tam, gdzie wróg tego najmniej się spodziewał. 
Wróg czuł naszą obecność. W getcie padali Niemcy84. I to go złościło. Denerwowało. Nie 
pozwalało mu zakończyć dzieła zniszczenia getta bez zniszczenia znajdujących się jeszcze 
w nim ludzi.

Po okresie wielkich bojów pozycyjnych, jakie rozegrały się głównie na Placu Mura-
nowskim, nastąpił etap mniejszych, codziennych walk. I chociaż główne siły bojowe naj-
większych żydowskich organizacji wojskowych – Żydowskiego Związku Wyzwoleńczegob 

85 i Żydowskiej Organizacji Bojowej – już dawno opuściły getto, pozostały w nim jeszcze 
liczne grupy bojwe, które po szeregu reorganizacji wewnętrznych kontynuowały dzieło 
walk jeszcze przez wiele tygodni. Kiedy wróg przekonał się, że nie zmogły nas ani karabiny 
maszynowe, ani gaz-bombyc, którymi Niemcy masowo nią posługiwali się w walce z nami, 
zmienił wróg swoją taktykę bojową i sięgnął do arsenału nieznanych nam jeszcze wówczas 
nowych środków zagłady. W ten sposób weszliszliśmy w ostatni etap walk w getcie, w któ-
rych wróg połączył podstęp z okrucieństwem, a okrucieństwo z wyrafinowaniem. Wróg 
sprowadził okrucieństwo do perfidii. A w systemie znęcania się nad człowiekiem stwo-
rzył hitlerowskie prawo dżungli gloryfikujące grabież i morderstwo. Od chwili dojścia do 
władzy Hitlera hitlerowskie Niemcy stały się zwykłym rozbójniczym państwem czyhają-
cym na roztajnych drogach świata na pogwałcenie elementarnych praw ludzkich – prawa 
człowieka do życia. I prawo to, ich antyludzkie prawo, stosowali oni w całej rozciągłości. 
Ale tutaj w getcie, do starych [nieczytelne słowo] dodali nowe przestępstwo. Do starych 
metod niszczenia ludzi dodali nowe metody zagłady. [nieczytelne zdanie].

Trzecia Rzesza była właściwie zrzeszeniem zbrodniarzy wojennych, których godłem 
była trupia czaszka i dwa skrzyżowane piszczele ludzkie.

Jak sępy zgłodniałe rzuciły się na getto różnojęzyczne bandy brunatnej międzynaro-
dówki. Codziennie wkraczały do getta „doborowe” oddziały zbrodniczych jednostek es-es 
Waffen i kolumny frontowych żołnierzy Wehrmachtu. I funkcjonariusze niemieckiej po-
licji. I drobne rzezimieszki litewskich szaulisów86 i ukraińskich zwyrodnialców. I oddziały 

b Oddziały Żydowskiego Związku Wyzwoleńczego wycofały się z  getta po kilkudniowych 
zaciętych bojach z wrogiem. Główne siły Żydowskiej Organizacji Bojowej opuściły getto 
8 maja 1943 r. Zdarzenia wyżej opisywane rozgrywały się w połowie czerwca 1943 r., ale 
walki w getcie trwały jeszcze znacznie dłużej.

c Niemcy używali w walce z nami gazów trujących.
82 O walkach o bunkry w getcie warszawskim patrz: B. Engelking, J. Leociak, Getto, s. 742–

743 oraz J. Stroop, Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!, oprac. 
A. Żbikowski, Warszawa 2009, s. 68–99.

83 Zob.: M. Apfelbaum, Dwa, s. 213–226.
84 O  nocnych walkach w  getcie warszawskim patrz: K.  Moczarski, Rozmowy, s.  218–219, 

224–226, 234–235.
85 Chodzi o Żydowski Związek Wojskowy. 
86 O udziale litewskich nacjonalistów w Holocauście: Ch. Hale, Kaci Hitlera. Brudny sekret 

Europy, tłum. M. Habura, Kraków 2012; Wileńska encyklopedia: 1939–2005, oprac. M. Jac-



Dominik Flisiak434

granatowej policji87. I niosły śmierć. W różnej postaci. I rozbój w różnej wersji. I gwałt, 
i rabunek. Rabowano wszystko. Zegarki i złote pierścionki. A kiedy czasu nie stało, odrzy-
nano żywcem palce razem z obrączkami ślubnymi.

Śmierć Żydom. Śmierć ostatnim Żydom, którzy jeszcze pozostali w  getcie. Tysiąc 
Niemców na jednego Żyda. Nie! Miliony hitlerowskich zbrodniarzy na jednego walczącego 
jeszcze w getcie Żyda. Miliony Niemców wprzęgło się w rydwan hitlerowskiej machiny 
zagłady, ażeby wymordować stu Żydów walczących jeszcze w getcie. 

Tam banda? zbrodniarzy! Stu ludzi stoi ściśniętych w kanale i czeka nadejścia nocy, 
ażyby znów wyjść na powierzchnię getta.

Przywarłem uchem do ziemi i nadsłuchiwałem. Z oddali dochodził coraz słabszy od-
głos kroków. Wreszcie odgłosy z zewnątrz zupełnie ucichły. 

Kiedy zaś okryła ciemnością getto i cisza zaległa ruiny, począłem wygarniać gruz i ce-
gły, którymi było zawalone wyjście z tunelu. Prześlizgnąłem się przez wąski otwór w ścia-
nie i począłem się wspinać po cegłach ku górze. Stąpałem cicho, ostrożnie, ażeby nie robić 
najmniejszego hałasu. Za mną posuwał się Władek z bronią gotową do strzału.

Przystaliśmy w spalonej piwnicy. Nad nami widniała wielka wyrwa w murze. Przez 
otwór widać było szczątki dawnej bramy. Za bramą biegła ulica, prosta, cicha, bezludna. 
A  jeszcze tak niedawno ulica ta tętniła życiem, wrzawą, ludzkimi głosami, wypełniona 
była codziennymi ludzkimi troskami i ludzką radością. Teraz już tych ludzi tutaj niema. 
I nigdzie już ich niema. Jak szybko zginęli ci ludzie.

Ile strasznych wspomnień łączy się z  tą ulicą. Ze zmęczonych przeżyciami zwojów 
mózgu wyzwalają się obrazy z niedawnej przeszłości. Tak bliskiej, a tak już odległej. Było 
to zaledwie przed kilkoma miesiącami. Środkiem ulicy sunie tłum ludzi. Kolumny za ko-
lumnami. Szeregi za szeregami. Ludzie uginają się pod ciężarem przeznaczenia, które ich 
wiedzie w ostatnią drogę ich życia. Niosą drobne zawiniątka. Każdy z nich myśli o tym, że 
jemu właśnie uda się uciec w drodze z transportu i rzeczy te mogą mu się jeszcze przydać. 
Ludzie są tak osłabieni, że chcieliby przystanąć. Ale stawać nie wolno. To grozi śmiercią.

Na przedzie długiej kolumny idzie starzec. W słońcu błyszczy jego biała broda. Przed 
wojną był on znanym lekarzem specjalistą. Teraz jest jednym z wielu w ponurym trans-
porcie śmierci. Na jego bladej twarzy nie widać cienia strachu. Zmęczone oczy patrzą 
przed siebie w  takim skupieniu, jakie może dać tylko potężna wiara albo wielka wiara. 
W jednym szeregu ze starcem kroczy kilka kobiet w białych fartuchach88.

Ciszę pochodu przerywa nagle dziki wrzask konwojentów: schnell, aler schnell, ver-

kiewicz, Warszawa 2007, s. 341, 659–660, W. Mędykowski, W cieniu gigantów. Pogromy 
1941 r. w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej: kontekst historyczny, społeczny i kulturowy, 
Warszawa 2012 oraz R. Vanagaitė, E. Zuroff, Nasi. Podróżując z wrogiem, tłum. K. Mazu-
rek, Warszawa 2017.

87 O funkcjonowaniu polskiej policji granatowej, także w kontekście niemieckich zbrodni po-
pełnianych na Żydach, zob.: J. Grabowski, Na posterunku: udział polskiej policji granatowej 
i kryminalnej w zagładzie Żydów, Wołowiec 2020; Policja granatowa w Generalnym Gu-
bernatorstwie w latach 1939–1945, red. T. Domański i E. Majcher-Ociesa, Kielce 2019 oraz 
E. Ringelblum, Stosunki, s. 95, 102–103.

88 Autor w tym miejscu poruszył temat okrucieństw podczas wielkiej akcji przesiedleńczej; 
zob.: B. Engelking, J. Leociak, Getto, s. 661–705.
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fluchte Juden! Pochód drgnął. Ludzie skurczyli się, ale idą dalej. Pada strzał. Potem drugi. 
Trzeci. Na bruku pozostaje czerwona kałuża krwi i wielka czarna plama. Ludzie przyśpie-
szają kroku i wyrównują szeregi. Skręcają w przyśpieszonym tempie w stronę Umschlag-
platzud.

Jeszcze ostatni wysiłek. Podciągnąć się na rękach wzwyż i wydostać się z zawalonej 
piwnicy. A potem już tylko przeskoczyć przez głęboką wyrwę, jaką pocisk wyżłobił we 
wnęce bramy i – snop światła uderzył mnie obuchem po twarzy. Zastygłem w bezruchu. 
Przez głowę przelecała ostra jak uderzenie sztyletu, a bolesna, jak widok hitlerowca myśl: 
to Niemcy oświetlają reflektorami nasze pozycje.

Nie wiem, jak długo to trwało. Może tylko sekund kilkanaście, a może minut kilka, ale 
kiedy siłą rozwarłem powieki, ujrzałem jakąś niesamowitą jasność, która biła ze strony 
ulicy.

Stanąłem w miejscu niezdolny do żadnego ruchu, do żadnego przeciwdziałania, do 
żadnej decyzji. Czekałem bezwiednie na to co zwykle w takich wypadkach następowało: 
na serie wystrzałów z automatów, na głuche detonacje rzucanych granatów i dzikie wycie 
rozwydrzonych hitlerowców. Ale strzałów nie było słychać. I nie ma żadnych detonacji. 
I nie widać żadnych świetlnych punktów, które zwykle znaczą w nocy drogę wystrzelo-
nych pocisków.

Wytężam słuch. Wytężam wzrok. Cisza wokoło. Ciężka, przytłaczająca cisza.
Spojrzałem na Władka. Stał za mną pochylony nieco wprzód, z  palcem na cynglu, 

gotowy do skoku. Rozmawiamy ze sobą oczyma. Co robić? Ulica?, w której dawniej mie-
ściła się brama tonie cała w świetle? tylko kilka kroków dzieli nas od ulicy. Wychodzimy 
na ulicę. Ulica jest jasno oświetlona, ale źródła światła nie widać. Światło sączy się szeroką 
smugą skądciś, z daleka, jakby z bardzo wysoko i spływa szerokim pasmem w dół. Spoglą-
dam w niebo. Na niebie uśmięchnięta twarz księżyca.

Księżyc patrzy na zemię swoją bladą uśmiechniętą twarzą, przegląda się w ruinach, 
prześlizguje się po samotnie sterczących wypalonych murach, zagląda w oczodoły pustych 
okien i ginie gdzieś poza murami getta.

W świetle jasnożółtych promieni księżyca dziwnie zmieniają się kształty i kolory ruin. 
Nie są tak szare jak za dnia i nie są tak ponure jak w nocy. Są mniej ostre i mniej kancia-
ste. Są bardziej miękkie, bardziej odległe w czasie, jakby wydobyte z pod głuchej warstwy 
minionych wieków. A przecież ruiny są świeże i jeszcze ciepłe ostatnim tchnieniem ludzi, 
którzy w nich zginęli. Jak szybko jadą umarli w niepamięć. 

W nocy wiatr wieje po pustych ulicach getta i wygrywa na ostro ściętych kawałkach 
blachy sterczących z niedopalonych dachów jakby na strunach skrzypiec, żałobną pieśń 
umarłemu miastu. Ruinom i zgliszczom śpiewa wiatr tę pieśń po ludziach, którzy w ru-
inach tych zginęli. Czy ktoś kiedyś podchwyci tę pieśń i dośpiewa ją do końca? Kto się 
odważy ożywić wspomnieniem przeszłości te ruiny i wypełnić je cieniami ludzi, którzy 
tutaj kiedyś żyli, walczyli i padli w boju z bronią w ręku. Kto opowie kiedyś światu prawdę 
o getcie. Bez upiększeń i bez uprzedzeń. Czy znajdzie się taki?

W odległości zaledwie paruset metrów od miejsca, gdzie teraz stoimy, w północno-
-wschodniej część getta, rozciąga się Plac Muranowski. Widać go wyraźnie, bo wypalone 

d Tak zwany plac przeładunkowy na ulicy Stawki. Bocznica kolejowa, skąd transporty Żydów 
warszawskich szły do obozów śmierci.
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domy nie przesłaniają już widoku. Wokoło tego placu, jakby łukiem amfiteatralnym, cią-
gną się ruiny zniszczonych domów. Sam plac wydaje się teraz jakiś mały, surowy, bezbarw-
ny. A przecież właśnie tutaj, na tym placu, rozegrała się epopea walk powstańczych. Tutaj 
toczyły się najbardziej zacięte boje i tutaj poniósł wróg w walce z nami największe straty. 
Robiło się coraz ciaśniej. Maleńkie getto zwęziło się jeszcze bardziej. Nie było gdzie się co-
fać, uciekać, skryć. Ziemia wyrzuciła ze swojego wnętrza resztki żywych ludzi. Wszystkie 
bunkry podziemne zostały zniszczone. Wszystkie skrytki podziemnezostały wysadzone 
w powietrze. Nadziemie już nie istniało. Ogień pożarł wszystko. Całe getto. Ludzie pędzili 
z ruin w gruzy. Z gruzów w zalane piwnice. Z piwnic w sterczące samopas słupy betonowe 
zawieszone w powietrzu w spalonych domach. Czepiali się wszystkiego o co można było 
ręce zahaczyć byle zniknąć Niemcom z pola widzenia. Czepiali się życia.

Niemcy urządzali codzienne obławy. Polowania na ludzi. Obstawiali teren kordonem 
swoich wojsk, chodzili po ruinach getta, od jednego spalonego domu do drugiej zburzonej 
kamienicy; szukali ofiar.

Leżymy w norze. W małej wnęce pod schodami. Nad nami sterczy zwalona trzypię-
trowa kamienica. Przed nami pusta otchłań wypalonych piwnic. Bez stropów, bez podłóg, 
bez ścian. Pozostałości po dawnych fundamentach domów. Wszystko to zawalone cegła-
mi, blokami żelbetonowymi i cmentarzyskiem szkieletów maszyn żelanych, które obsunę-
ły się z górnych pięter w dół, kiedy ogień strawił podłogi, na których one stały.

Wnęka wąska, ciasna, smrodliwa. Popękane rury klozetowe, z których wylały się nie-
czystości. Ziemia pod nami grząska, przesiąknięta kałem i moczem. Leżemy wtłoczeni 
w tę ziemię gęsto obok siebie. Jeden obok drugiego. Miejsca mało, a ludzi sporo.

Siedzimy skurczeni, zgięci we dwoje, bo pułap niski. Siedzimy zamarli w bezruchu. 
Niemi. Bez słów. Bo każde głośniejsze słowo jakie wychodzi z wnęki i wpada w pustą prze-
strzeń piwnic odbija się uwielekrotnionym echem. A wróg czychał. Wszędzie. Szalał po 
getcie. Szukał. Węszył. Wciąż od nowa. I wciąż po staremu. Te same ruiny. To samo po-
dwórze. Ta sama piwnica. 

Niemcy wiedzieli, że jeszcze jesteśmy w  getcie. Czuli to. Mieli na to dowody. Mie-
li swoich rannych i swoich zabitych. Dlatego nas tropili bez przerwy. Urządzali obławy. 
Łapanki. Puszczali na nas psy gończe. Podstawiali aparaty podsłuchowe. Granatami roz-
walali każde wzniesienie. Gazowali wszystkie podejrzane uchyłki na powierzchni ziemi. 
A kiedy i to nie pomogło i nie można nas było wykurzyć ani gazem trującym, ani rozerwać 
rzucanymi granatami, sprowadził wróg z pobliskiego więzienia, z „Pawiaka”89 więźniów 
i kazał im minować mury. Od podstaw. Od fundamentów.

Więźniowie kuli cement i beton od rana. Po getcie szedł huk ich młotów. Rytmiczny. 
Monotonny. Przeciągły. Jak płacz pozgonny po wymarłym mieście. Pod wieczór przycho-
dzili niemieccy saperzy i zakładali ładunki dynamitu. I gettem wstrząsały wybuchy pod-
ziemne. Gwałtowne. Porywiste. Jak grzmoty podczas burzy letniej.

Pełniłem straż u wylotu wnęki. Po stronie wewnętrznej. Od rana do wieczora. Do cza-
su kiedy Niemcy kończyli swój „dzień roboczy” i w pełnym bojowym rynsztunku opusz-
czali getto.

89 Pawiak był więzieniem, które podczas hitlerowskiej okupacji Polski podlegało Tajnej Policji 
Państwowej (Gestapo); zob.: B. Kopka, Konzentrationslager Warschau. Historia i następ-
stwa, Warszawa 2007 oraz L. Wanat, Za murami Pawiaka, Warszawa 1960.
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Siedziałem na posterunku wsłuchany w odgłosy, który szły do nas z getta. W strzały. 
W wybuchy granatu. W dzikie okrzyki Niemców. Czasami w rozmowy więźniów, którzy 
niedaleko od nas pracowali w ruinach. Wszyscy ni szukali legendarnego złota żydowskie-
go. W zburzonych domach. W zalanych piwnicach. Wśród gruzów. Wśród zgliszcz spa-
lonego getta.

Getto dogasało. Jeszcze tu i tam wybuchały pojedyńcze pożary. Jeszcze od czasu do 
czasu strzelały w  niebo wielkie, czerwone słupy ognia i  fajewerki zarzących się iskier, 
ale okres potężnych pożarów przeminął. Strumień płynnego asfaltu jaki przelewał się 
w pierwszych dniach walk gettowych przez ulice powoli zastygał. Jak wylane z ziejącego 
krateru lawa, która tocząc się po górskich stokach wulkanu kamienieje.

Getto skamieniało. Skostniało z  przerażenia. I  tak już pozostało do końca. Nieme. 
Martwe. Groźne. Na dziś. Na jutro. Na zawsze. Dla swoich katów.

Niemcy się bali90. Bali się getta. Bali się ruin. Zgliszcz. Pustkowia. Bali się ludzi, którzy 
na moment ożywią martwe getto i uśmiercą? żywych ludzi, innych ludzi. Niemców91. 

Niemiec szedł po getcie, oglądając się za siebie. Patrząc przed siebie. Nasłuchując. 
Szedł powoli. Niepewnie. Omijał szybko zakręty i gruzy? Szedł gromadnie. Nigdy sam. 
Żyd szedł w małych grupach albo w pojedynkę. Niemiec szedł w biały? dzień. W promie-
niach słońca. Żyd szedł w  ciemnościach. W  bladej poświacie? księżyca. Niemiec szedł 
chroniony żelaznym puklerzem broni maszynowej, Żyd szedł z odkrytą piersią, w której 
czaiła się złość i nienawiść i zemsta. Do kata. Do mordercy. Śmierć katom!

Nie. Nie dam dziecka hyclom na pożarcie. Ostatniego dziecka żydowskiego, jakie jesz-
cze w getcie pozostało.

M.  spojrzał na mnie spodełba. Nie wypuszczał go jednak z  ?k.  Przeciwnie. Jeszcze 
mocniej zacisnął dłoń wokoło jego szyi. Podciągnął go w górę. Tamten stracił równowagę 
i pochylił się naprzód. Wystarczy – jedno pchnięcie, ażeby wyleciał z kryjówki.

Wiedziałem, że tam, na dworze, go już nie obronię i dlatego skoczyłem ku nim. Ode-
rwałem jego dłoń od gardła tamtego. Zacisnąłem z całych sił (u przegubu jego dłoni) tętni-
cę promieniową. Dłoń pozbawiona krążenia krwi zbladła. Potem zsiniała. On zawył z bólu. 
Ale zdołał jeszcze krzyknąć: bronicie zdrajcę i donosiciela. Zdrajców trzeba rozstrzeliwać!

On miał rację. Zdrajców trzeba likwidować. Ja sam wydałem taki rozkaz.
Myśli pędzą. Skaczą. I giną w własnym splocie sprzeczności. Myśl jedna zbija drugą myśl. 

Czy wolno. Czy trzeba. Gdzie jest granica, której przekroczyć nie wolno. Czy wolno puścić 
zbrodniarza, ażeby ratować jego dziecko. Może tylko na godzin parę. Na dni kilka. Bo przecież 
wszyscy i tak w getcie zginiemy. Czy należy natychmiast rozstrzelać przestępcę, ażeby unie-
możliwić mu dalszy ciąg zbrodni. Nawet kosztem jego niewinnego dziecka. Czy przeciwnie. 
Unieszkodliwić go w inny sposób. Przerwać jego kontakty z wrogiem. I ratować życie dziecku.

90 Nie jest znana dokładna liczba strat, które poniosła strona niemiecka. Jurgen Stroop wska-
zywał na 16 zabitych i  85 rannych. Z  kolei w  jednym z  numerów konspiracyjnej gazety 
„Dzień Warszawy” (maj 1943) można odnaleźć informację o  86 zabitych i  420 rannych 
osobach po stronie sił niemieckich; B. Engelking, J. Leociak, Getto, s. 743–744.

91 Według Walewskiego hitlerowcy: „Nie śmieli jeszcze zapuszczać się w  labirynt piwnic, 
przejść tajemnych i strychów, obawiając się nagłych napaści ze strony Żydów. Ze strachu 
wycofywali się przed nadejściem nocy z  getta. Noc dawała jeszcze Żydom kilka godzin 
wytchniena”; cyt. za: AIŻ, K 7 b-1/4, k. 59.
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Teraz ja cisnąłem o ziemię. I zagrzmiałem; milczeć. ?burgera92 pozostawić w schronie. 
I do obecnych; nie wypuszczać go. Przy każdej próbie wyjścia, siłą zatrzymać93. 
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Streszczenie

Brzegi to niewielka miejscowość w powiecie jędrzejowskim, leżąca nad Nidą. Znajduje się tam 
murowany kościół parafialny pw. św. Mikołaja, wzniesiony w 1864 r. według projektu Henryka 
Marconiego, zniszczony w czasie groźnego pożaru w 1954 r. i odbudowany w latach sześćdzie-
siątych ubiegłego stulecia. Z dawnego wyposażenia zachował się m.in. barokowy ołtarz główny 
i łaskami słynący wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej, uratowany przez parafian z płonącej 
świątyni. Przykościelna murowana dzwonnica pochodzi z 1883 r. Publikowany dokument zo-
stał sporządzony w 1884 r. przez miejscowego proboszcza, ks. Romana Płoszczyckiego. Przed-
stawia wygląd i  stan kościoła parafialnego, jak również pozostałych zabudowań kościelnych 
(plebania, dzwonnica, organistówka). O wartości tego źródła świadczy niewątpliwie jego boga-
ta warstwa informacyjna, przy czym wiele z opisanych w nim zabytków nie przetrwało do na-
szych czasów: padły łupem austriackich władz okupacyjnych (dzwony) bądź zostały strawione 
przez ogień (elementy wyposażenia). 

Słowa kluczowe: Brzegi, kościół parafialny, edycja źródłowa, 1884 r.

Summary

Description of the parish church in Brzegi of 1884

Brzegi is a small village in Jędrzejów district, located on the Nida river. There is situated a brick 
parish church of St. Nicholas, designed by Henryk Marconi and built in 1864. It got destroyed 
during a dangerous fire in 1954 and was rebuilt in the 1960s. Some elements of the old interior 
decoration survived the fire, among others, the Baroque high altar and the miraculous painting 
of Our Lady of the Scapular, rescued by parishioners from the burning church. The masonry 
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bell tower next to the church is dated to 1883. The document published here was drawn up in 
1884 by the local parish priest, Father Roman Płoszczycki and presents the appearance and 
condition of the parish church as well as the remaining church buildings (the parsonage, the 
bell tower, the organist's house). The value of this source is undoubtedly confirmed by its rich 
informative content, while many of the monuments described in it have not survived to our 
times: they fell prey to the Austrian occupation authorities (the bells) or were consumed by fire 
(elements of the interior of the parish).

Keywords: Brzegi, parish church, source edition, 1884.

Wstęp

Przedmiotem edycji źródłowej jest opis kościoła parafialnego w miejscowości 
Brzegi (pow. jędrzejowski), odnaleziony w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach 
w  teczce Akta konsystorskie. Opis kościołów dekanatu jędrzejowskiego 1884–
1898 (sygn. OD-8/3). Zbiór ten zawiera 22 dokumenty sporządzone na polece-
nie konsystorza diecezji kieleckiej z 27 stycznia 1884 r.1 Oprócz opisu świątyni 
w  Brzegach znajdują się w  nim relacje dotyczące następujących parafii ówcze-
snego dekanatu jędrzejowskiego: Chomentów, Cierno, Jędrzejów (pocysterska 
i pw. Trójcy Świętej), Kozłów, Krzcięcice, Łukowa, Mieronice, Mierzwin, Mni-
chów, Mokrsko, Nagłowice, Nawarzyce, Oksa, Piotrkowice, Rakoszyn, Sędzi-
szów, Sobków, Tarnawa, Węgleszyn, Wodzisław i  Wrocieryż2. Niektóre z  tych 
rękopisów są niezwykle obszerne (najdłuższy, kościoła parafialnego w Nawarzy-
cach, liczy niemal 70 stron), inne mają od kilku do kilkunastu stron, choć bywają 
także całkiem zwięzłe, o objętości 2–3 stron. Z wymienionych krytycznego wyda-
nia doczekał się jedynie opis świątyni parafialnej w Węgleszynie3.

Publikowane źródło zostało sporządzone w  języku polskim na kartach for-
matu zbliżonego do B5, zapisanych obustronnie, niepaginowanych, oznaczonych 

1 Zob. choćby: Archiwum Diecezjalne w  Kielcach (dalej: ADK), Akta konsystorskie. Opis 
kościołów dekanatu jędrzejowskiego 1884–1898, sygn. OD-8/3, Administrator parafii Ra-
koszyn do Prześwietnego Jeneralnego Konsystorza Diecezji Kieleckiej, 24 XII 1885, k. 139.

2 Brakuje opisu 6 kościołów parafialnych: Imielno, Korytnica, Małogoszcz, Mstyczów, Rem-
bieszyce i Złotniki. Wykaz parafii dekanatu jędrzejowskiego w interesującym nas okresie 
zob.: Ordo officii divini rite persolvendi sacrique celebrandi in dioecesi kielcensi […] pro 
anno bissextili 1884, Varsaviae [b.r.], s. 26–33; Ordo officii divini rite persolvendi sacrique 
celebrandi in dioecesi kielcensi pro anno domini 1898, Varsaviae [b.r.], s. 27–35.

3 M. Karkocha, Kościół parafialny w Węgleszynie w świetle relacji z końca XIX stulecia, „Prze-
gląd Nauk Historycznych” R. 19, 2020, nr 1, s. 241–261.



Opis kościoła parafialnego w Brzegach z 1884 roku 443

współcześnie jako karty 32–37. Pismo jest staranne, kursywne, a w tekście wy-
stępują nieliczne skreślenia. Relacja powstała w 1884 r. Osobą spisującą był ów-
czesny administrator parafii brzeskiej – ksiądz Roman Płoszczycki (1838–1904). 

Komentarz

Parafia Brzegi ma średniowieczną metrykę. Pierwszy, drewniany kościół 
pw. św. Mikołaja biskupa został wzniesiony w 1338 r. Dziesięć lat później hojnie 
uposażył go Kazimierz Jagiellończyk. Pleban pobierał dziesięcinę z folwarku kró-
lewskiego Brzegi oraz ze wsi Brzeźno, Żerniki, Bizoręda i Młyny. Miał 2 pola, łąki, 
ogród warzywny, prawo propinacji i wolnego wyrębu w lasach, 6 poddanych zo-
bowiązanych do trzydniowej pańszczyzny, jak również fundusz na msze za dusze 
zmarłych, odprawiane w każdy piątek przed wielkim ołtarzem. Kolejną świątynię, 
także drewnianą, ufundował w 1748 r. ksiądz Józef Szymon Androcki vel Andrac-
ki (ok. 1708–1758), dziekan i miejscowy proboszcz. Nadano jej wezwanie św. św. 
Szymona i Judy Tadeusza. Budowla powstała na planie krzyża łacińskiego. Miała 
jednonawowy korpus, transept oraz prezbiterium równe szerokością nawie. Wy-
posażenie stanowiło 5 ołtarzy. Jak wynika z opisu ks. Jana Wiśniewskiego, 4 z nich 
były stare, przeniesione z poprzedniego kościoła. W ołtarzu głównym znajdował 
się zachowany do dziś, łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, po 
bokach figury św. św. Joachima i Jana Nepomucena, a w zwieńczeniu obraz Trójcy 
Świętej. Pozostałe ołtarze dedykowane były św. św.: Onufremu, Izydorowi, Miko-
łajowi i Janowi Nepomucenowi (ostatni był nowy)4.

Obecny, murowany, kościół został wystawiony w latach 1862–18645 z inicjaty-
wy ówczesnego proboszcza księdza Piotra Fioka (1827–1860), kosztem parafian 

4 Zob. np. inwentarze kościoła parafialnego z lat 1915, 1931 i 1935, ADK, Akta konsystorskie 
parafii Brzegi 1834–1937, sygn. PB-13/2, k. 383, 426, 453; oraz J. Wiśniewski, Historycz-
ny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Marjówka 1930 (reprint: 
Kielce 2000), s. [3]–5, 9; S. Borkiewicz, Z. Linowski, Monografia historyczna i gospodarcza 
powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937, s. 20. Zob. też: ADK, Akta parafii Brzegi 1940–1967, 
sygn. PB-13/3, Sprawozdanie o stanie parafii z 1958 r., k. 22, gdzie podano, że pierwszy ko-
ściół parafialny zbudowano w 1448 r. Data ta występuje też w niektórych opracowaniach. 
Kwestię powstania parafii wydaje się rozstrzygać Sumariusz dokumentów z 1833 r., w któ-
rym wzmiankowany jest akt erekcji (w odpisie) z 1338 r.; tamże, Akta konsystorskie parafii 
Brzegi 1834–1937, sygn. PB-13/2, k. 28.

5 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3 (Województwo kieleckie), red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, 
z. 3 (Powiat jędrzejowski), oprac. T. Przypkowski, Warszawa 1957, s. 1 datuje budowę tego 
obiektu na lata 1845–1862.
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i przy niewielkim dofinansowaniu rządowym6. Konsekrował go 23 października 
1864 r. biskup Maciej Majerczak (1800–1870), nadając mu pierwotne wezwanie 
św. Mikołaja. Autorem projektu był Henryk Marconi (1792–1863)7, Włoch z po-
chodzenia, jeden z najwybitniejszych architektów działających na ziemiach pol-
skich w pierwszej połowie XIX stulecia. Był to budynek orientowany, salowy, na-
kryty dwuspadowym dachem zwieńczonym niewielką wieżyczką-sygnaturką. Po 
stronie południowej znajdowała się kruchta na planie prostokąta, a nad wejściem 
głównym kwadratowa wieża mieszcząca dzwony. Elewacje zewnętrzne rozczło-
nowane były pilastrami i podzielone gzymsami na dwie kondygnacje, zdobione 
fryzem arkadkowym (fasada) i kostkowym (wieża). Wnętrze oświetlało 8 par ar-
kadowych okien rozmieszczonych w  górnej kondygnacji, symetrycznie po obu 
stronach nawy i prezbiterium, a także 5 okien o takim samym wykroju w fasadzie. 
W elewacji wschodniej, ponad wielkim ołtarzem, mieścił się okulus. Jako wypo-
sażenie posłużyły trzy ołtarze z XVII i XVIII w., przeniesione ze starego kościoła, 
oraz dwa nowe (dedykowane św. Izydorowi Oraczowi i św. Józefowi), zbudowane 
kosztem parafian w 1870 r.8

W 1954 r. na skutek uderzenia pioruna kościół spłonął niemal doszczętnie. Za-
chowały się jedynie mury obwodowe i ołtarz główny z tabernakulum. Parafianom 
udało się ocalić część wyposażenia, m.in. cudowny obraz Matki Boskiej Szkaplerz-
nej z XVII w.9 Odbudowana w latach 1954–1961 świątynia otrzymała nowy wy-
strój, wykonany według projektu Izabeli Borowskiej i Władysława Markiewicza10.

6 ADK, Akta konsystorskie. Opis kościołów dekanatu jędrzejowskiego 1884–1898, sygn. 
OD-8/3, [Ks. R. Płoszczycki], Opis kościoła parafialnego we wsi Brzegi, 1884, k. 32.

7 Na temat H. Marconiego i jego działalności architektonicznej zob. choćby: T. Jaroszewski, 
A. Rottermund, Marconi Henryk, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 19, Wro-
cław 1974, s. 599–600; Katalog rysunków architektonicznych Henryka i Leandra Marconich 
w  Archiwum Głównym Akt Dawnych, oprac. T.  Jaroszewski, A.  Rottermund, Warszawa 
1977 (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria A, t. 11); S. Łoza, Słownik archi-
tektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, wyd. 2, Warsza-
wa 1930, s. 207–211; tenże, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 189–
191; T.S. Jaroszewski, Henryk Marconi i neogotyk (uwagi), „Rocznik Białostocki” 1976, t. 13, 
s.  [451]–470; J.  Szczepański, Architekci i  budowniczowie. Materiały, Warszawa–Kraków 
1990, s. 89–91. Dodajmy w tym miejscu, że projekt świątyni w Brzegach powstał w 1845 r.; 
S. Łoza, Słownik architektów i budowniczych, s. 208; tenże, Architekci, s. 189.

8 Katalog zabytków, s.  1; J.  Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, s.  6; oraz ADK, Akta 
konsystorskie. Opis kościołów dekanatu jędrzejowskiego 1884–1898, sygn. OD-8/3, 
[Ks. R. Płoszczycki], Opis kościoła parafialnego we wsi Brzegi, 1884, k. 32–34.

9 ADK, Akta parafii Brzegi 1940–1967, sygn. PB-13/3, Sprawozdanie o stanie parafii z 1958 r., 
k. 22; Katalog zabytków, s. 1.

10 http://dawnekieleckie.pl/brzegi-kosciol-parafialny/ (dostęp: 24.02.2020).
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Publikowany dokument zawiera rys historyczny kościoła w Brzegach, opisuje 
jego architekturę, wystrój i wyposażenie, wyszczególnia szaty liturgiczne, naczy-
nia i  inne paramenty, wzmiankuje wreszcie księgi liturgiczne oraz metrykalne. 
W  źródle zamieszczono też informacje na temat wyglądu i  stanu pozostałych 
budynków kościelnych: dzwonnicy, plebanii, domu dla organisty i  kościelnego. 
O  wartości tego dokumentu – poza bogatą warstwą informacyjną – świadczy 
niewątpliwie to, że zawiera on opis wielu nieistniejących dziś zabytków, utraco-
nych bezpowrotnie w wyniku rekwizycji wojennych (dzwony) bądź niszczącej siły 
ognia (wyposażenie). 

Metoda wydawnicza

Edycja tekstu przeprowadzona została na podstawie instrukcji wydawniczej 
Kazimierza Lepszego11, zalecającej modernizację pisowni źródła. Dokonane zmia-
ny dotyczyły przede wszystkim użycia wielkich i małych liter zgodnie z obowiązu-
jącymi aktualnie regułami pisowni. Poprawiono także interpunkcję, dostosowując 
ją do dzisiejszych norm. Samogłoski „i”, „y” oraz spółgłoskę „j” oddano według 
obecnych zasad. W przypadku, gdy litera „y” oznaczała 2 głoski, zapisano to zgod-
nie z wymową, np. „erekcya” przez „erekcyja”. Podwojone spółgłoski „ll”, „mm”, 
„ss” i  „tt” zastąpiono pojedynczymi, np. w słowach „kollator”, „kommunikanty”, 
„passja”, „processja”. Uzupełniono pomijane niekiedy znaki diakrytyczne, takie jak 
„ę”, „ś”, „ż”. Uwspółcześniono pisownię wyrazów zakończonych w rękopisie na -em 
i -emi (np. w słowach „którem”, „jednem”, „drewnianemi”). Zdarzały się też sytu-
acje, gdzie literę „x” zamieniano na dwuznak „gz”, jak w słowie „exemplarz”. Nie 
chcąc niepotrzebnie obciążać przypisów, w edycji zrezygnowano z informowania 
o skreśleniach ręką autora, których było zresztą niewiele, jak również o usunię-
ciu powtórzonego wyrazu (ostatni i  pierwszy na następnej karcie). W  nawiasy 
kwadratowe ujęto początek danej strony w oryginale, rozwiązano skróty i uzupeł-
niono opuszczone przez pisarza litery. W przypisach tekstowych zamieszczono 
uwagi tyczące się postaci zewnętrznej i brzmienia podstawy źródłowej oraz lek-
cje wątpliwe. W przypisach rzeczowych objaśniono trudniejsze terminy z zakre-
su sztuk plastycznych i sztuki użytkowej, a także wzmiankowane w dokumencie 
osoby i miejscowości. Zachowano układ tekstu jak w oryginale. 

11 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lep-
szy, Wrocław 1953.
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TEKST ŹRÓDŁOWY

Oryg.: Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta konsystorskie. Opis kościołów dekanatu 
jędrzejowskiego 1884–1898, sygn. OD-8/3, k. 32–37v.

[k. 32] a–Opis kościoła parafialnego we wsi Brzegi–a12

We wsi Brzegi położonej nad Nidą13, w powiecie jędrzejowskim, guberni kieleckiej, 
dawniej stał kościółek drewniany, wystawiony w kształcie krzyża w r. 1747, a erygowa-
ny przez księdza Józefa Androckiego14, plebana parafii Brzegi; lecz gdy ten przez czas 
przyszedł do zupełnej ruiny, wówczas parafianie brzegowscy przy małej pomocy Rządu 
wystawili świątynię obecnie stojącą. Roboty koło tego kościoła rozpoczęto w roku 1862, 
w którym to czasie został poświęcony kamień węgielny przez księdza Macieja Majercza-
ka15, wikariusza apostolskiego, dziekana kapituły i  administratora diecezji kielecko-kra-
kowskiej, a gdy w  lat dwa został kościół ukończony, wówczas w dzień 23 października 
1864 r. odbyła się konsekracja przez tegoż błogosławionej pamięci p[ra]łata, a wtedy już 
biskupa, tej nowej świątyni pod tytułem św. Mikołaja, biskupa i wyznawcy. Według ust-

a–a Fraza podkreślona.
12 Brzegi – wieś w pow. jędrzejowskim, siedziba parafii.
13 Nida – rzeka, lewy dopływ Wisły. 
14 Józef Szymon (także Szymon Józef, Szymon Andrzej) Androcki vel Andracki – urodzo-

ny w Koziegłowach około 1708 r., wyświęcony w 1733, doktor filozofii, proboszcz parafii 
Brzegi od 1734 (lub 1735) do swej śmierci w 1758 r. Pochowano go w miejscowym kościele, 
w prezbiterium przed ołtarzem głównym; J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, s. 4, 8; 
J. Szczepaniak, Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej, „Folia Historica Cra-
coviensia” 2005, t. 11, s. 218 (tu 1703 r. jako data urodzenia). 

15 Maciej Majerczak (1800–1870) – wieloletni wykładowca Seminarium Duchownego 
w Kielcach (1823–1834), w latach 1830–1831 administrował parafią Cierno, a w latach 
1832–1866 parafią w Stopnicy. W 1847 r. mianowano go oficjałem konsystorza kieleckie-
go, w roku następnym zaś dziekanem kapituły kieleckiej. Od maja 1848 r. administrował 
częścią diecezji krakowskiej pozostającej w Królestwie Polskim. W 1849 r. został nowym 
wikariuszem apostolskim, a w 1862 r. tytularnym biskupem Jerycha; T. Wróbel, Majer-
czak (Mairčak) Maciej, w: PSB, t. 19, s. 168–169; J. Szczepański, Sylwetki biskupów kielec-
kich, w: Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej, oprac. zbior., 
Kielce 1991, s. 331–333; D. Olszewski, Biskup Maciej Majerczak (1800–1870) – reforma-
tor życia kościelnego w diecezji kielecko-krakowskiej, w: Chrześcijanie, t. 5, red. B. Bejze, 
Warszawa 1980, s. 9–39; I. Łącka, Rektorzy seminarium kieleckiego (1726–2002), w: Kul-
tura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach 1727–2002. Księga jubileuszowa, 
red. D. Olszewski, R. Kuligowski, K. Gurda, Kielce 2002, s. 526–528; K.R. Prokop, Sakry 
i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła kieleckiego (1805/1882–2007), „Kieleckie 
Studia Teologiczne” 2008, t.  7, s.  257 i  n.; oraz ADK, Akta konsystorskie. Status cleri 
1847–1929, sygn. OP-X/13, s. 652–653; Akta kurialne ogólne. Życiorysy kapłanów 1835, 
sygn. OP-X/4b, k. 139.
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nego zeznania tutejszych parafian, ponieważ wszystkie akta w czasie pogorzeli zniszczone 
zostały, członkami komitetu budowy tego kościoła byli: Aleksander Bukowiński16, dzier-
żawca majoratu Brzegi, ksiądz Stanisław Zygmuntowicz17, dziekan i proboszcz parafii Ję-
drzejów [k. 32v] i ks. Michał Jasiński18, proboszcz parafii Brzegi, pod przewodnictwem 
budowniczego gubernialnego Aleksandra Borkowskiego19. Budowa tej świątyni według 
zeznań miała kosztować 12 000 rbs, którą to sumę, obok wszelkiej pomocy ręcznej i zwóz-
ki wszystkich materiałów do budowy potrzebnych, złożyli parafianie przy pomocy 1/10 
części od Rządu, jako kolatora kościoła.

Kościół ten, jako wystawiony na wzgórzu, wznosi się nad wioską przytuloną do niego 
i daje się widzieć na kilka wiorst ze wszystkich stron, a nawet pięknie się przedstawia. Stylu 
jego trudno jest oznaczyć, jak się zdaje najwięcej ta budowla zbliżona jest do renesansu; 
stawiany jest w figurze prostokątu 50 łokci długości, 22 szerokości, a wysokości 25, o da-
chu gontowym, płaskawym, pod kątem rozwartym, na którym umieszczona jest mała, lecz 
gustowna i zgrabna sygnaturka, pokryta blachą białą angielską, z krzyżem wznoszącym się 
na szczycie; a także na samym brzegu dachu, nad ścianą frontową, umieszczona jest wie-
życzka pokryta blachą żelazną, malowana na czerwono, w której dawniej dopóki nie wy-
stawiono osobnej dzwonnicy, znajdowały się dzwony. Kościółek ten jest widny, oświecony 
16 oknami, umieszczonymi z każdej strony po 8, a nadto w facjatach fronto[k. 33]wej i tyl-
nej także jest po jednym wielkim okrągłym oknie, które dają światło z tyłu na prezbiterium 
i na chór. Jest to budynek ubogi w ornamentacje i gzymsy, naokoło którego oprowadzony 
jest mur otaczający cmentarz kościelny, dokąd jest wejście dwoma bramkami, nie posia-
dającymi d[r]zwi żadnych. W ścianie zachodniej, która stanowi fronton budynku, obecnie 
z tynku poobrywanego, jest główne wejście, opatrzone odrzwiami z kamienia ciosowego, 

16 Aleksander Bukowiński, skądinąd nieznany.
17 Stanisław Zygmuntowicz (1806–1866) – duchowny diecezji kieleckiej, święcenia kapłań-

skie otrzymał w  1830  r. Początkowo pełnił funkcję wikariusza w  Kurzelowie. W  latach 
1833–1866 był administratorem, a następnie proboszczem kościoła parafialnego w Złotni-
kach. W  1841  r. został mianowany poddziekanem, a  w  1846 dziekanem diecezji kielec-
kiej. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Złotnikach. Inskrypcja nagrobna głosi, 
że zmarł w 1866 r. w wieku 66 lat, co oznacza, że musiał urodzić się około 1800 r. Stoi to 
w jawnej sprzeczności ze źródłami, gdyż we własnoręcznie sporządzonym życiorysie ka-
płan ten stwierdził, że przyszedł na świat 6 marca 1806 r.; ADK, Akta konsystorskie. Status 
cleri 1847–1929, sygn. OP-X/13, s. 1284–1285; tamże, Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy 
kapłanów 1835–1840, sygn. OP-X/3, k. 29v; tamże, Akta kurialne ogólne. Życiorysy kapła-
nów 1835, sygn. OP-X/4b, k. 262 (tu curriculum vitae).

18 Michał Jasiński (1819–1865) – absolwent Seminarium Duchownego w  Kielcach i  Aka-
demii Duchownej Rzymskokatolickiej w Warszawie, wyświęcony w 1843 r., wykładowca 
kieleckiego Seminarium Duchownego w  latach 1844–1847. Był krótko administratorem 
parafii Luborzyca (1847), następnie plebanem w Igołomii (od 1847), Tarnawie (od 1860) 
i Brzegach (1860–1865); ADK, Akta konsystorskie. Status cleri 1847–1929, sygn. OP-X/13, 
s. 424–425.

19 Aleksander Borkowski-Dunin (ur. 1802) – budowniczy powiatu kieleckiego w latach 1847–
1865; J. Szczepański, Architekci, s. 35–38; S. Łoza, Słownik architektów i budowniczych, s. 43 
(tam informacja, że Borkowski był budowniczym tego powiatu od 1848 r.).
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piaskowca chęcińskiego, zamykane bramą wielką podwójną dębową, do którego wstępuje 
się po 3 gradusach20, także piaskowcowych. 

Wszedłszy do kościoła, widzimy posadzkę zrobioną z  drzewa, a  dalej prezbiterium 
opatrzone czter[e]ma oknami ze szkła różnokolorowego, które jest oddzielone od reszty 
kościoła kratką z drzewa ro[bo]ty tokarskiej niepomalowaną – w tej części po lewej stro-
nie w ścianie zrobiona jest szafka na chowanie Olei SS., a po prawej są drzwi prowadzące 
do zakrystii, skąd znów drzwi wychodzą do małego skarbczyka. 

Ołtarzy wszystkich jest pięć, trzy większe, a dwa w stosunku do tych są maleńkie; wi-
doczną jest rzeczą, że te trzy większe ołtarze przeniesione są ze starego kościoła. Ołtarz 
wielki, odnawiany w r. 1870, jest pełen gustu, z dwoma kolumnami snycerskiej roboty wy-
drążonymi, w różne kwiaty wyrobionymi, przy których stoją statuy rzeźbione przedstawia-
jące św. Wojciecha i św. Stanisława [k. 33v]. W górnej części tego ołtarza, w samym środku 
jego, pośród wielkich promieni rzeźbionych z drzewa unosi się wyobrażenie Jezusa Chry-
stusa, także rzeźbione, a na pilastrach zaczepieni są czterej aniołowie, co wszystko oświetlo-
ne światłem wpadającym przez okno wielkie okrągłe, jak już wspomniano, nabiera efektu. 
W tym ołtarzu znajduje się obraz Najświętszej Panny Maryi piastującej Zbawiciela świata, 
który, jak znawcy przypuszczają, jest szkoły włoskiej, na której znajduje się sukienka z drze-
wa snycerską robotą pozłacana, i korony nad głowami takiejże roboty – obraz ten zasłaniany 
jest zasuwą, na której znajduje się wyobrażenie Zaśnięciab Najświętszej Maryi Panny pędzla 
ordynarnego, mocno uszkodzone. Mensa tego ołtarza jest murowana z kamienia, której 
front zakryty jest przez antepedium zrobione z sukna czerwonego, wyszyte paciorkami. Na 
mensie stoi cymborium21 zbudowane w kształcie baldachimu tronowego, na którym po 
rogach ulatuje dwóch aniołków; a tak cymborium, jako też cały ołtarz są lak[i]erowane na 
kolor perłowy, a rzeźby, pilastry i wszelkie wypukłości złocone. Przed ołtarz wstępuje się po 
trzech kamiennych gradusach zrobionych z piaskowca chęcińskiego. [k. 34] Idąc od wiel-
kiego ołtarza, po lewej i prawej stronie, w rogach kościoła znajdują się 2c ołtarze mniejsze, 
składem swoim podobne do siebie, mające pilastry gładkie, bez żadnych ozdób, same tylko 
ramy koło obrazów są rzeźbione w figury, podobne jak ramy obrazu wielkiego ołtarza; oba 
pomalowane farbą pokostową na biało. W tym, który się znajduje po lewej ręce, jest obraz 
św. Mikołaja biskupa, pędzla Rycerskiego, malarza nie[g]dyś zamieszkującego w Kielcach22; 
zaś w drugim ołtarzu jest wyobrażenie św. Jana Kantego, mocno uszkodzony [s], niewiado-
mego pędzla. Oba te ołtarze mają mensy murowane z kamienia, przed którymi są antepe-
dia malowane na płótnie, a przed każdym po jednym gradusie z drzewa. 

Przy ścianach bocznych, w środku kościoła, są jeszcze dwa ołtarzyki roboty prostej, 
stolarskiej, pomalowane na kolor biały, z  mensami drewnianymi, w  których w  jednym 

b Nadpisane nad skreślonym wyrazem.
c Nadpisane nad wierszem.
20 Gradus (łac.) – stopień.
21 Cyborium – tu w znaczeniu tabernakulum.
22 Aleksander Rycerski (1825–1866) – malarz i  konserwator zabytków, związany głównie 

z Warszawą. W 1849 r. przebywał w Kielcach na zaproszenie mecenasa sztuki i kolekcjo-
nera Tomasza Zielińskiego, dla którego wykonywał kopie i prace konserwatorskie. Tworzył 
przede wszystkim obrazy o tematyce religijnej i portrety; R. Biernacka, Rycerski Aleksander, 
w: PSB, t. 33, Wrocław 1991–1992, s. 364–365.
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znajduje się obraz św. Izydora Rolnika, a w drugim św. Józefa piastującego Jezusa Chrystu-
sa. Oba te maleńkie ołtarzyki parafianie swoim kosztem wystawili w r. 1870, a obrazy do 
nich robił malarz Kuliński23 z Kielc. 

Nad głównymi drzwiami wchodowymi zawieszony jest chór, pod[t]rzymywany przez 
dwa filary, pomalowany na kolor perłowy. Na chórze znajduje się organ wystawiony 
[k. 34v] w roku 1868 kosztem wyłącznie parafian, ze składek dobrowolnych za rb 600; jest 
on pomalowany farbą pokostową, posiada dziewięć tonów, z których trzy mają piszczałki 
z drzewa, a reszta cynowe, wydające głosy za pomocą miechu tak nazwanego „cylinder”.

Jeszcze raz obróciwszy się ku wielkiemu ołtarzowi od chóru, widzimy ten kościół wid-
ny, niemający żadnych przedziałów czyli naw, a także bez sklepień, tylko przykryty sufitem 
na trzcinie; na ścianach w równych odstępach zawieszone są obrazy w liczbie 14, przed-
stawiające mękę Pańską, z których kilka są mocno uszkodzone, a pod nimi zacheusze24 
żelazne wystające z krzyżów malowanych na ścianie na niebiesko.

Wychodząc z  kościoła tego o  czternaście kroków od frontu stoi dzwonniczka mu-
rowana z  kamienia; dawniej dzwony umiesz[cz]one były w  wieżyczce wystawionej na 
ścianie frontowej, (+)d lecz ponieważ zauważono, że miechy dzwonów mogą spowodo-
wać osłabienie frontowej ściany, przeto parafianie ze składek dobrowolnych w r. 1883 bez 
opieki budowniczego powiatu wystawili skromny budynek, bez żadnych ornamentacji, 
na pomieszczenie dzwonów, które się tam obecnie znajdują. Dzwonnica ta jest 12 łokci 
długości, 10 szerokości, a 22 wysokości [k. 35] wzniesiona, o parterze i piętrze jednym, 
przykryta dachem z gontu, płaskawym, a co do formy, w ogóle zastosowana do całości 
kościoła, z oknami czyli głośnicami tegoż samego fasonu. W tej dzwonnicy zawieszone są 
3 dzwony, a mianowicie największy, na którym wyryty jest rok 1855 i napis „Białogon” – 
ma średnicy 26 cali, a wysokości 24. Drugi, na którym jest rok 1816 i  jakiś monogram 
nieczytelny, ma 18 cali średnicy i wysokości – a wreście trzeci, na którym jest tenże sam 
rok tylko bez żadnego monogramu, ma pół łokcia średnicy i wysokości25.

d Fragment dopisany na marginesie: „(+) o której przy opisie zewnętrznym k[ościo]ła była już 
mowa”.

23 Leon Kuliński (ur. 1831) – kielecki malarz i  konserwator zabytków. W  latach pięćdzie-
siątych XIX w. pracował jako konserwator w galerii Tomasza Zielińskiego; I. Jakimowicz, 
Tomasz Zieliński i jego zbiory, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1970, t. 6, s. 273 i n.

24 Właściwie zacheuszki – krzyże apostolskie oznaczające miejsce konsekracji świątyni (zwy-
kle w liczbie 12). Występują w formie klocka, płytki z symbolicznym krzyżykiem, są ma-
lowane bądź ryte w ścianie. Pod nimi umieszcza się jednoramienny świecznik lub lampkę. 
Ten i dalsze terminy z zakresu liturgii oraz sztuki kościelnej opracowano na podstawie pu-
blikacji: C. Zieliński, Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposa-
żeniu, ozdobie i konserwacji Domu Bożego. Podręcznik opracowany na podstawie przepisów 
kościelnych, Poznań–Warszawa–Lublin 1960; A.J.  Nowowiejski, Ceremoniał parafialny. 
Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego, wyd. 7, Płock 1931; 
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K.  Kubalska-Sulkiewicz, M.  Bielska-Łach, 
A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 1997; N. Lemaître, M.T. Quinson, V. Sot, Słownik kultury 
chrześcijańskiej, Warszawa 1997.

25 Dwa dzwony o łącznej wadze 300 kg zostały zarekwirowane przez Austriaków 16 sierpnia 
1916  r.; ADK, Akta konsystorskie. Dzwonów zabranie podczas wojny 1831–1922, sygn. 
OG-10/12, Dziekan dekanatu jędrzejowskiego do Konsystorza Biskupiego w  Kielcach, 
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Mówiąc o dzwonach nadmienia się, że w sygnaturce nad kościołem umieszczony jest 
dzwon o pięknym głosie, wreszcie przy drzwiach od zakrystii umieszczony jest jeden, a do 
użytku dla służby kościelnej należy dzwonków małych 4.

Sprzęty kościelne. Ponieważ parafia w[e] wsi Brzegi składa się z samych wiosek składa-
jących majorat rządowy, w których to wioskach mieszkają dzierżawcy, a zatem take sprzę-
ty, jako też ubiory kościelne są biedne, jako pochodzące z ofiarności samegoe wiejskiego 
ludu. I tak: w prezbiterium po obu stronach są dwie wielkie ławki pomalowane na kolor 
orzechowy, zrobione w  kształcie stall, bez żadnych rzeźb i  ozdób, a  na środku kościo-
ła znajdują się 4 ławki dla ludu zupełnie prawie przez czas zniszczone. Konfesjonałów 
jest dwa, roboty najprost[k. 35v]szej, także zniszczone. Chorągwi kolorowych nadzwyczaj 
ubogich jest cztery, a  jedna żałobna. Feretronów do noszenia podczas procesji, wyrobu 
prosto stolarskiego jest cztery; baldachim w stanie dobrym, z czerwonego adamaszku je-
den; dwie kropielnice z marmuru chęcińskiego w kształcie muszli, wmurowane w ścianę 
przy wejściu do kościoła, a także katafel26 czarny o trzech stopniach i krzesło (sedes) sta-
rożytne pokryte suknem czerwonym, odrestaurowane w r. 1883.

Do sprzętów tego kościoła jeszcze należą krzyże rozstawione po wszystkich 5 ołta-
rzach, z których dwa są mosiężne, jeden miedziany pobielony, w środku któregof znajdują 
się relikwie S. Mar[ii] Coronati, a dwa z drzewa, a także wielka pasja zawieszona pod su-
fitem nad prezbiterium, a także kanony w ramkach roboty prostej, do wszystkich ołtarzy.

Lichtarzy wielkich na ołtarze jest: sześć wyrobu Frageta27, ofiarowane przez Panią Po-
liksenę Przybylską28 w r. 1883, które się używają na wielkie uroczystości, żelaznych lichta-
rzy 24, dog stawiania po wszystkich ołtarzach, a pogrzebowych lichtarzy drzewianych 14.

W zakrystii znajdują się sprzęty następujące: scabellum29, genuflectorium30, a wresz-
cie mocno uszkodzone komody do pomieszczenia aparatów i bielizny kościelnej. [k. 36] 
Aparaty należące do tego kościoła: białego koloru ornatów jest 10, wszystkie są ubogie, 
z których 4 zdatne są do użytku, a mianowicie: złoty sychowy31 kupiony przez parafian 

30 XI 1916, k. 205, k. 243v; tamże, Akta konsystorskie parafii Brzegi 1834–1937, sygn. PB- 
-13/2, Protokół Dozoru Kościelnego z 1921 r. dotyczących strat wojennych, k. 404.

e Wyraz nadpisany nad wierszem.
f Słowo nadpisane nad wierszem.
g Nadpisane nad skreślonym słowem.
26 Tj. katafalk.
27 Fabryka wyrobów srebrnych i platerowanych, założona w Warszawie w 1824 r. przez Al-

fonsa i Józefa Fragetów, działająca do wybuchu II wojny światowej; zob. J. Paprocka-Gajek, 
Platery warszawskie w latach 1822–1914. Asortyment, odbiorca, obyczaj, Warszawa 2010, 
s. 100–114.

28 Poliksena Przybylska, skądinąd nieznana.
29 Scabellum (łac.) – ławeczka, podnóżek.
30 Genuflectorium (genuflexorium) (łac.) – ławka lub poduszka do klęczenia w  kościołach 

katolickich; klęcznik modlitewny.
31 Sychowy, szychowy – wykonany z  przędzy lnianej lub bawełnianej okręconej spiralnie 

metalowym drucikiem posrebrzanym bądź pozłacanym. Wszystkie terminy dotyczące 
włókiennictwa opracowano na podstawie: M. Michałowska, Leksykon włókiennictwa: surow-
ce i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny, Warszawa 2006.
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w Częstochowie w r. 1883; biały atłasowy z kolumną litą złotą; biały adamaszkowy32 z ko-
lumną roboty krzyżowej ręcznej; reszta, sześć są tak zniszczone przez czas, że nie warto 
opisywać. Ornatów czerwonych jest 4, z których dwa: to jest kamlotowy33 czerwony ze 
słupem litym sychowym i cały czerwony z jedwabnej materii mogą być używane. Ornatów 
zielonych, z  bokami zielonymi a  słupami niebieskimi, całe materialne obramowane sy-
chem złotym jest dwa. Fioletowych jest pięć, z których dwa zrobione z atłasu fioletowego 
ze słupami haftowanymi złotem, mogą być używane. Czarnych zaś ornatów jest cztery, 
z których jeden atłasowy, a drugi kamlotowy, obramowane sychem srebrnym, mogą być 
używane, gdyż reszta zupełnie zniszczone. Kap białych jest dwie, jedna atłasowa hafto-
wana złotem; jest sprawiona przez parafian w Częstochowie w r. 1882, a druga stara ada-
maszkowa bardzo wypłowiała. Czerwona kapa kamlotowa obramowana szlakiem roboty 
ręcznej jedna, a kap żałobnych jest trzy, z których jedna tylkoh z manchestru34 czarnego, 
obwiedziona szychem srebrnym może być używana. Tu także należy tuwalnia35 zrobiona 
z pasu starożytnego.

Do bielizny kościelnej należą: 7 obrusów w dobrym stanie, [k. 36v] a 20 płóciennych 
podniszczonych, używanych na pokrycie spodnie. Alb z obszyciami siatkowymi 2, ręczni-
ków większych 3, a mniejszych do ołtarzy 10, humerałów36 5, korpo[ra]łów37 7, puryfika-
terzy38 20, pasków 2.

Do sprzętów metalowych należą: kielichów 2, z których jeden srebrny, upiększony 
floresami, pozłocony jest wewnątrz i zewnątrz39, a drugi gładki pozłocony wewnątrz, 
do których należą także 2 patenyi. Monstrancja jest jedna, zrobiona w kształcie pro-

h Nadpisane nad wierszem.
i W źródle: patyny.
32 Adamaszek – dwustronna lub jednostronna tkanina żakardowa, jedwabna, lniana czy weł-

niana, zwykle jednobarwna, z wzorem matowym na błyszczącym tle (lub odwrotnie), uzy-
skiwana przez odpowiednie dobranie splotu tkackiego bądź zestawienie dwóch różnych 
splotów.

33 Kamlot – cienka, dość rzadka tkanina z wełny czesankowej gorszego gatunku, dawniej tka-
na z wełny wielbłądziej lub koziej.

34 Manchester – jednobarwna tkanina bawełniana o podłużnych, szerokich prążkach z okry-
wy włókiennej, wyrabiana w Anglii i w Prusach w XVIII stuleciu.

35 Tuwalnia – szeroki pas delikatnej, wzorzystej tkaniny, przez którą kapłan trzyma mon-
strancję; welon naramienny.

36 Humerał – biała chusta liturgiczna, okrywająca ramiona i szyję noszącego albę, zawiązywa-
na na piersiach. 

37 Korporał – niewielka chusta kwadratowa z białego płótna, obramiona haftem, używana 
w czasie konsekracji pod chleb i wino, element bielizny kielichowej. 

38 Puryfikaterz – mały ręczniczek służący do czyszczenia naczyń liturgicznych po komunii 
świętej, element bielizny kielichowej.

39 Kielich ten, fundacji Wojciecha Strzezoga i  Doroty Ciasko, wzmiankują J.  Wiśniewski, 
Historyczny opis kościołów, s.  6–7; oraz Katalog zabytków, s.  1. Tekst inskrypcji podają: 
J. Wiśniewski, Historyczny opis kościołów, s. 6–7; Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1 (Wo-
jewództwo kieleckie), red. J. Szymański, z. 2 (Jędrzejów i region jędrzejowski), wydała, wstę-
pem i komentarzem opatrzyła B. Trelińska, Kielce 1978, nr 1, s. 35. Zabytek datowany jest 
na 1635 lub 1636 r.
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mieni wychodzących z obłoków, mająca po bokach czterech aniołków, a na wierzchu 
koronę z małym krzyżykiem; jest ona srebrna, a melchizedech40 do niej należący po-
złacany, oceniona w inwentarzu fundi instructi na 80 rb41. Puszka z cymborium42 jest 
miedziana tylko pozłacana, roboty gładkiej, bez ozdób; do niej należy patena używana 
do chorych.

Jeszcze do sprzętów należą: kociołek miedziany na wodę, vascula na Olea S[ancto]- 
ru[m]43, forma do pieczenia opłatków, kółko do wyciskania komunikantów, umbraculum44 
stare i dwa krzyżyki mosiężne do ręki dla kapłana, jako też lichtarz wielki z drzewa do 
paschału zrobiony przez stolarza w r. 1883.

Zaś obok krzyży pozostawionych po ołtarzach jest jeszcze dwa z  drzewa, które się 
używają na procesje.

W zakrystii i skarbcu tego kościoła znajdują się książki i skrypta następujące: Mszałów 
jest 2, z których jeden jest stary nieużywany, a drugi nowy w czerwony safian45 oprawny, 
[k. 37] sprawiony przez parafian w Częstochowie w r. 1884. Mszałów żałobnych jest tak-
że 2, w nędznych oprawach. jEwangelia i Rytuał nowe, innych książek mogących służyć 
do użytku nie ma, obok 25 egzemplarzy książekk starych, podartych, bez początków lub 
końca, pozostałości po dawnych plebanach, które są treści po większej części teologicznej, 
i starych kazań.

Akta stanu cywilnego o urodzonych, zaślubionych i zmarłych są zaczęte od r. 1689, 
lecz z pierwszych pięćdziesięciu lat od tej daty są mocno przez czas uszkodzone, a nawet 
niektóre dowody trudne do przeczytania. Dokumentów zaś, tyczących się erekcyji dawne-
go kościoła, zapisów i fundatorów przeszłych na rzecz skarbu nie ma żadnych, wyjąwszy 
jednego egzemplarza inwentarza z r. 1853, spisanego na imię ks. Piotra Fioka46. 

Dom mieszkalny dla rządcy kościoła parafii Brzegi jest obszerny, składający się z 3 po-
koi, kuchni, spiżarni i sieni, obecnie znajduje się w stanie dobrym; do niego należą stodoła, 
wozownia i trzy chlewy, wszystko kryte słomą, a chlewy są w stanie upadku.

Mieszkanie zaś dla organisty i dziadka kościelnego znajduje się pod kościołem, w dom-
ku małym wystawionym w r. 1884. Dla rządcy kościoła jest obecnie wydzielona kolonia 

j Dopisek inną ręką: „Książka ze S”.
k Wyraz nadpisany nad wierszem.
40 Melchizedech – półksiężyc w monstrancji podtrzymujący hostię. 
41 Zabytek z 1782 r., z puncą WL; Katalog zabytków, s. 1.
42 Tu: puszka na komunikanty (cyborium).
43 Vasculum (łac.) – małe naczynie na wodę i oleje święte.
44 Umbraculum (łac.) – zasłona do monstrancji podczas wystawiania Najświętszego Sakra-

mentu.
45 Safian – cienka i miękka wyprawiona skóra koźla lub barania, barwiona na żywe kolory, 

używana m.in. do oprawiania książek.
46 Piotr Fiok (1827–1860) – kształcił się w kieleckim Seminarium Duchownym (1845–1847) 

i  w  warszawskiej Akademii Duchownej (1847–1851), święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1850 r. Był początkowo wykładowcą w Seminarium Duchownym w Kielcach, a następ-
nie administratorem (1853) i proboszczem parafii Brzegi (1854–1860). Zmarł 26 grudnia 
1860 r. jako wikariusz parafii Koziegłówek; ADK, Akta konsystorskie. Status cleri 1847–1929, 
sygn. OP-X/13, s. 204–205.



Opis kościoła parafialnego w Brzegach z 1884 roku 453

rozległości mórg 6, składająca się z kawałka ogrodu, a  reszta z  ziemi ornej przeważnie 
pszennej.

Obligacji, które rządca kościoła w Brzegach obowiązany [k. 37v] jest 12 mszy św. voty 
w cum of[f ]icio de functorum triem nocturnorum de cantandi pro benefactori[bus] E[c-
cle]sia.

Odpusty uroczyste, na które kapłani sąsiedni przybywają są dwa: na św. Mikołaj [6 XII] 
i Najświętszą Marią Panną Szkaplerza Świętego [16 VII].

Wsie składające parafią brzegowską są następujące: Brzegi, Bizoręda, Brzeźno, Chojny 
i Żerniki47, gdzie znajduje się maleńka kapliczka, na utrzymanie której złożone jest w Ban-
ku Polskim rbs 47.

Ponieważ już nic nie pozostało, co by można umieścić w opisie kościoła parafialnego 
w[e] wsi Brzegi, przeto na tym się takowy zakończa. 

w[e] wsi Brzegi, dnia 1 listopada 1884 r.
Ks. Roman Płoszczycki48

Administrator parafii Brzegi
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Pamiętniki Tomasza Piskorskiego (1898–1940)1
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Streszczenie 

Tomasz Piskorski był jedną z najważniejszych postaci, które kształtowały polski ruch młodzie-
żowy w pierwszej połowie XX w. Pod zaborami należał do czołowych postaci Organizacji Mło-
dzieży Narodowej, Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i polskiego skautingu. W Drugiej Rzeczy-
pospolitej działał w ruchu studenckim jako jeden z liderów „Zetu” akademickiego i Związku 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Należał do inicjatorów utworzenia Związku Seniorów 
Organizacji Młodzieży Narodowej (później – Związek Seniorów Organizacji Młodzieży Na-
rodowej i  Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej). Znalazł się w  gronie przywódców 
Związku Harcerstwa Polskiego. Był także kronikarzem dziejów ruchu zetowego i  polskiego 
harcerstwa. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Wzięty do 
niewoli przez Sowietów, został osadzony w obozie w Starobielsku i zamordowany w kwietniu 
1940 r. Od 1915 r. Tomasz Piskorski prowadził pamiętniki stanowiące relację z jego działalności 
w polskim ruchu studenckim, skautingu i harcerstwie. W trakcie powstania warszawskiego ich 
większa część została zniszczona. Ocalone zapiski (około 3700 stron rękopisu) zostały odna-
lezione dopiero kilka lat temu przez potomków Piskorskiego. Obecnie są przygotowywane do 
opublikowania przez wnuka Piskorskiego, Tomasza Chlebowskiego, który ich oryginały prze-
kazał Archiwum Akt Nowych. 

1 Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–2023 nr projektu 01SPN 17 0020 18. 
Kwota finansowania 751 222 zł.
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Słowa kluczowe: historia Polski w XX w., polskie organizacje młodzieżowe, Tomasz Pi-
skorski (1898–1940).

Summary

A new source for the history of Polish youth organizations in the first half  
of the 20th century – “Diaries” of Tomasz Piskorski (1898–1940)

Tomasz Piskorski was one of the most important people who shaped the Polish youth move-
ment in the early 20th century. During the time of the Partitions of Poland, he was one of the 
leading figures in the National Youth Organization, the Polish Youth Union “Zet” and scouting. 
In the Second Polish Republic he worked in the student movement as one of the leaders of the 
academic “Zet” and the Union of Polish Democratic Youth. He was one of the initiators of the 
creation of the Associationof Seniors of the National Youth Organization (later – the Associa-
tion of Seniors of the National Youth Organization and the Union of Polish Democratic Youth). 
He was among the leaders of the Polish Scouting Association. He was also a chronicler of the 
history of the “Zet” and scouting. After the outbreak of WW II, he participated in the Septem-
ber campaign. He was taken prisoner by the Soviets, was imprisoned in the camp in Starobielsk 
and murdered in April 1940. Piskorski had kept diaries since 1915, which gave an account 
on his activities in the Polish student movement and scouting. During the Warsaw Uprising, 
most of them got destroyed. The surviving records (approximately 3700 manuscript pages) 
were found only a few years ago by Piskorski's descendants. They are currently being prepared 
for publication by Piskorski's grandson, Tomasz Chlebowski, who donated the originals to the 
Archiwum Akt Nowych.

Keywords: History of Poland in the 20th century, Polish youth organizations, Tomasz Pis-
korski (1898–1940).

Intencją autora niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie bliskiego pojawienia 
się w obiegu naukowym – w postaci wydawnictwa źródłowego, opracowanego 
zgodnie z wymogami warsztatu naukowego historyka – niezwykle cennego źró-
dła do dziejów Polski w pierwszej połowie XX stulecia, jakim są bardzo obszerne 
Pamiętniki Tomasza Piskorskiego. 

Ich autor był niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci, które kształtowały 
wizerunek ideowy, struktury organizacyjne i  działalność formacyjną, politycz-
ną, społeczną, samokształceniową oraz proces angażowania się w życie publicz-
ne polskiej młodzieży w pierwszej połowie XX w. Urodził się 21 grudnia 1898 r. 
w rodzinie Wacława i Kazimiery z Maciejewskich w Warszawie. Tam też kształcił 
się w Gimnazjum generała Pawła Chrzanowskiego (późniejsze Gimnazjum im. 
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Jana Zamoyskiego), a następnie w Gimnazjum Rocha Kowalskiego. Już jako gim-
nazjalista został przyjęty do nielegalnych młodzieżowych związków – Organiza-
cji Młodzieży Narodowej (OMN) i organizacji „Pet” („Przyszłość”), kierowanych 
i koordynowanych przez ściśle zakonspirowany Związek Młodzieży Polskiej „Zet” 
(ZMP), w którego elitarnych szeregach również później się znalazł. Celem tych 
organizacji było krzewienie postaw patriotycznych, pokojowa i zbrojna (w sprzy-
jającej sytuacji międzynarodowej) walka o niepodległą Rzeczpospolitą – zjedno-
czoną z ziem 3 zaborów, demokratyczną, realizującą ideał społecznej sprawiedli-
wości, tolerancyjną narodowościowo i religijnie – oraz praca samokształceniowa 
i oświatowa. 

W 1911 r. Tomasz Piskorski wstąpił do drużyny skautowej (noszącej później 
nazwę 2. Warszawskiej Drużyny im. Tadeusza Rejtana). Od tego momentu dzia-
łalność w polskim skautingu, a później w harcerstwie miała stać się jednym z wio-
dących, najważniejszych wątków w jego życiu. Propagował koncepcję połączenia 
w polskim ruchu skautowym wątków patriotycznych i wychowawczych z oświa-
towymi i samokształceniowymi. Opowiadał się także za programowym werbo-
waniem do skautingu, a następnie polskiego ruchu harcerskiego dzieci z ubogich 
rodzin robotniczych, m.in. w celu ich edukowania, ale także kształtowania pożą-
danych postaw etycznych i patriotycznych oraz wyrabiania samodzielności i za-
radności. Już jako instruktor harcerski wziął udział w początkach listopada 1918 r. 
w zjeździe zjednoczeniowym polskich organizacji skautowych, którego efektem 
było powstanie Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). 

Dwa lata wcześniej Piskorski wstąpił do tajnej Polskiej Organizacji Wojsko-
wej (POW), awansując na stanowisko komendanta dzielnicowego w Warszawie. 
Za działalność patriotyczną i niepodległościową był w latach I wojny światowej 
zatrzymywany i  więziony przez okupacyjne władze niemieckie. W  listopadzie 
1918 r. brał udział w akcji rozbrajania załogi miejscowego niemieckiego garnizo-
nu w Warszawie. 

Po odzyskaniu niepodległości Tomasz Piskorski nadal udzielał się w  ruchu 
zetowym, którego poczynania koordynował tajny Związek Patriotyczny i  „Zet” 
akademicki2. Należał – oprócz Witolda Czerwińskiego, Zofii Dłużewskiej- 

2 W Drugiej Rzeczypospolitej w ruchu zetowym, koordynowanym do 1918 r. przez Związek 
Młodzieży Polskiej „Zet” (dalej: ZMP), nastąpił podział. Patronat nad jego jawnymi orga-
nizacjami politycznymi, społecznymi, kulturalno-oświatowymi i spółdzielczymi w „doros- 
łym” społeczeństwie, zrzeszającymi starszych uczestników ruchu – np. Towarzystwem 
Straży Kresowej, Związkiem Obrony Kresów Zachodnich, Centralnym Związkiem Mło-
dzieży Wiejskiej, Związkiem Naprawy Rzeczypospolitej, czy Generalną Federacją Pra-
cy  – przejął tajny Związek Patriotyczny. Analogiczną pozycję w  stosunku do legalnych 
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-Kańskiej, Alicji Dorabialskiej, Kazimierza Stańczykowskiego, Edmunda Straucha 
czy Wacława Szuriga – do najwybitniejszych działaczy młodzieżowego, studenc-
kiego nurtu ruchu zetowego. W pierwszej połowie lat dwudziestych jako przed-
stawiciel OMN (wraz z  m.in. Januszem Rakowskim i  Witoldem Wyszyńskim) 
zasiadał w  Centralnym Komitecie Akademickim (Związku Polskiej Młodzieży 
Akademickiej). Z kolei po przewrocie majowym znalazł się w gronie liderów pro-
piłsudczykowskiego Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD). Reda-
gował też organy centralne ZPMD, którymi w latach 1927–1928 była warszawska 
,,Myśl Akademicka”, a na przełomie lat dwudziestych i  trzydziestych – „Brzask”. 
Należał do inicjatorów powołania do życia w 1926 r. Związku Seniorów Organi-
zacji Młodzieży Narodowej – ZS OMN (rok później organizacja zmieniła nazwę 
na Związek Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej i Związku Polskiej Mło-
dzieży Demokratycznej). Znalazł się też w jej pierwszym tymczasowym zarządzie. 

Równocześnie wchodził nieprzerwanie w  skład środowiska liderującego 
ZHP – jako hufcowy, zastępca komendanta Chorągwi Warszawskiej Męskiej, ko-
mendant tejże Chorągwi i pełniący obowiązki Naczelnika Harcerzy (tę ostatnią 
zaszczytną funkcję sprawował dwukrotnie: na przełomie lat 1933 i 1934 oraz 1936 
i 1937). Współorganizował krajowe i międzynarodowe zloty skautowe.

W okresie walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Tomasz Piskorski 
brał udział najpierw w wojnie polsko-sowieckiej w latach 1919–1920 (zaciągnął 
się do 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, uczestniczył w wyprawie wileń-
skiej, służył w wywiadzie 2. Dywizji Piechoty Legionów, Grupie Operacyjnej ge-
nerała Lucjana Żeligowskiego oraz w dowództwie 4. Armii), a następnie w 1921 r. 
w III powstaniu śląskim. Podjął studia prawnicze na Wydziale Nauk Politycznych 
i Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej (WWP). Został też jej pracownikiem 
i przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół WWP, którego był zresztą współza-
łożycielem. Działał w Lidze Morskiej i Kolonialnej oraz na rzecz środowisk polo-
nijnych (zwłaszcza skupisk młodzieży polskiej poza granicami kraju). W 1938 r. 

organizacji studenckich i uczniowskich ruchu zetowego – OMN, a później także Związku 
Polskiej Młodzieży Demokratycznej czy „Petu” – zajmował zakonspirowany „Zet” akade-
micki. Warto dodać, że II wojna światowa i utrata przez Polskę niepodległości otworzyły 
w dziejach ruchu zetowego kolejny rozdział walki o odbudowę państwa, tajnej działalności 
samokształceniowej oraz udziału w konspiracyjnym ruchu oświatowym. Wielu zetowców 
zaangażowało się w prace administracyjne i oświatowe Polskiego Państwa Podziemnego, 
weszło w skład Armii Krajowej i innych konspiracji, m.in. Organizacji Orła Białego, Związ-
ku Odbudowy Rzeczypospolitej, Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice” oraz Związ-
ku Syndykalistów Polskich. Na uchodźstwie środowisko zetowe skupiło się w  Londynie 
w Zespole Piłsudczyków, a po zakończeniu wojny – w Lidze Niepodległości Polski.
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organizował Wydział Rzemiosła w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. We wrześ- 
niu 1939 r. zgłosił się ochotniczo do wojska i brał udział w kampanii wrześnio-
wej. Wzięty do niewoli przez Sowietów, został osadzony w obozie w Starobielsku 
i zamordowany w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Charkowie, dzieląc m.in. los 
wielu oficerów Wojska Polskiego i  policjantów – ofiar tzw. zbrodni katyńskiej. 
Jego symboliczny grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie3. 

Bohater niniejszego tekstu był nie tylko jednym z  organizatorów, liderów 
i  czołowych działaczy licznych polskich organizacji młodzieżowych w  okresie 
zaborów, I wojny światowej i w  latach Drugiej Rzeczypospolitej, lecz także ich 
kronikarzem i historykiem, autorem, współautorem, jak również redaktorem licz-
nych opracowań odnoszących się do dziejów i składu osobowego ruchu zetowe-
go4 oraz publikacji prezentujących historię i działalność polskiego harcerstwa5. 

Swą życiową pasję dziejopisa Tomasz Piskorski realizował też, dokumentu-
jąc skrupulatnie niemal przez całe życie na łamach sumiennie prowadzonych 
dzienników losy własne, rodziny, przyjaciół i  współpracowników oraz środo-
wisk, w których przyszło mu działać. Spisywanie wspomnień zaczął już w wieku 
9 lat. Początkowo zapiski te miały charakter nieregularny, aby w 1915 r. przybrać 
kształt uzupełnianych codziennie nowymi wpisami dzienników-zeszytów (sam 
określał je jednak konsekwentnie – choć niezgodnie z przyjętą powszechnie dla 

3 Więcej o T. Piskorskim m.in. w: W. Błażejewski, Piskorski Tomasz Henryk, w: Polski słownik 
biograficzny, t. 26. Wrocław–Warszawa 1981, s. 561–563; Harcerski słownik biograficzny, 
t. 3, red. J. Wojtycza, Warszawa 2012, s. 157–160; P. Waingertner, Konspiracja trzech poko-
leń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), Łódź 2017; wyd. 2 Łódź 
2018, s. 12, 151, 153–155, 158, 258, 324, 541, 550, 560, 566, 569; tenże, Ruch zetowy w Dru-
giej Rzeczypospolitej. Studium myśli politycznej, Łódź 2006, s. 65, 68–69, 74, 326–327, 417, 
438, 456, 475, 477; T.W. Nowacki, Szkic do dziejów Zetu, w: Zet w walce o niepodległość 
i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, red. T.W. Nowacki, Warszawa 1996, s. 182–183; 
T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, oprac. S. Cenckiewicz, Gdańsk 2001, s. 98; J. Rakowski 
J., Zetowcy i piłsudczycy (dok.), ,,Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1981, z. 56, s. 35; F. Sadurski, 
Ze wspomnień lubelskich, w: Zet w walce, s. 479–482. 

4 Zob. np.: T. Piskorski, Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Seniorów OMN i ZPMD 
Szkół Wyższych 1926–1934, Warszawa 1934; tenże, Wykaz poległych i zmarłych uczestni-
ków ruchu niepodległościowego Młodzieży Narodowej (członków Związku Młodzieży Na-
rodowej „Zet”), Organizacji „Przyszłość-Pet” i  innych stopni organizacyjnych w okresie lat 
1866–1936, Warszawa 1936; tenże, Wspomnienie pośmiertne o Kazimierzu Stańczykowskim 
(1901–1937), Warszawa 1937; W pięćdziesiątą rocznicę powstania „Zetu”. Sprawozdanie ze 
Zjazdu Uczestników Ruchu Niepodległościowego Związku Młodzieży Polskiej („Młodzieży 
Narodowej”) 28 i 29 IX 1936 w Warszawie, oprac. T. Piskorski, Warszawa 1937.

5 Zob. m.in.: T. Piskorski, XV-lecie Starszego Harcerstwa, Katowice 1936; Polacy na Dżem-
bori. Wspomnienia z Międzynarodowego Zlotu Skautowego w Arrowe Parku pod Birkenhe-
ad Anglia 1929 r., red. T. Piskorski i in., Warszawa 1931. 
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tego rodzaju twórczości klasyfikacją – mianem „pamiętników”). Traktował przy 
tym swoje notatki jako gorący, „surowy” zapis swego życia prywatnego i  dzia-
łalności publicznej, nieprzeznaczony tymczasem do publikacji. Nosił się jednak 
z zamiarem wydania pamiętników w przyszłości – gdy osiągnąć miał podeszły 
wiek – jako możliwie najpełniejszej relacji z  życia, a  zarazem jego formalnego 
podsumowania, o czym wspominał zresztą na ich kartach6. 

Założenie autora dzienników – wierność faktom, pełna szczerość w zdawa-
niu sprawy z własnych przemyśleń i motywacji oraz poczynań (zarówno w sferze 
prywatnej, jak i publicznej) – sprawiło, że codzienne zapiski stały się dla Tomasza 
Piskorskiego rodzajem bezkompromisowo uczciwej spowiedzi, a rozrastająca się 
relacja – świadkiem życiowych wzlotów i upadków, sukcesów i porażek, a przy 
tym zalet i wad jej autora (co za tym idzie także swoistą rękojmią, pomagającą 
mierzyć się ze słabościami charakteru)7. 

Dokładność i rzetelność również cechują wspomnienia Tomasza Piskorskiego, 
zawierające charakterystyki osób i  opisy miejsc, wreszcie opowieści o  wydarze-
niach, w jakich uczestniczył bądź których sam był inicjatorem. Skrupulatności tej 
był wierny, zdając sobie wagę ze znaczenia swych pamiętników – po ich upublicz-
nieniu – jako cennego źródła historycznego dla badaczy dziejów Polski, ruchów 
młodzieżowych i losów poszczególnych postaci, odgrywających istotną rolę w waż-
nych zdarzeniach i procesach zachodzących na ziemiach polskich przed i w trakcie 
I wojny światowej oraz w odrodzonym po jej zakończeniu państwie polskim8. 

Pamiętniki Tomasza Piskorskiego, po jego wyruszeniu na front we wrześniu 
1939  r., zabezpieczyła i  przechowywała jego żona Maria (z  domu Podgórska) 
w ich mieszkaniu przy ul. Nowy Zjazd 3 w Warszawie. Jednak po wybuchu po-
wstania warszawskiego, 3 sierpnia 1944 r., kiedy wraz z córkami Anną i Katarzyną 
przebywała u rodziców, zamieszkujących przy ul. Powsińskiej, Niemcy wtargnęli 

6 O planach opublikowania pamiętników świadczą zawarte w nich uwagi T. Piskorskiego. 
Konstatował on: „W przyszłości, u schyłku mojego życia, przed oddaniem »pamiętników« 
do druku dokładnie wtedy je przejrzę, uzgodnię różne niedokładności i poprawię”; T. Pi-
skorski, Pamiętniki, wstęp, red. i  oprac. T. Chlebowski, t.  1, s.  4 (tekst nieopublikowany 
w posiadaniu autora artykułu, paginacja T. Chlebowskiego).

7 Tę swoistą rolę, odgrywaną przez pamiętniki w jego życiu, tak wspominał sam T. Piskor-
ski: „Świadomość tego, że to, co robię, będę musiał opisać, chroni mnie przed postępkiem 
ujemnym, jest to wtedy jakby przestroga: kłamać ci nie wolno w pamiętniku, a więc bę-
dziesz się musiał przyznać do swej miernoty”; tamże.

8 W pamiętnikach T. Piskorski stwierdzał: „Specjalną uwagę zwracam m.in. na takie rzeczy, 
jak nazwy, nazwiska, a nawet i adresy. Te szczegóły przydać mnie się mogą samemu, jak 
i późniejszym badaczom, którzy w mych opisach znajdą niejedną wiadomość im potrzeb-
ną”; tamże, s. 5. 
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do domów przy Nowym Zjeździe, demolując mieszkania, a dobytek mieszkańców 
wyrzucając przez okna. Dopełniając dzieła zniszczenia, podpalili też część budyn-
ków oraz wyrzucone z domów sprzęty, ubrania, książki i dokumenty. Te usiłowali 
później gasić mieszkańcy i świadkowie wydarzenia, przyczyniając się również do 
ocalenia części pisarskiej spuścizny Piskorskiego (dom, w  którym przed wojną 
mieszkali Piskorscy, uległ jednak całkowitemu zniszczeniu). 

Najprawdopodobniej Marii Piskorskiej, powiadomionej o  losie domu i  ro-
dzinnego dobytku, udało się – pomimo walk, które ogarnęły miasto – dotrzeć 
na Nowy Zjazd. Następnie przeniosła ocaloną z pożogi część pamiętników męża 
do domu rodziców i ukryła na strychu. Jednak i ten dom w trakcie walk powstań-
czych został trafiony podczas ostrzału niemieckiej artylerii. Pocisk rozbił część 
dachu – jak się później okazało – nie niszcząc, szczęśliwym trafem, złożonych na 
strychu zeszytów z zapiskami Tomasza. Tymczasem najprawdopodobniej jeszcze 
na początku września Maria z córkami i rodzicami schronili się w Konstancinie. 
Ojciec Marii, Przemysław, powrócił do domu przy ul. Powsińskiej prawdopodob-
nie już w styczniu 1945 r., a kobiety zamieszkały w Zabrzu na Śląsku.

Powróciły do Warszawy w 1948 r. Jednak Marii Piskorskiej nie udało się uzy-
skać od nowych władz administracyjnych miasta decyzji o  odzyskaniu domu, 
w którym zamieszkiwała wraz z rodzicami, a który został po wojnie zajęty zarów-
no przez tzw. kwaterunkowych, jak i  „dzikich” lokatorów. Ostatecznie rodzinie 
Tomasza Piskorskiego udało się uzyskać jedynie zgodę na zamieszkanie w jednym 
z pokoi na pierwszym piętrze. 

Katarzyna Piskorska – przewodniczka harcerska, artystka, rzeźbiarka i meda-
lierka, która odziedziczyła dom w 1980 r., po śmierci matki, zapewne nie wiedzia-
ła o zachowaniu się części pamiętników ojca, mimo że przeprowadziła na prze-
łomie wieków gruntowny remont dachu, pod którym na strychu zabezpieczona 
została memuarystyczna spuścizna jej ojca – sama zginęła w katastrofie smoleń-
skiej w 2010 r. w drodze na obchody siedemdziesiątej rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Spadkobiercy Katarzyny – dzieci jej starszej siostry Anny, czyli Tomasz Chlebow-
ski i jego siostra Weronika Chlebowska-Dziadosz – również nie mieli tej wiedzy. 
W 2015 r. rodzinny dom otrzymała ostatecznie córka Tomasza Chlebowskiego, 
Joanna Rutkowska, która przeprowadziła gruntowny remont. To właśnie w jego 
trakcie została odnaleziona złożona swego czasu na strychu przez jej prababcię 
Marię część pamiętników Tomasza Piskorskiego, która ocalała z pożogi w okresie 
powstania warszawskiego9.

9 Historię zabezpieczenia spisanych wspomnień T. Piskorskiego w latach okupacji niemiec-
kiej w czasie II wojny światowej, uratowania ich części w okresie powstania warszawskiego, 
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Na spuściznę tę składa się 140 zeszytów, liczących łącznie około 3700 stron 
rękopisu. Stanowią one około jedną trzecią spośród całości – ostatni z zachowa-
nych zeszytów, z końca maja 1939 r., nosi numer 403. Pierwsze 6 zeszytów za-
pełnionych zostało przez Piskorskiego wstępem i notatkami mającymi charakter 
wspomnień z dzieciństwa i wczesnej młodości, które miały uzupełniać później-
sze, systematyczne wpisy. Spośród regularnie już prowadzonych zeszytów-dzien-
ników jeden był wypełniany wpisami średnio z około 3 tygodni. W ciągu roku 
dawało to imponującą liczbą 17 zeszytów rocznie zapisanych codziennymi i – co 
należy podkreślić – stosunkowo obszernymi, szczegółowymi notatkami. 

Możemy tylko przypuszczać, że zwyczajowi sporządzania codziennych no-
tatek Tomasz Piskorski pozostał wierny również w  późniejszych miesiącach. 
Rzecz jasna udział w walkach kampanii wrześniowej, a później sowiecka niewo-
la nie sprzyjały systematycznemu prowadzenia dzienników. Najpierw frontowe 
obowiązki, przemarsze, udział w działaniach wojennych, a później – w niewo-
li sowieckiej – groźba odkrycia, skonfiskowania notatek przez funkcjonariuszy 
NKWD czy prozaiczne trudności w dostępie do papieru trudno uznać za okolicz-
ności umożliwiające utrzymanie dyscypliny w uzupełnianiu diariusza. 

Wpisy Tomasza Piskorskiego, zamieszczane (hipotetycznie) od września 
1939 r. aż do jego tragicznej śmierci w kwietniu 1940 r. w Charkowie, nie były 
zapewne uzupełniane regularnie i nie miały tak obszernego charakteru, jak te z lat 
wcześniejszych. Jednak, znając bardzo emocjonalny, a zarazem poważny stosu-
nek Piskorskiego do własnych pamiętników, trudno uznać, iż zaniechał zupeł-
nie ich spisywania – zwłaszcza, że stał się świadkiem wyjątkowo dramatycznych 
i przełomowych dla Polski i Polaków wydarzeń. 

Ocalone zeszyty z  zapiskami Tomasza Piskorskiego zasadniczo odnoszą się 
chronologicznie do całego jego życia. Równocześnie jednak występują w tym źród- 
le istotne luki, dzielące większe zespoły uratowanych od zniszczenia zeszytów. 
Najdłuższa z nich z nich obejmuje okres ponad 4 lat – od końca 1927 do kwietnia 
1932 r., kiedy to zaszły wydarzenia i procesy istotne dla dziejów polskiego dwu-
dziestolecia międzywojennego – m.in. umacnianie się ekipy sanacyjnej u władzy, 
wykształcanie się autorytarnego systemu sprawowania władzy przez Józefa Pił-
sudskiego, kolejne wybory parlamentarne w latach 1928 i 1930 oraz proces brze-
ski – a istotne zmiany zaszły również w życiu prywatnym Piskorskiego – np. ślub 
z Marią Podgórską i narodziny pierwszego dziecka, córki Anny. 

wreszcie odnalezienia po 60 latach od zakończenia wojny podaję za T. Chlebowskim, auto-
rem wstępu, opracowania i redakcji Pamiętników; tamże, s. 2–3. 
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Inne braki dotyczą: I wojny światowej i obejmują jej początek oraz pierwsze kil-
kanaście miesięcy konfliktu (zachowały się zeszyty z zapiskami od września 1915 
do listopada 1918 r.); wojny polsko-sowieckiej, w której jak wcześniej wspomnia-
no, walczył Piskorski (luka w notatkach od czerwca 1920 r. do kwietnia 1921 r.); 
dni i wydarzeń odnoszących się do tragicznej śmierci w zamachu pierwszego pre-
zydenta Polski międzywojennej Gabriela Narutowicza; dramatycznych wydarzeń 
przewrotu majowego z  1926  r.; wreszcie – o  czym była już mowa – ostatnich 
miesięcy pokoju w 1939 r., kampanii wrześniowej i okresu pobytu autora dzien-
ników w niewoli sowieckiej (jeśli nawet kontynuował on w tym okresie spisywa-
nie wspomnień, część notatek mogła zaginąć podczas działań frontowych; jeżeli 
przetrwały okres walk, zostały zapewne przejęte przez NKWD wraz z zapiskami 
z okresu niewoli sowieckiej). 

Nie zachowały się również wpisy Tomasza Piskorskiego odnoszące się do waż-
nych chwil w jego życiu prywatnym, takich jak: poznanie i ostateczne rozstanie 
z jego pierwszą miłością Marią Sadkowską; tragiczna śmierć matki, która zginęła 
pod kołami tramwaju; śmierć ojca Wacława; wreszcie narodziny obu córek. 

„Pamiętniki” – jak, raz jeszcze podkreślmy, określał je sam autor – Tomasza 
Piskorskiego, pomimo zasygnalizowanych luk i braków, są prawdziwą skarbnicą 
niezwykle cennych informacji dla historyka dziejów Polski w  I połowie XX w., 
a szczególnie dla dziejopisów, zajmujących się historią polskich środowisk, orga-
nizacji i ruchów młodzieżowych z okresu sprzed wybuchu I wojny światowej, lat 
Wielkiej Wojny i czasów Drugiej Rzeczypospolitej. Źródło to wnosi wiele do wie-
dzy historycznej o strukturach, organizacji, działalności formacyjnej, samokształ-
ceniowej, oświatowej, politycznej i patriotycznej ruchu zetowego – ZMP „Zet”, 
„Petu”, OMN i ZPMD, a także polskiego skautingu i ZHP. Wzbogaca również wie-
dzę dziejopisów o składzie i poczynaniach POW oraz wydarzeniach politycznych 
(a niekiedy i ich kulisach), kluczowych dla dziejów Polski międzywojennej. 

Memuarystyczna spuścizna Tomasza Piskorskiego jest obecnie przygoto-
wywana do wydania przez jego wnuka – wspomnianego wcześniej Tomasza 
Chlebowskiego10. Opublikowany tekst będzie liczył w druku około 116 arkuszy  

10 Tomasz Chlebowski – ur. 21 czerwca 1954 r. w Warszawie. Syn znanego historyka dzie-
jów Polski i Polaków w latach II wojny światowej oraz publicysty Cezarego Chlebowskiego 
i Anny Piskorskiej-Chlebowskiej. Astronom, popularyzator nauki, przedsiębiorca, działacz 
opozycji demokratycznej w PRL. Doktor habilitowany i autor kilkudziesięciu prac nauko-
wych z  dziedziny astronomii. W  przeszłości pracownik Centrum Astronomicznym im. 
Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego (zastępca dy-
rektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego), Harvard-Smith-
sonian Center for Astrophysics w USA, JILA (wspólnego instytutu Uniwersytetu Kolora-
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wydawniczych (blisko 1800 stron). Zapiski zostały opatrzone przez Chlebowskie-
go ponad 3 tysiącami przypisów, wstępem i epilogiem. Dołączony indeks nazwisk 
liczy również ponad 3 tysiące pozycji. Publikacja będzie również zawierała posło-
wie oraz drzewo genealogiczne rodziny Piskorskich. Tekst Pamiętników ma za-
chowywać standardy naukowego opracowania. Jedyne zmiany, jakie wprowadził 
Tomasz Chlebowski, są – jak deklaruje – zgodne z zaleceniami Zasad wydawni-
czych obowiązujących w  „Tekach Archiwalnych”, opublikowanymi przez Archi-
wum Akt Nowych11.

Publikacja będzie przy tym wzbogacona o zdjęcia dokumentujące życie i dzia-
łalność Tomasza Piskorskiego, jakie znajdują się w  dyspozycji jego potomka. 
Ogromna większość fotografii, uwieczniających autora Pamiętników, innych zdjęć 
rodzinnych i sytuacyjnych pochodzi przy tym z kolekcji samego Tomasza Chle-
bowskiego (która została stworzona również w wyniku darowizn lub możliwości 
skopiowania fotografii znajdujących się u innych członków rodziny). Z kolei opisy 
wielu miejsc czy wydarzeń zostały zilustrowane zdjęciami pochodzącymi m.in. 
z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Przy opracowaniu wydania Pamiętników 
Chlebowski korzystał też z literatury naukowej przedmiotu12. Warto równocze-

do w Boulder i National Institute of Standards and Technology) oraz Kitt Peak National 
Observatory w  USA. W  latach 1976–1981 współpracownik Komitetu Obrony Robotni-
ków, Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i Niezależnej Oficyny Wydawniczej oraz 
działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność”. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w podziemiu (w Re-
gionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze i  w  „Tygodniku 
Mazowsze”). Od 1990 r. przedsiębiorca i menedżer z powodzeniem działający w polskiej 
branży informatycznej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski i odznaką honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjono-
wanej z powodów politycznych”. 

11 T. Chlebowski zamierza nadać opublikowanym dziennikom T. Piskorskiego tytuł Z cwału 
w cwał... „Pamiętniki” Tomasza Piskorskiego. W liście do autora niniejszego artykułu uza-
sadniał: „Wiem, że słowo »cwał« jest niewspółczesne, ale wydaje mi się, że – mimo że nie 
zachowało się w tekście dziadka – bardzo oddaje jego życie: był kawalerzystą, ciągle pędził 
(po kilka zebrań dziennie, jeżdżąc tramwajem lub biegając […]). Te słowa kazał wygrawero-
wać na wewnętrznych stronach obrączek ślubnych. Jego zamiłowanie do historii i podziw 
dla bohaterów powstania styczniowego – to wszystko jest w tych czterech słowach. Kolejne 
trzy kropki też są nawiązaniem do rwanej i przerwanej narracji” Należy wyjaśnić, że pierw-
sze słowa tytułu to fragment pieśni śpiewanej przez powstańców styczniowych: „Z potrze-
by w potrzebę i z cwału w cwał,/ Ze szańca na szaniec, i z wału na wał!/ To rozkosz, to 
rozkosz jedyna!/ Rycerska przyczyna, rycerski to tan!”.

12 T. Chlebowski korzystał m.in. z: W. Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego. Zarys ogól-
ny, Warszawa 1935; tenże, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), Warszawa 1985; 
W. Hausner, M. Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015; Zet w walce; P. Waingert-
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śnie zaznaczyć, że oryginały zeszytów-dzienników Tomasza Piskorskiego zostały 
przekazane przez Tomasza Chlebowskiego do zbiorów Archiwum Akt Nowych 
(AAN), które poddało je konserwacji, przekazując – zgodnie z umową – skany 
oryginalnego tekstu darczyńcy13.

Szerokie udostępnienie badaczom zeszytów-dzienników Tomasza Piskorskie-
go, złożonych w AAN, jak i zapowiedź ich upublicznienia – w postaci opubliko-
wanych Pamiętników – stanowią z pewnością fakty warte odnotowania w nauko-
wym obiegu informacji. Studia archiwalne nad źródłem przekazanym AAN, jak 
i  lektura wydanych Pamiętników przyczynią się do uzupełnienia wiedzy histo-
ryków o dziejach Polski i Polaków w I połowie XX w. Podjęte nad nimi badania 
mogą stać się także inspiracją do nowych publikacji naukowych, powstania inte-
resujących prac doktorskich i magisterskich oraz zainicjowania ciekawych debat 
nad wybranymi wątkami najnowszej historii Polski. 
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streszczenie

Artykuł polemiczny dotyczy monografii autorstwa Karola Żojdzia (Wszyscy ludzie króla. Zyg-
munt III Waza i  jego stronnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszych dekadach XVII 
wieku, Toruń 2019). Polemika odnosi się do kwestii marginalizacji Radziwiłłów birżańskich 
przez Zygmunta III i genezy negatywnego wizerunku króla w historiografii.

słowa kluczowe: Radziwiłłowie, Birże, Krzysztof Mikołaj Radziwiłł „Piorun”, Janusz Ra-
dziwiłł, Zygmunt III, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, XVII w.

summary

The dispute over the reasons for the marginalization of the Radziwiłł family 
(Birżai) by Sigismund III and the genesis of the negative image of the King in 
historiography2

The polemic article discusses a monography by Karol Żojdź about the party of Sigismud III 
in the Grand Duchy of Lithuania in the first two decades of the 17th century. The text focuses 

1 Na marginesie książki Karola Żojdzia, Wszyscy ludzie króla. Zygmunt III Waza i jego stron-
nicy w  Wielkim Księstwie Litewskim w  pierwszych dekadach XVII wieku, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, 465 ss.

2 A gloss to the book of Karol Żojdź, All the King’s Men. Sigismund III Vasa and His Support-
ers in the Grand Duchy of Lithuania in the First Decades of the 17th Century, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, 465 ss.
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mainly on the marginalization of the Radziwiłł family (Birżai) by Sigismund III and the genesis 
of the negative image of the King in historiography.

keywords: Radziwiłł family, Birżai, Krzysztof Mikołaj Radziwiłł „Piorun”, Janusz Radziwiłł, 
Sigismud III, Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, 17th century.

Monografia Karola Żojdzia poświęcona stronnictwu Zygmunta III w  Wielkim 
Księstwie Litewskim obejmuje lata 1603–1621. Praca ma układ chronologicz-
no-rzeczowy. Składa się z 4 rozdziałów, wstępu i zakończenia. Zawiera ponadto 
wykaz źródeł i  literatury oraz indeks osobowy. Rozdział pierwszy „ma charak-
ter wprowadzający”. Autor omówił w nim „w zawężonym stopniu poruszony we 
wstępie stan badań nad wczesnonowożytnym klientelizmem – zarówno w pol-
skiej, jak i obcej historiografii”, wyjaśnił „podstawową terminologię oraz związa-
ne z nią wątpliwości”, przy czym „kluczowy element tej części rozważań stanowi 
wskazanie specyfiki patronatu królewskiego i magnackiego w Rzeczypospolitej, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnice między Koroną a Litwą i porówna-
nie z tym samym zjawiskiem w innych państwach” (s. 28). W rozdziale drugim 
Żojdź zdefiniował „cele królewskiej polityki” oraz omówił „układ sił w Wielkim 
Księstwie Litewskim, począwszy od 1587 r.” (s. 28). Ta część rozprawy ma charak-
ter chronologiczny, stanowi syntetyczne ujęcie królewskiego panowania, „przez 
pryzmat ewoluujących relacji dworu z czołowymi litewskim magnatami” (s. 28). 
W  rozdziale trzecim autor scharakteryzował polityczne zaplecze króla na Li-
twie, dokonując analizy „karier, kwalifikacji politycznych, pozycji na dworze oraz 
możliwości protekcyjnych litewskich regalistów – co jest swoistym zestawieniem 
szeregu szczegółowych ustaleń fragmentarycznie prezentowanych na przestrzeni 
poprzedniego rozdziału”. Ponadto omówił „skład, strukturę i wpływy na prowincji 
sympatyzujących z obozem królewskim fakcji” (s. 29). Rozdział czwarty traktuje 
o „praktyce sprawowania władzy tzn. polityce nominacyjnej, rozdawnictwie dóbr 
oraz nieformalnych metodach wywierania przez dwór nacisku na elitę” (s. 29). 
Żojdź omówił również „działania parlamentarne stronnictwa królewskiego”, 
przy czym starał się nie tyle analizować „przebieg kolejnych zgromadzeń, wy-
łącznie w kontekście spraw litewskich, w oderwaniu od perspektywy koronnej”, 
ile „uchwycić mechanizmy rządzące rywalizacją na płaszczyźnie sejmowej oraz 
pozycji Litwinów podczas obrad” (s. 29).

Zarówno w rozdziale trzecim jak i czwartym, które to stanowią „zasadniczą 
część pracy” (s. 29), zastosowano narrację problemową (s. 29). Zakończenie sta-
nowi „poprawioną i rozwiniętą wersję artykułu, który autor opublikował w języku 
białoruskim w 2016 roku na łamach jednego z tamtejszych czasopism” (s. 380). 
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Żojdź odniósł się w nim „do zmian, jakie zaszły na litewskiej scenie politycznej na 
przestrzeni lat 20. XVII w.”, opisując „walkę o dobra po Janie Karolu Chodkiewiczu 
– które ostatecznie przejęli Sapiehowie, wzmacniając tym samym ekonomicz-
ne podstawy swojej potęgi – oraz pokrótce odnosi się do bardzo szczegółowo 
zaprezentowanego w literaturze przedmiotu konfliktu pomiędzy Lwem Sapiehą 
a Krzysztofem II Radziwiłłem” (s. 29). „Podsumowanie całej pracy” stanowi „kon-
kluzja” rozdziału czwartego zatytułowana Generalna ocena (s. 374), przy czym 
– jak ujął to autor:

chodzi […] o generalną ocenę Zygmunta III jako polityka i osoby odpowiedzialnej za 
powierzone sobie królestwo. Zadanie o tyle trudne, co niewdzięczne, m.in. z powodu 
kontrowersji, jakie postać pierwszego Wazy na polskim tronie wzbudza w historiogra-
fii. Albowiem obok wyważonych głosów, akurat na tym władcy skupiło się szczególnie 
dużo (nie zawsze słusznej) krytyki, choć nie ulega wątpliwości, iż król ma pośród ba-
daczy również obrońców wyraźnie go idealizujących (s. 374).

Otóż formułowanie „generalnej oceny Zygmunta III jako polityka i  osoby 
odpowiedzialnej za powierzone sobie królestwo” (s.  374) na podstawie badań 
dotyczących jedynie stronnictwa królewskiego w Wielkim Księstwie Litewskim 
w latach 1603–1621 jest zadaniem przede wszystkim nieuprawnionym, gdyż nie 
sposób na podstawie tak wąskiego i  niepełnego wycinka w  dziejach panowa-
nia króla wydawać generalnych sądów o całości. Bardzo często powtarzanemu 
w różnych publikacjach sloganowi o „kontrowersjach, jakie postać” Zygmunta III 
„wzbudza w historiografii” nie towarzyszy nigdy odpowiedź na pytanie, dlaczego 
„akurat na tej postaci skupiło się szczególnie dużo (nie zawsze słusznej) kryty-
ki” (s. 374). Czas najwyższy wreszcie przyznać, iż to, że narodziny historiografii 
naukowej zbiegły się z rozbiorami Rzeczypospolitej i że 2 rodzaje propagandy – 
prorosyjska i antyniemiecka, najpierw pod zaborami, a następnie w okresie PRL 
zdominowały polską historiografię, przesądziło o tym, że „akurat na tym władcy 
skupiło się szczególnie dużo” nie tyle „nie zawsze słusznej krytyki”, co celowego 
wręcz krytykanctwa. Austriacki badacz Walter Leitsch, który – jak sam przy-
znał – „jako student czytając publikacje polskich historyków”, został „zarażony 
negatywnym stosunkiem do Zygmunta III”, wprost stwierdził (podkreślając przy 
tym swoje czterdziestoletnie doświadczenia jako historyka), że „żadna postać his- 
toryczna, nie została tak niesprawiedliwie, wręcz źle potraktowana, jak właśnie 
ten król”3.

3 W. Leitsch, Das Leben am Hof König Sigismunds III. von Polen, t. 1, Kraków–Wien 2009, 
s. 676.
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Jeśli autor z takim przekonaniem stwierdził, że „nie ulega wątpliwości, iż król 
Zygmunt III ma pośród badaczy również obrońców wyraźnie go idealizujących” 
(s. 374), to wypadałoby, żeby przytoczył ich nazwiska, gdyż zapewne nie jest ich 
aż tak wielu (ja nie znam żadnego), oprócz rzekomo mojej skromnej osoby, której 
w drugim rozdziale swojej monografii Żojdź zarzucił (a właściwie powtórzył, nie 
informując o tym, za jednym z recenzentów monografii mojego autorstwa4), że 
prezentuję rzekomo „bliski hagiografii stosunek do głównego bohatera” (s. 78, p. 
41). Rzekomo, gdyż prawda jest taka, że wskutek prorosyjskiej i antyniemieckiej 
propagandy z czasów zaborów i PRL negatywna ocena Zygmunta III została tak 
mocno zakorzeniona w polskiej historiografii, że każda próba jej zakwestionowa-
nia (która wykracza poza dopuszczalne, co najwyżej nieśmiałe podważanie absur-
dalnych zarzutów formułowanych z premedytacją wobec króla przez blisko dwa 
wieki), zakrawa na hagiografię.

Co do zawartego w  „generalnej ocenie” przekonania Żojdzia, że: „Zygmunt 
z  pewnością nie był […] postacią wyprzedzającą swoją epokę” (s.  378), warto 
przytoczyć słowa Stanisława Grzybowskiego, które dowodzą czegoś wprost prze-
ciwnego, a mianowicie, iż:

To on zdawał sobie sprawę, że zarówno dla Polski, jak dla Szwecji najgroźniejszym 
wrogiem jest Moskwa i trzeba tak pokierować obrotem spraw, by na innych granicach 
panował spokój i aby, niezależnie od tego, kto w Polsce będzie panować, wojna z Mo-
skwą – wojna, którą możemy nazwać prewencyjną – łączyła oba narody. Nie sprawy 
personalne były najważniejsze, nawet nie osoba monarchy, lecz zapobieżenie burzy ze 
wschodu, którą trafnie przeczuł. I historia zbyt późno przyznała mu rację5.

Żojdź przyznał, że:

W odniesieniu do zakresu chronologicznego książki najbardziej uzasadniona byłaby 
realizacja tematu dla całego, blisko 45-letniego okresu panowania Zygmunta III, i to 
nie tylko w odniesieniu do Litwy, lecz także do Korony. […] Problem polega na tym, że 
rzetelne opracowanie tak ujętego zagadnienia powinno stanowić wyzwanie dla całego 
zespołu badawczego, a nie pojedynczego historyka (s. 12–13).

4 E.  Opaliński, Zygmunt III wobec Habsburgów i  Jana Zamoyskiego. Na marginesie: Prze-
mysław P. Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618, Kraków 
2013, s. 414, „Kwartalnik Historyczny” (dalej: KH) R. 123, 2016, nr 4, s. 778. W odpowiedzi 
na artykuł recenzyjny E. Opalińskiego: P.P. Szpaczyński, Habsburgowie i Jan Zamoyski wo-
bec mocarstwowych ambicji Zygmunta III, KH, R. 124, 2017, nr 3, s. 549. Na prośbę o uza-
sadnienie zarzutu poprzez podanie przykładów, recenzent nie odpowiedział; E. Opaliński, 
Replika na polemikę Przemysława Szpaczyńskiego, KH, R. 125, 2018, nr 3, s. 689–691.

5 S. Grzybowski, Zygmunt III, w: Dzieje Polski i Litwy 1506–1548, w: Wielka historia Polski, 
t. 4, red. S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, Kraków 2000, s. 282.
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Dlatego też autor zdecydował się „na omówienie – jego zdaniem – spójnego 
fragmentu z panowania” Zygmunta III, który to fragment – „dwie pierwsze deka-
dy XVII w., a w szczególności lata 1603–1621” – wyodrębnił, „kierując się sytu-
acją wewnętrzną na Litwie” (s. 12). „Pierwszą cezurę wyznacza śmierć wojewody 
wileńskiego i  hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła »Pioruna«”, 
wraz z którego zgonem:

została wyraźnie osłabiona pozycja ewangelickiej linii Radziwiłłów. Ponadto doszło 
wtedy do poważnych przetasowań na litewskiej scenie politycznej, a ukształtowany 
wówczas układ sił, z charakterystyczną dla niego dynamiką rywalizacji politycznej – 
wyjątek stanowiły burzliwe lata 1606–1609, na które przypadł rokosz sandomierski – 
utrzymał się do początku lat 20. XVII w. Kolejnym wydarzeniem przełomowym z per-
spektywy sytuacji wewnętrznej na Litwie, była śmierć jednego z czołowych litewskich 
regalistów – Jana Karola Chodkiewicza, dlatego jako drugą datę graniczną [przyjęto] 
rok 1621. Choć nie można uznać Chodkiewicza za faworyta Zygmunta III, nie ulega 
wątpliwości, że pomimo nieporozumień z królem był jednym z najbardziej oddanych 
tronowi ludzi, a jego śmierć i decyzje o nominacjach na wakujące po nim urzędy do-
prowadziły do zaostrzenia rywalizacji pomiędzy fakcjami i do dużych zmian na litew-
skiej scenie politycznej (s. 12–13).

W monografii „dominuje narracja problemowa”, stąd „przyjęte cezury […] są 
umowne” i „traktowane elastycznie”. Autor „niejednokrotnie [odwoływał się] do 
sytuacji na Litwie ze schyłku XVI  w., gdy król systematycznie osłabiał wpływy 
Radziwiłłów birżańskich, w czym [upatrywał on] rzeczywistą (jakże jednak różną 
od deklarowanej) przyczynę udziału Janusza Radziwiłła w  późniejszym buncie 
przeciw władcy” (s. 13).

Ramy chronologiczne monografii można by przyjąć bez zastrzeżeń, gdy-
by nie pierwsza część tytułu Wszyscy ludzie króla, która nie odpowiada treści 
i  jest sprzeczna z drugą częścią, mówiącą, że jednak nie „wszyscy”, a  jedynie ci 
z Wielkiego Księstwa Litewskiego, i to z pierwszych dekad XVII w., a konkretnie 
z  lat 1603–1621, a  więc z  okresu nieobejmującego nawet połowy blisko czter-
dziestopięcioletniego panowania Zygmunta III w Rzeczypospolitej. W dodatku 
wnuk wnuka Jagiełły jako król Szwecji i wielki książę Finlandii tam również miał 
„swoich ludzi”, z których część, po utracie przezeń władzy w dziedzicznym króle-
stwie, przebywała nad Wisłą (a także w innych krajach europejskich) na emigracji. 
Wszystko to biorąc pod uwagę, należy uznać, że poprzedzenie na potrzeby pu-
blikacji zmodyfikowanego tytułu rozprawy doktorskiej6 tytułem zaczerpniętym 
(czego można się domyślać, gdyż Żojdź wprost o tym nie informuje) z powieści 

6 Tytuł rozprawy: Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 
1603–1621.
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amerykańskiego pisarza Roberta Penna Warrena All the King’s Men (bądź też z fil-
mu na jej podstawie) nie wydaje się zbyt szczęśliwym posunięciem.

Najpoważniejsze zastrzeżenia można wysunąć do rozdziału drugiego mo-
nografii (stusiedemdziesięciostronicowego), który choć „zasadniczej części 
pracy” nie stanowi, to dorównuje objętościowo wszystkim pozostałym rozdzia-
łom – pierwszemu (trzydziestotrzystronicowemu), trzeciemu (stutrzynastostro-
nicowemu) i czwartemu (stanowiącemu wraz z trzecim zasadniczą część, a za-
ledwie dwudziestosześciostronicowemu) – razem wziętym. Ponadto zawiera, 
niedopuszczalne w tego typu opracowaniach, błędy faktograficzne, jak chociażby 
twierdzenie, że „we wrześniu 1620 roku armia koronna poniosła druzgocącą po-
rażkę w starciu z siłami turecko-tatarskimi – co gorsza w walce zginął hetman 
wielki Stanisław Żółkiewski, a hetman polny Stanisław Koniecpolski dostał się do 
niewoli. O tej klęsce król poinformował Chodkiewicza na początku października” 
(s. 234). I do tego mamy przypis: „Zygmunt III do J.K. Chodkiewicza, Warszawa 
3 X 1620” (s.  234, przyp. 621). Otóż hetman nie zginął we wrześniu, a w paź-
dzierniku, w trakcie odwrotu spod Cecory, po ponad 2 tygodniach od rozegranej 
tam we wrześniu bitwy i w odległości 165 kilometrów od miejsca jej stoczenia. 
Ową „druzgocącą porażkę” zaś zadali uczestnikom awanturniczej wyprawy do 
Mołdawii Tatarzy, którzy wykorzystali bezhołowie na skutek rozerwania taboru 
po tym, gdy Turcy zaniechali już pościgu. Zygmunt III nie mógł „poinformować 
Chodkiewicza o tej klęsce” 3 października, gdyż doszło do niej w nocy z 6 na 7 
października. To, o czym król pisał do hetmana, oparte było na przedwczesnych 
i nieprawdziwych jeszcze wówczas doniesieniach.

Wymienienie wśród czynników, które doprowadziły „do zaognienia konfliktu” 
z Imperium Osmańskim, „zgody, jakiej w 1619 r. Zygmunt III udzielił cesarzowi 
na zaciąg lisowczyków przeciwko władcy Siedmiogrodu Gaborowi Bethlenowi, 
wspierającemu czeskie powstanie” (s. 234) również nie odpowiada prawdzie his- 
torycznej, podobnie jak towarzyszące temu twierdzenie, że: „Tym ostatnim po-
sunięciem, do którego obligowało Rzeczpospolitą przymierze z 23 marca 1613 r., 
władca ściągnął na siebie […] gniew padyszacha” (s. 234–235). Dokładnie pół wie-
ku temu Ryszard Majewski w  monografii Cecora (której próżno szukać wśród 
opracowań w  bibliografii zamieszczonej przez Żojdzia), wykorzystując bogaty 
materiał źródłowy, udowodnił, że na wzajemne relacje obu państw wydarzenia 
na Węgrzech w 1619 r. nie miały żadnego wpływu7. Inni badacze jednak zigno-
rowali te korzystne dla Zygmunta III ustalenia, co sprawiło, że do dziś powiela-

7 R. Majewski, Cecora rok 1620, Warszawa 1970, s. 51–53. 
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ne są nieprawdziwe informacje o przyczynach agresji tureckiej na Polskę, czego 
przytoczone fragmenty z recenzowanej książki są najlepszym przykładem. Autor 
wprawdzie nie wspomniał słowem o rzekomej „odsieczy wiedeńskiej”, której mieli 
dokonać lisowczycy, poprzestając jedynie na nieświadomym powieleniu części 
propagandy wymierzonej w króla. Propagandy, która stała się podstawą do sfor-
mułowania nieprawdziwych zarzutów pod adresem Zygmunta III o prowadzenie 
prohabsburskiej polityki8.

Pokłosiem tej propagandy jest również powielone przez Żojdzia twierdzenie, 
że do udzielenia pomocy cesarzowi przeciw władcy Siedmiogrodu „obligowało 
Rzeczpospolitą przymierze z 23 marca 1613 r.” (s. 234). Już samej nazwy „przy-
mierze”, będącej w  historiografii częścią wyżej wspomnianej propagandy, nie 
można przyjąć bez zastrzeżeń, ponieważ jest nieadekwatna do tego, co wydarzyło 
się pod wspomnianą datą, a mianowicie odnowienie układu bytomsko-będzień-
skiego (z 9 marca 1589), spowodowane tym, że na tron cesarski po śmierci Rudol-
fa II (zm. 20 stycznia 1612) wstąpił jego młodszy brat Maciej. Owszem, odnawia-
jąc układ, obaj władcy, z inicjatywy Habsburga, obiecali sobie wzajemną pomoc 
w razie buntu poddanych, tyle że Maciej zmarł 20 marca 1619 r., a układ z jego 
następcą Ferdynandem II, który na tron cesarski wstąpił 28 sierpnia tegoż roku, 
został odnowiony dopiero w 23 marca 1621 r. W 1619 r. Zygmunt III i Rzecz-
pospolita nie byli wobec następcy Macieja do niczego „zobligowani”, gdyż jemu 
żadnej pomocy przeciw zbuntowanym poddanym nie obiecywali. Poza tym zapis 
przewidujący takie wsparcie, dodany przy okazji odnowienia układu w 1613 r., też 
nie oznaczał automatycznie, że Rzeczpospolita i  jej król winni są niezwłocznie 
udzielić cesarzowi pomocy o charakterze zbrojnym. Tego, jak szybko miałoby to 
nastąpić i w jakiej formie, układ nie precyzował. Gdy już niemal wszystkie dyplo-
matyczne środki zawiodły, Zygmunt III na militarne „wsparcie […] ograniczone 
do minimum” – jak sam autor zresztą podkreślił – „zdecydował się […] dopiero 
w obliczu bezpośredniego zagrożenia Wiednia, licząc w dodatku na jakąś rekom-
pensatę np. w postaci części Śląska” (s. 235).

8 Biograf króla wprost zaprzeczył swojej wcześniejszej opinii o „odsieczy Wiednia” w 1619 r., 
przyznając, iż tego typu oceny, wciąż pokutujące niestety w historiografii, są wręcz absurdal-
ne: „Z czasem pojawiły się opinie (także piszącego te słowa), że zwycięstwo pod Humiennem, 
a następnie obecność najeźdźców na ziemiach podległych Bethlenowi Gaborowi przesądzi-
ły o losach Wiednia, kampanii, ba nawet wojny trzydziestoletniej. […] Przesądziła przecież 
o tym nie wieść o lokalnej klęsce, czy łupiestwach jednego pułku, lecz zaraza, która pojawiła 
się wśród oddziałów czeskich, a potem zaczęła dziesiątkować całe wojsko”; H. Wisner, Lisow-
czycy. Łupieżcy Europy. Pierwsi polscy najemnicy, łotrzy czy bohaterowie?, Warszawa 2013, 
s. 174; tenże, Zygmunt III Waza, wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s. 171.
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To, że król uzasadniał udzielenie pomocy, powołując się na układ z 1613 r., 
było propagandą na użytek wewnętrzny. Szlachta, zwłaszcza małopolska, wszak 
udzielaniu jakiejkolwiek pomocy Habsburgom była zdecydowanie przeciwna. 
Zygmunt III zezwolił jednak na zaciąg lisowczyków, ponieważ chciał się ich po-
zbyć z kraju po wojnie z Rosją, a zwlekał tak długo, gdyż czekał na moment naj-
bardziej sprzyjający (realizacji tego, do czego się zobowiązał, wstępując na tron 
Rzeczypospolitej) odzyskaniu Śląska. I taki moment nadszedł właśnie „w obliczu 
bezpośredniego zagrożenia” habsburskiej stolicy. Dawnej piastowskiej prowin-
cji jednak odzyskać się nie udało, gdyż dążenia króla do rewindykacji kolejnych 
po wojnie z  Rosją awulsów napotkały zdecydowany opór nad Wisłą. Szlachta, 
zwłaszcza małopolska, pod wodzą księcia Jerzego Zbaraskiego stanęła wszak na 
stanowisku, że Polska od czasów Kazimierza Wielkiego żadnego prawa do Śląska 
już nie ma i nie życzy sobie jego odzyskania9. To zaś, czego pragnie, to zgoda i po-
kój ze zbuntowanymi poddanymi cesarza i kolejna awantura mołdawska w obro-
nie tamtejszego hospodara zagrożonego przez Turcję. O tym, jak się skończyła 
wyprawa do Mołdawii, wspomniano wyżej. To, że skończyła się tak, a nie inaczej, 
przesądziło o agresji nie tylko tureckiej, lecz także szwedzkiej w 1621 r. W wyniku 
tej drugiej Rzeczpospolita utraciła Rygę.

Rozdział drugi Żojdź rozpoczął od wywodu dotyczącego sytuacji po śmierci 
Stefana Batorego:

W opinii współczesnych władca upatrywał swojego następcę w osobie usynowionego 
bratanka, Andrzeja, któremu poza opozycją niechętna pozostawała również królowa 
Anna Jagiellonka, pragnąca zapewnić koronę siostrzeńcowi, królewiczowi szwedzkie-
mu Zygmuntowi […] W dobie bezkrólewia największe szanse na powodzenie miały 
jednak kandydatury: habsburska (kilkuwariantowa), wspomniana szwedzka, mo-
skiewska i bliżej nieokreślona opcja „piastowska”, przez którą rozumiano elekcję oby-
watela Rzeczypospolitej (s. 67).

Z treścią tego wywodu, którego zwłaszcza druga część jest powieleniem wciąż 
pokutującego w historiografii przeświadczenia, nie sposób się zgodzić, gdyż jedy-
nymi kandydaturami, które miały „największe szanse na powodzenie” były: kan-
dydatura Zygmunta jako Jagiellona po kądzieli i, dopiero, gdyby ten z jakiś wzglę-
dów odmówił przyjęcia korony, kandydatura Andrzeja Batorego właśnie. Annie 
I  Jagiellonce (którą autor określa mianem „królowej wdowy” (s.  68, przyp.  8, 
s. 70), jakby zapominając, że to ona była królem, a Stefan panował jedynie iure 

9 Septuaginta graves et arduae rationes, ob quas regem Poloniae hec nos senatores et nobili-
tatem Regni defensioni in Hungaria, Bohemia et alibi locorum inevitabili necessitate suscep-
tae non adversari neque committere decet ut negatio implicentur, Kraków 1619.
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uxoris), chodziło o „zapewnienie” przede wszystkim ciągłości dynastycznej, a do-
piero w dalszej kolejności „korony siostrzeńcowi”, czego najlepiej dowodzi to, że 
na wypadek nieprzybycia Zygmunta, miała plan B, zakładający, że przyszły król 
nad Wisłą musi być mężem jej siostrzenicy i imienniczki, siostry Zygmunta10.

Kiedy do Zamoyskiego, pod koniec sejmu elekcyjnego, wreszcie dotarło, że 
on sam żadnych szans na koronę nie ma („Piastem” jedynie teoretycznie miał 
być „obywatel Rzeczpospolitej”, w  praktyce, ze względu na dominację Koro-
ny we wspólnym związku, mógł nim być jedynie Polak, przy czym nie sposób 
było ukryć, że największy zwolennik takiego rozwiązania – kanclerz i  hetman 
wielki koronny, który za Batorego zdobył niemal pozycję wicekróla i  apetyt na 
więcej – miał na myśli samego siebie11), a Anna I (mimo dość bezceremonialnie 
ogłoszonego bezkrólewia będąca formalnie nadal królem) usunie się w cień tyl-
ko w  razie zrealizowania któregoś z  jej planów, zaczął, pozorując poparcie dla 
Zygmunta, podstępnie działać na rzecz jego nieprzybycia (m.in. poprzez wymu-
szenie na szwedzkich posłach przekroczenia uprawnień w kwestii inkorporacji 
Estonii do Rzeczypospolitej i wykreślenie z przedstawionego przez nich konceptu 
wspólnego związku punktu mówiącego o wspólnym sojuszu przeciw Rosji), aby 
następnie móc zmusić postawioną przed faktem dokonanym szlachtę do wybo-
ru między postrzeganym przez zdecydowaną jej większość jako zagrożenie dla 
„złotej wolności” i pokoju z Turcją Habsburgiem a ściągniętym przezeń na Wawel 
(niezwłocznie po dokonanym wyborze) Andrzejem Batorym, który ożeni się ze 
szwedzką królewną12.

Zamoyski nie miał wątpliwości, że gdy tylko Zygmunt, zniechęcony przeforso-
wanymi przezeń zapisami w paktach konwentach, nie przybędzie, jego misterny 
plan się powiedzie. Wiedział, że szlachta nie zgodzi na koronację Habsburga, któ-

10 Szerzej o tym por. P.P. Szpaczyński, Anna I  Jagiellonka kontra Jan Zamoyski. Kilka uwag 
w sprawie dążeń królowej do zapewnienia ciągłości dynastii Jagiellonów, „Klio” 2014, t. 28, 
nr 1, s. 3–29.

11 Nie przez przypadek przecież do „koła »czarnych«”, grupującego „stronników kanclerza 
wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego” należał również, na co wskazał sam autor, „elekto-
rat »Piasta«” (s. 68, p. 8).

12 Wojewoda trocki Jan Hlebowicz 22 sierpnia wprost oświadczył: „Do tego jeśliby królewicz 
Szwedzki dla obierania Maksymiliana tu nie chciał przyjechać, obawiam się, aby Batorego 
tymiż ludźmi i skarbami, które chowa tamta strona dla Szwedzkiego, nie wsadzono, dawszy 
mu za żonę Królewnę Szwedzką”; Dyaryusze sejmowe z r. 1587. Sejmy konwokacyjny i elek-
cyjny, wyd. A. Skołowski, Kraków 1887 (Scriptores Rerum Polonicarum (dalej: SRP), t. 11), 
s. 153. O tym, że Zamoyski po elekcji Zygmunta przygotowywał potajemnie kandydaturę 
Batorego, por. też: K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmun-
ta III, Kraków 1929, s. 43–44.
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rego zbrojny atak na zajęty przez siebie stołeczny Kraków zdecydował się odpie-
rać, a w razie wojny wszczętej przez cesarza (co było zresztą bardzo mało praw-
dopodobne) zagroził, że nie zawaha się wezwać na pomoc wrogich habsburskiej 
kandydaturze Turków. Nawet w momencie, gdy Zygmunt mimo wszystko pojawił 
się w Krakowie, kanclerz, który nie był w stanie ukryć swojej irytacji (czego dowo-
dzą jego słynne pod adresem elekta epitety „niemy diabeł” albo „niema mara ze 
Szwecji”), nie zamierzał odpuścić i usiłował postawić wnukowi wnuka Jagiełły ul-
timatum: albo Estonia, albo korona. Ba, wprost oznajmił przy tym, że liczy na po-
wtórkę z przeszłości, a mianowicie, że tak jak Walezego zastąpił „wielki” Batory, 
tak i Zygmunta może zastąpić równie „wielki” król13. Bratanek Stefana, Andrzej, 
już czekał. Postawa Zamoyskiego spotkała się jednak ze zdecydowanym oporem 
zarówno ze strony senatu, jak i szlachty. To, do czego zmierzał kanclerz, nie było 
wówczas w Rzeczypospolitej dla nikogo żadną tajemnicą, historycy jednak, za-
równo pod zaborami, jak i w PRL woleli przekonywać potomnych, że Zamoyski 
szczerze popierał kandydaturę Zygmunta, który zdobywszy dzięki temu („wiel-
kiemu patriocie” chroniącemu kraj przed „niemieckimi” Habsburgami) koronę 
po przodkach, okazał się rażąco niewdzięczny, gdyż nie dość, że nie chciał z tym 
„wielkim” Polakiem współpracować, to jeszcze chciał tym „niemieckim” Habsbur-
gom potajemnie koronę odstąpić.

Z tego też powodu m.in. Zygmunta III i  jego synów przedstawiano w histo-
riografii jako obcych, a dążenia „królowej wdowy” Anny I Jagiellonki jako właśnie 
chęć „zapewnienia tronu siostrzeńcowi”, a nie ciągłości dynastycznej, mimo że 
intencje siostry Zygmunta II Augusta, wybranej w 1575 r. na ósmego z kolei króla 
z dynastii Jagiellonów, znajdują pełne odzwierciedlenie w źródłach. Po wyborze 
Zygmunta (którego jak oświadczyła, „chce mieć za syna”14) wprost pisała w listach 
rozsyłanych po kraju, że jego panowanie będzie kontynuacją panowania Jagiello-
nów: „Przy krwi naszej Jagiełłowskiej statecznie stać będziecie”15. Historycy jed-

13 „Jeżeli Wasza Królewska Mość […] taki masz wstręt do ustąpienia Estonii, pozwól a przy-
stąpimy do obrania innego pana”;, R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augu-
sta do roku 1594 ksiąg XII, wyd. J.M. Gliszczyński, Petersburg 1857, s. 270–271.

14 Dyaryusze sejmowe z r. 1587, s. 74. Po koronacji Zygmunta III królowa Anna w nagłówku 
listów pisała zawsze: „Najjaśniejszy Miłościwy Królu, Panie Siostrzeńcze, Synu Nasz Naj-
milszy”, a podpisywała „Waszej Królewskiej Mości życzliwa ciotka i matka”, Anna I Jagiel-
lonka do Zygmunta III, Warszawa, 3 II, 31 III 1591; Nowe Miasto Korczyn, 26 IX, 30 XI, 
3 XII 1591, 1 I, 2 II 1592; Warszawa, 9 III, 24 IX 1595, Jagiellonki polskie w XVI wieku. Obra-
zy rodziny i dworu Zygmunta I i Zygmunta Augusta Królów polskich, wyd. A. Przeździecki, 
t. 4, Kraków 1868, s 328–335, 344–345.

15 A. Jagiellonka do Akademii krakowskiej, Warszawa, 24 VIII 1587, tamże, s. 308–309.
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nak uznali, że wiedzą lepiej od przedstawicieli dynastii, kiedy nastąpił jej kres i kto 
do niej należał, a kto nie. Żojdź, wpisując się w tę tradycję, wywodził, że w czasie 
bezkrólewia „pismo do litewskich sejmików wystosowała w swoim imieniu rów-
nież królowa wdowa, która wskazywała atuty królewicza Zygmunta, zwracając 
uwagę m.in. na obecny i później w monarszej propagandzie argument o więzach 
krwi łączących młodego Wazę z dynastią Jagiellonów” (s. 70). Tyle, że wojewoda 
trocki Jan Hlebowicz nie uprawiał propagandy, gdy komentując wybór Zygmun-
ta przez Polaków, powiedział: „To jedno nam remedium tych żalów naszych, że 
widzimy ich króla ze krwi naszej pochodzącego […] by nie Królowa, potomek 
Jagiełłowski poznalibyście to, że się umie Litwa gniewać”16. Janusza Radziwiłła 
naprawdę też trudno posądzić o propagandę na rzecz Zygmunta III, a w 1611 r., 
w (cytowanym zresztą przez samego autora ponad 100 stron dalej) liście do spo-
krewnionego z nim Mikołaja Krzysztofa „Sierotki” wprost pisał (w odniesieniu 
do oczekiwanej decyzji króla w sprawie przynależności odzyskanych awulsów na 
wschodzie): „obaczymy, co bardziej w Panu przemaga, czy afekt ku Koronie, czy 
krew jagiełłowska” (s. 172, p. 380).

W tym kontekście zresztą trudno zgodzić się z nie wiadomo na jakiej podsta-
wie sformułowanym przez Żojdzia stwierdzeniem, że do kandydatury Zygmunta 
„od początku zniechęcały Litwinów […] zgłaszane niegdyś w interesie królewicza 
pretensje do dziedzictwa po Jagiellonach” (s. 70, p. 14). Było wszak wprost prze-
ciwnie – zgłaszane przez Jana III w imieniu syna roszczenia uważano za uzasad-
nione, a w wyborze Zygmunta upatrywano rozwiązania problemu: „Ustałyby też 
pretensje albo prawa, które królewicz szwedzki ma na Litwę […] jako na pań-
stwo dziedziczne po matce swej, co samo kiedykolwiek mogłoby sprawić wielkie 
zamieszanie między tymi dwoma królestwami”17. Ba, Mikołaj Krzysztof Radzi-
wiłł „Sierotka”, który po wyborze Zygmunta przyznał, że Litwini: „postawą tylko 
snadź się gniewają, a  sercem wielkie ofiarowania królowej uczynili”18, podczas 
sejmu w 1592 r., odpierając zarzuty stawiane królowi w związku z ujawnieniem 
tajnych rokowań z Habsburgami, wprost stwierdził, że gdyby były prawdziwe, to 
arcyksiążę Ernest nie tylko Estonię, lecz także całe Inflanty, Litwę i  Mazowsze 

16 Dyaryusze sejmowe z r. 1587, s. 141.
17 Biblioteka Czartoryskich (dalej: BCz), Teki Naruszewicza (dalej: TN) rkps 92, Zdanie dys-

kursem wyrażone, kto by miał być obrany królem w Polsce po zejściu Najjaśniejszego Ste-
fana Batorego króla polskiego, s. 99. 

18 M.K. Radziwiłł do K.M. Radziwiłła, Nieśwież, 12 IX 1587, Archiwum domu Radziwiłłów. 
Listy księcia (Mikołaja Krzysztofa) Radziwiłła – Jana Zamoyskiego – Lwa Sapiehy, wyd. 
A. Sokołowski, Kraków 1885 (SRP, t. 8), s. 34–35.
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powinien odstąpić Szwedom, ponieważ Zygmunt wraz z siostrą jako potomkowie 
Jagiellonów mają do wymienionych terytoriów „dziedziczne prawo”19.

Więzy krwi łączące Zygmunta III z dynastią Jagiellonów to nie była propa-
ganda, tylko rzeczywistość, gdyż przecież jako syn Katarzyny Jagiellonki i wnuk 
Zygmunta I był on w linii prostej wnukiem wnuka Jagiełły. Dlatego też, jeśli już 
mielibyśmy mówić o propagandzie, to jest nią bez wątpienia imputowanie Zyg-
muntowi III przez historyków nazwiska „Waza”, o  którym król nigdy nie sły-
szał20. Nie ma przecież ani jednego źródła, w którym znaleźlibyśmy powszech-
ne w polskiej historiografii i powielane przez autora określenia typu: „Zygmunt 
Waza” (s. 69), „Zygmunt III Waza” (s. 11, 64, 67, 72, 174, 358, 365), „Waza” (s. 13, 
70, 75, 79, 102, 108, 123, 361, 364, 376–377), „młody Waza” (s.  70), „pierwszy 
Waza” (s. 12–14, 353, 364–365, 371, 374, 377), „ostatni Waza” (s. 358), „Wazówna” 
(s. 224, 358) czy „dynastia Wazów” (s. 146). Żojdź zwrócił wprawdzie uwagę na 
problem zgodności terminologii ze źródłami, tłumacząc chociażby we wstępie, 
że „przymiotnik »moskiewski« oraz kontrowersyjny termin »Moskwicini«” zo-
stały przezeń „przyjęte […] za źródłami” (s. 31), czyni to jednak w sposób wy-
biórczy, bo określenia „Waza” w  stosunku do króla Zygmunta III i  jego synów, 
w żadnym z badanych przez siebie źródeł, przecież nie widział. Podobnie sprawa 
ma się chociażby z nazywaniem wojny wszczętej przez Zygmunta III w 1609 roku 
na wschodzie „interwencją” (s. 150, 152, 155, 159) „zbrojną” (s. 155) czy „obcą” 
(s. 152), a jej uczestników po stronie polsko-litewskiej „okupantami” („zapał do 
walki z okupantem”, s. 177). To są określenia radzieckiej propagandy, które w żad-
nym ze źródeł nie występują.

W kontekście (błędnego zresztą, o czym niżej) uzasadnienia „przyjęcia” przez 
Żojdzia przymiotnika „moskiewski”, a mianowicie „w celu zaznaczenia, że przy-
należność ziem ruskich nie była wówczas przesądzona oraz dla wyraźnego roz-
różnienia Państwa Moskiewskiego od Rosji wyłonionej na drodze reform Piotra I” 
(s. 31), warto zauważyć, że dynastia Romanowów wygasła w linii męskiej w 1730 r. 
wraz ze zgonem Piotra II Aleksiejewicza i córka Piotra I właśnie – Elżbieta Roma-
nowa – chcąc zapewnić ciągłość dynastii, postąpiła dokładnie w ten sam sposób 
co wcześniej Anna I  Jagiellonka, a  mianowicie doprowadzając do tego, aby jej 
następcą został siostrzeniec Karl Peter Ulrich Holstein-Gottorp, który na tron 
wstąpił jako Piotr III (też jak Zygmunt był on akurat trzecim z kolei władcą noszą-
cym imię po przodkach po kądzieli) i jakoś żadnemu z historyków do głowy nie 

19 Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591–1592, wyd. E. Barwiński, Kraków 1911 (SRP, t. 21), s. 367.
20 P.P. Szpaczyński, „Waza”, czyli to, co historycy polscy imputują Zygmuntowi III jako nazwi-

sko, o którym król nigdy nie słyszał, „Czasy Nowożytne” (dalej: CzN) 2019, t. 32, s. 153–168.
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przyjdzie, aby kwestionować, iż książę Holsztynu był przedstawicielem dynastii 
Romanowów, która dzięki niemu przetrwała do 1917 r. Zarówno Zygmunta III, 
jak i Piotra III, spokrewnionych przez kądziel, nikt nie zapraszał na tron przod-
ków po to, by zakładali nowe dynastie, ale po to, by kontynuowali te, które wyga-
sły w linii męskiej. Dlatego też, zdając sobie z tego sprawę, wnuk wnuka Jagiełły 
nieustannie podkreślał swój związek z Jagiellonami, historycy polscy jednak, któ-
rzy nawet nie ukrywają, że takie postępowanie Zygmunta III ich „drażni”, uznali 
bezceremonialnie, że król uprawiał propagandę21.

Co do rzekomej chęci potajemnego odstąpienia „niemieckim” Habsburgom 
polskiej korony, w monografii swojego autorstwa, poświęconej mocarstwowym 
dążeniom Zygmunta III, dowodząc, iż sam fakt prowadzenia przez monarchę 
tajnych rokowań w sprawie cesji tronu na arcyksięcia Ernesta w żaden sposób 
nie uprawnia historyków do automatycznego formułowania pod adresem króla 
oskarżeń, że rzeczywiście zamierzał on zrzec się korony, przytoczyłem cały sze-
reg argumentów na rzecz intrygi22. Tymczasem Żojdź stwierdził, że to Aleksan-
dra Barwicka-Makula „przekonująco wykazała”, iż:

wiele przemawia za tym, że Zygmunt III prawdopodobnie nie zamierzał opuszczać 
państwa polsko-litewskiego, a  rozpoczęcie negocjacji w  sprawie ustąpienia tronu 
i wsparcia Ernesta było raczej misterną grą polityczną, mającą na celu osłabienie Mak-
symiliana przez rozbicie habsburskiej solidarności, uzyskanie akceptacji dla swojej 
władzy przez Pragę i  Madryt oraz zadbanie o  dobre relacje z  Cesarstwem poprzez 
małżeństwo z Habsburżanką. W dalszej konsekwencji prowadziło to do zapobieżenia 
groźnemu sojuszowi rakusko-moskiewskiemu, a w polityce wewnętrznej do wybicia 
się na niezależność względem wszechwładnego kanclerza Zamoyskiego (s. 77–78).

Barwicka-Makula została przy tym pochwalona za to, że „zastrzega […] 
rozsądnie […], że nie są nam znane rzeczywiste zamiary Zygmunta III” (s.  78, 
przyp. 41). Rozsądnie, w przeciwieństwie do mojej „narracji”, w której „przypusz-
czenie o »rozgrywaniu« Habsburgów mirażem ustąpienia im tronu […] zyskuje 
status faktu” (s. 78, przyp. 41). Przy okazji powielone zostały też „mankamenty” 
mojej monografii wprost ze wstępu książki autorstwa Barwickiej-Makuli23.

21 O tym, że „Dzisiaj może nas wręcz drażnić nieustanne wówczas odwoływanie się do trady-
cji dynastii jagiellońskiej, żywej dzięki synowi Katarzyny Jagiellonki”, J.A Chrościcki, Sztuka 
i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587–1668, Warszawa 1983, s. 40.

22 P.P. Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618, Kraków 2013, 
s. 102–154, 348–349. 

23 A.  Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski 
1587–1592, Katowice 2019, s. 13–14.
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Otóż w  rozdziale czwartym monografii historyczki, o  której mowa, poświę-
conym reakcji Habsburgów na królewską propozycję cesji tronu polskiego na ar-
cyksięcia Ernesta, negocjacjom w tej sprawie oraz staraniom Zygmunta III o rękę 
arcyksiężniczki Anny, dosłownie na czterech stronach24, istotnie znajdują się frag-
menty, z których autor zbudował przytoczony wyżej wywód o  „przekonującym 
wykazaniu” przez Barwicką-Makulę prawdopodobieństwa, że Zygmunt III „nie 
zamierzał opuszczać państwa polsko-litewskiego” (s. 77), tyle że nie zauważył, iż 
żaden z tych fragmentów nie jest oparty na jakichkolwiek źródłach ani nawet na 
literaturze przedmiotu. Żojdź, zarzucając mi, że moja „wizja […] nie wynika z kry-
tycznej analizy świadectw źródłowych” (s. 78, przyp. 41), nie spostrzegł, że „wizja” 
Barwickiej-Makuli wynika z krytycznej analizy moich ustaleń i dzięki temu właś- 
nie ona „zastrzega […] rozsądnie […], że nie są nam znane rzeczywiste zamiary 
Zygmunta III”. Co więcej, nie zauważył również, że Barwicka-Makula słowem nie 
wspomniała, że w monografii mojego autorstwa przytoczone przez nią argumenty 
jako przemawiające na rzecz intrygi występują, nie mówiąc już o tym, że historycz-
ka w żaden sposób się do nich nie odniosła, tak jakby ich tam w ogóle nie było25.

Słowa „intryga” występującego w mojej monografii Barwicka-Makula nie użyła 
ani razu, zastępując je, dla niepoznaki, określeniem „narzędzie gry”, przytoczyła 
jednak na rzecz owego „narzędzia” argumenty, tak jakby doznała nagle jakiegoś 
olśnienia26. W dodatku nie skorelowała tego nawet z całością swojej pracy, zwłasz-
cza z wcześniejszymi jej fragmentami, w efekcie czego zaprezentowana przez nią 
„wizja” jest nielogiczna i niespójna. W monografii Barwickiej-Makuli występuje 
wszak wiele fragmentów, które wprost świadczą o tym, że co do intencji króla, to 
nie ma ona najmniejszych wątpliwości (iż był to jednak zamiar, a nie „narzędzie 
gry”). Dość przytoczyć następujące: „Kwestią otwartą pozostaje, czy dyplomacja 
habsburska posiadała już latem 1588 roku potwierdzone informacje o zamiarach 
Zygmunta III rezygnacji z korony polskiej”27. „Najpewniej z uwagi na toczące się 
już w tym czasie rozmowy z Ernestem i swój zamiar opuszczenia Rzeczypospolitej 
nie chciał wszczynać nowego sporu z Habsburgami”28. Na zjeździe w Rewlu „roz-
ważano możliwość opuszczenia na stałe” przez Zygmunta III „Rzeczypospolitej 

24 Tamże, s. 294–296, 315. 
25 Szerzej o tym por. P.P. Szpaczyński, Spór o relacje Zygmunta III z Habsburgami w latach 

1587–1592. Na marginesie: Aleksandra Barwicka-Makula, Od przyjaźni do wrogości. 
Habsburgowie austriaccy wobec Polski 1587–1592, Katowice 2019, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, ss. 368 (w druku).

26 A. Barwicka-Makula, Od wrogości, s. 315.
27 Tamże, s. 180.
28 Tamże, s. 285.
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i zrzeczenia się tronu na rzecz brata cesarskiego”29. Jan III, „zgodził się jednak tylko 
na chwilowy powrót Zygmunta do Rzeczypospolitej, liczył, że jego syn wykorzysta 
ten czas na sfinalizowanie negocjacji z arcyksięciem Ernestem”30. Skoro król Szwe-
cji – według Barwickiej-Makuli – „liczył”, to znaczy, że tajne rokowania nie były 
„narzędziem gry”, to po pierwsze, i nijak się ma do tego, że „narzędziem gry” być 
mogły. Historyczka wprost pisze też o „materiałach obciążających Zygmunta III”, 
które trzeba było niszczyć31, oraz o planach abdykacyjnych, co do których nie ma 
żadnych wątpliwości, że były: „Tymczasem w  polityce Zygmunta III zaszła wy-
raźna zmiana – plany abdykacyjne i powiązane z nimi rozmowy z Habsburgami 
dotyczące sukcesji w Rzeczypospolitej zostały zawieszone bezterminowo”32.

Żojdź, wymieniając wśród 4 kandydatur, mających – jego zdaniem – „najwięk-
sze szanse na powodzenie” podczas elekcji w 1587 r., również „moskiewską” (s. 67), 
podał przyczyny, dla których wybór Fiodora I okazał się ostatecznie niemożliwy, 
a mianowicie, że „car na polskim tronie oznaczał nieunikniony i zarazem niepo-
żądany konflikt na dwóch frontach – z Imperium Osmańskim i ze Szwecją; w do-
datku w Warszawie strona moskiewska zamanifestowała, że bynajmniej nie jest 
skłonna do uznania swojej podrzędności w rozważanej unii” (s. 68). Prawda jednak 
jest taka, że kandydatura „moskiewska” nie miała żadnych szans na powodzenie, 
a najważniejsze przyczyny, dla których tak było, nie zostały przez autora wymie-
nione. Chodzi przede wszystkim o  prawosławne wyznanie cara (wykluczające 
ogłoszenie jego wyboru przez jakiegokolwiek katolickiego hierarchę, nie mówiąc 
już o koronacji), jego niedorozwój umysłowy i  to, że po ewentualnym wyborze 
nie zamierzał w ogóle przybyć do Polski. Tymczasem dla szlachty polskiej kato-
lickie wyznanie króla, jego sprawność intelektualna i gotowość do stałego rezy-
dowania nad Wisłą to były warunki sine qua non. Do tego dochodziła niechęć 
strony polsko-litewskiej do uznania tytulatury carskiej, zawierającej roszczenie do 
ziem ruskich pozostających w granicach Rzeczypospolitej, oraz obawa o Inflanty, 
zagrożone ekspansyjnymi dążeniami Kremla. Wszystko to biorąc pod uwagę, za co 
najmniej dziwną należy uznać postawę, jaką w czasie elekcji 1587 r. prezentował 
czołowy wówczas senator litewski, wojewoda wileński i hetman polny Krzysztof 
Mikołaj Radziwiłł „Piorun”, zdecydowanie opowiadając się za wyborem Fiodora33.

29 Tamże, s. 287.
30 Tamże, s. 298.
31 Tamże, s. 292.
32 Tamże, s. 323.
33 P.P. Szpaczyński, Spór o politykę króla Zygmunta III wobec Moskwy, „Almanach Historycz-

ny” 2018, t. 20, s. 379–407.
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Dla autora, który najpoważniejsze powody przekreślające „kandydaturę 
moskiewską” pominął, wymieniając ją wśród mających „największe szanse na 
powodzenie”, również nie do końca jasna wydaje się postawa Radziwiłła, gdyż 
stwierdził, iż: 

Nie można […] wykluczyć, że zaangażowanie […] „Pioruna” w lobbowanie za carem 
było swoistą grą obliczoną na zyskanie poparcia szlachty i zachowanie silnej, samo-
dzielnej względem polskich partnerów pozycji w dobie trwającego interregnum. Do-
wodzi tego choćby jego postawa latem 1587  r. w  Warszawie, w  trakcie sejmu elek-
cyjnego, gdzie […] Litwini spodziewali się, że w  wyłonieniu władcy odegrają rolę 
przysłowiowego języczka u wagi, uzyskując […] ustępstwa w sprawie podporządko-
wanych Polakom Inflant oraz pozostałych kwestii uznawanych za problematyczne 
w kontekście relacji obu skonfederowanych państw (s. 68). 

Problem jednak w tym, że gdyby zaangażowanie „Pioruna” na rzecz carskiej 
kandydatury było „grą”, to jego kuzyn Mikołaj Krzysztof „Sierotka” raczej by o tym 
wiedział i nie starałby się przemówić mu do rozsądku (w  liście, o którego tre-
ści autor niestety nic nie wspomniał), wskazując na argumenty wydawałoby się 
oczywiste, a mianowicie, że przecież: „duchowni nie pozwolą, bo schizmatyk […] 
a jeśli dureń Hospodar, to kto się będzie panem opiekował?”34. To, że ewentualna 
„gra” mogła być „obliczona na zyskanie poparcia szlachty”, również nie przeko-
nuje, ponieważ Żojdź sam zauważył, że poparcie herbowych na Litwie dla kan-
dydatury cara zależało od miejsca zamieszkania: „nieprzypadkowo mieszkańcy 
północnych i zachodnich obszarów Wielkiego Księstwa, w mniejszym stopniu 
bezpośrednio odczuwający zagrożenie ze strony wschodniego sąsiada, bardziej 
sprzyjali kandydaturze szwedzkiej” (s. 70). Również w odniesieniu do postawy 
Radziwiłła latem 1587 r., która miałaby dowodzić „gry” celem wzmocnienia po-
zycji Litwinów względem Koroniarzy, można mieć obiekcje, gdyż wówczas taka 
„gra” nie miała już żadnego sensu. Posłowie z Moskwy wszak, którzy przybyli na 
sejm elekcyjny, wprost oświadczyli, że jedynym powodem wysunięcia przez nich 
kandydatury cara do tronu „rozdwojonego królestwa” jest chęć przeciwdziałania 
wyborowi Zygmunta35 i że wcale nie spodziewają się ani też nie oczekują elek-
cji Fiodora, ale Habsburga, który z punktu widzenia Kremla stanowi najlepszą 
opcję: „Jeśli Szweda będzie mieć za pana my zaraz na konie swe wsiadamy prze-

34 M.K. Radziwiłł do K.M. Radziwiłła, Nieśwież, 24 IV 1587, Archiwum domu Radziwiłłów, 
s. 32–33.

35 O tym, że „królestwo rozdwojone przyjąć chcą zwłaszcza przeciw Szwedowi”, Wypisy na-
leżące do Moskwy z Diariusza Elekcji Zygmunta III króla Polski 1587, w: Historica Russiae 
Monumenta, wyd. A.I. Turgieniew, t. 2, S. Petersburg 1842, s. 20. 
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ciw wam […] rozlanie krwi wieczne między nami nie ustanie […], jeśli Rakuszani-
na, przeciw każdemu nieprzyjacielowi przestawać i za jedno z wami być chcemy 
[…] Pan nasz tak mu chce wszystkimi dopomagać sposobami, jako kiedy by sam 
obrany był”36. 

Autor na ponad 15 stronach (s. 85–101) wymienił liczne powody, które prze-
sądziły bądź mogły przesądzić o „obranej” przez Zygmunta III „linii politycznej, 
obliczonej na marginalizację” (s. 100) birżańskich Radziwiłłów w Wielkim Księ-
stwie Litewskim37, najważniejszej jednak przyczyny, jaką była nieustannie mani-
festowana prorosyjska postawa „Pioruna” (prezentowana później zresztą również 
przez jego synów), zdawał się zupełnie nie dostrzegać. Gdy stwierdził, że król na 
początku panowania „lekceważył osobę obecnego przy dworze podkanclerzego 
Sapiehy, silnie wówczas powiązanego z Krzysztofem Radziwiłłem" (s. 79, 101), to 
nie wyjaśnił przyczyn takiego stanu rzeczy, a mianowicie, że „Piorun” polecił Sa-
piesze, udającemu się na sejm koronacyjny do Krakowa, uzyskanie zatwierdzenia 
przez króla układu przedłużającego rozejm z Rosją o 15 lat, który to układ został 
zawarty z rosyjskimi posłami, na wieść o wyborze Zygmunta, z inicjatywy odgry-
wającego wówczas pierwszoplanową rolę na Litwie Radziwiłła, bez zgody strony 
polskiej. Ba, Sapieha, za sprawą „Pioruna”, wprost oświadczył królowi, że Wielkie 
Księstwo jest gotowe popierać zawarcie wiecznego pokoju z państwem rosyjskim, 
gdyby tylko Kreml wyszedł z taką inicjatywą: „pokój z Moskwą ustanowiony do 
lat 15 trzymać, aby był prawem, a jeśliby moskiewski tego był wdzięczny i szukał, 
aby i wieczny pokój z nim zastanowił”38. 

Zygmunt III, który już u progu panowania oczekiwał, że Rzeczpospolita w so-
juszu ze Szwecją–Finlandią przystąpi do walnej rozprawy ze wspólnym wrogiem 
na wschodzie, nie mógł postąpić inaczej, jak tylko zlekceważyć litewskie (czytaj: 
radziwiłłowskie) postulaty w kwestii „moskiewskiej” i osobę przedkładającego je 
podkanclerzego. Sapieha, użalając się w listach słanych do Radziwiłła (na niechęt-
ne, delikatnie rzecz ujmując, stanowisko króla wobec zaprezentowanej mu radzi-
wiłłowskiej wizji przyszłych relacji z Rosją), zapewniał, że robi, co tylko może, aby 
uzyskać oczekiwaną przezeń zgodę na przedłużenie rozejmu: 

36 Słuchanie posłów cudzoziemskich, 20 VIII 1587, Dyaryusze sejmowe z r. 1587, s. 213. 
37 W tym kontekście zauważalny jest brak wśród opracowań w bibliografii zestawionej przez 

Żojdzia artykułu, którego autorem jest J. Byliński, Źródła konfliktu pomiędzy królem Zyg-
muntem III a  Radziwiłłami, w: Kultura polityczna w  Polsce, t.  6, cz.  2, Litwa w  polskiej 
tradycji i kulturze politycznej, red. M. Kosman, Poznań 2006, s. 29–50.

38 BCz, TN, rkps 92, Kondycje Królowi Imci Polskiemu Zygmuntowi Trzeciemu od wszech 
stanów W. X. Lit., ku utwierdzeniu i naprawieniu przez rody i posły na sejm koronacji po-
słane, s. 625–626; BCz, rkps 350, k. 587.
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Co dzień upominając się u króla, aby […] do Moskwy gońca posłał, nie mogę tego 
otrzymać ani wymierzyć nawet; dałem mu kopię po polsku napisawszy, jaki by miał 
być list do moskiewskiego, już to kilka niedziel temu, co dalej mu przypominam, po-
wiada, że jeszcze nie czytał; już też nie wiem co dalej z tym czynić, tego się obawiam 
abyście Waszmość memu niedbalstwu jakiemu nie poczytali, ale Bóg zna, że na mojej 
czułości w  tej sprawie nic nie schodzi. Jużem się mu akomodował w  tej kopii woli 
jego, bo go i bratem pisać nie chce, i nie chce mu się deklarować, że chce z nim dobrej 
przyjaźni, ani nawet chce do niego słać oznajmiając mu o panowaniu swym, niech – 
prawi – on do mnie pierwej pośle, a zgoła gniewamy się na Moskwę, chcemy ją bić, by 
jeno siła była39. 

Zygmunt III rozejmu nie zatwierdził, poprzestał jedynie na obietnicy, że to 
zrobi, ale nie zamierzał jej dotrzymać. Na sejmie pacyfikacyjnym wystąpił o zgo-
dę stanów zarówno na wojnę z Rosją, jak i na uchwalenie odpowiedniego na ten 
cel poboru: „propozycje ze strony Króla J.M. […] zawierały głównie dwa punkty: 
naprzód żądanie poboru powszechnego; po wtóre wypowiedzenie wojny Mos- 
kwie”40. Cel wojny Zygmunt III sprecyzował w kolejnej legacji wprost jako spo-
wodowanie, żeby „raz na zawsze otrząsnąć się tym grubym i nieprzyjaznym lu- 
dziom”41. Nie udało się, gdyż Litwini zgłosili sprzeciw za sprawą Radziwiłła, który 
udał się z królem na kongres do Rewla, aby oświadczyć szwedzkiemu monarsze Ja-
nowi III, że w sprawie oczekiwanego przezeń przymierza przeciw Rosji w Rzeczy-
pospolitej niczego jeszcze nie postanowiono. Jego ostentacyjny wyjazd z Rewla nie 
był spowodowany jedynie tym, na co wskazał autor, a mianowicie chęcią zaprote-
stowania „przeciw niemożności dojścia do porozumienia ze Szwedami w sprawie 
wywiązania się z paktów konwentów zaprzysiężonych przez Zygmunta III” (s. 86), 
ale nade wszystko był to protest przeciw niemożności dojścia do porozumienia 
w sprawie sojuszu przeciw państwu rosyjskiemu, na który to sojusz Radziwiłł ab-
solutnie nie chciał się zgodzić. Obiecał posłom rosyjskim po wyborze Zygmunta, 
że do wojny nie dopuści i się z tej obietnicy bardzo sumiennie wywiązywał. Uważał 
wszak, podobnie jak niegdyś jego ojciec – brat królowej Barbary Mikołaj zwany 
„Rudym” w odniesieniu do Zygmunta II Augusta, że Zygmunt III miał szansę po-
kojowo przejąć władzę na Kremlu, co wprost powtórzył zresztą na sejmie w 1597 r. 
Pokrzyżowanie jednak królom polskiemu i szwedzkiemu planów wspólnej rozpra-
wy z Rosją w Rewlu, do czego „Piorun” w znacznym stopniu się przyczynił, miało 

39 L. Sapieha do K.M. Radziwiłła, Kraków, 15 III 1588, Archiwum domu Radziwiłłów, s. 191.
40 Annibale di Capua do kard. Alessandro Montalto, Warszawa, 27 III 1589, Listy Annibala 

z Kapui, arcybiskupa neapolitańskiego nuncjusza w Polsce, o bezkrólewiu po Stefanie Ba-
torym i pierwszych latach panowania Zygmunta III do wyjścia arcyksięcia Maksymiliana 
z niewoli…, tłum. i wyd. A. Przeździecki, Warszawa 1852, s. 189.

41 BCz, rkps 1621, Instrukcja królewska na sejmiki, 23 XII 1589, s. 161–179. 
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kluczowe znaczenie dla utraty korony szwedzkiej przez Zygmunta III. W Szwecji 
górę wszak wzięła wizja polityczna królewskiego stryja Karola, który był zwo-
lennikiem pokoju z  państwem rosyjskim i  odwrócenia szwedzkiej ekspansji ze 
wschodu na południe przeciw Rzeczypospolitej42.

Władzy na Kremlu w sposób pokojowy też nie sposób było przejąć, a już na 
pewno po zawarciu przez Rosję pokoju ze Szwecją w 1595 r. i w trakcie rozpętanej 
tam przez Karola rebelii przeciw Zygmuntowi III. Dla Radziwiłła i Zamoyskiego 
(który też był zresztą konsekwentnym przeciwnikiem podejmowania jakichkol-
wiek działań zbrojnych przeciwko państwu rosyjskiemu) jednak w 1597 r. wyda-
wało się to jak najbardziej możliwe, planowali wszak unię personalną po śmierci 
cara Fiodora. Ba, dla nich możliwe wydawało się to nawet po wszczęciu agresji 
szwedzkiej w Inflantach w 1600 r. (gdy na tronie zasiadał już Borys Godunow), 
wszak to Zamoyski i Radziwiłł przygotowali utopijny projekt unii zaprezentowa-
nej przez trzeciego z  jej autorów Lwa Sapiehę na Kremlu. Ta porażająca naiw-
ność i polityczna nieudolność najlepiej dowodzi, jakiego pokroju ludzi wykreował 
Stefan Batory na elitę Rzeczypospolitej. Nic dziwnego, że Radziwiłł i  Zamoy-
ski to – jak zauważył Żojdź – „czołowi opozycjoniści” względem Zygmunta III 
(s. 14), gdyż król, któremu w przeciwieństwie do męża jego ciotki, zależało przede 
wszystkim na dobru państwa, nie mógł tolerować takiego stanu rzeczy, że prym 
w Rzeczypospolitej wiodą ludzie, którym przyświecają głównie osobiste cele. Wy-
borny przykład, jeśli chodzi o „Pioruna”, sam autor przytoczył, gdy napisał, że po 
ataku Szwedów na Inflanty hetman, wówczas już wielki litewski, „nie zamierzał 
finansowo zaangażować się w obronę północnej prowincji”, co „dziwiło, zwłasz-
cza, że podczas sporu o schedę po Olelkowiczach Radziwiłł był w stanie zmobili-
zować kilkutysięczną, prywatną armię” (s. 96). Ba, na wieść o tym, że dowództwo 
główne w Inflantach ma objąć hetman wielki koronny, „Piorun” – wraz z synem 
Januszem (dla którego usilnie aczkolwiek bezskutecznie zabiegał u króla o buławę 
polną i dowództwo w kampanii jesienno-zimowej 1600/1601) – nie chcąc podle-
gać Koroniarzowi Zamoyskiemu, ostentacyjnie opuścił teren działań wojennych 
i odjechał do Wilna43. Żojdź przedstawił tę kwestię tak, jak gdyby to było czymś 
zupełnie naturalnym, że jeden hetman opuszcza pole bitwy na wieść o tym, że 
z odsieczą mu zdąża drugi: „Jesienią 1601 r. już po pojawieniu się w prowincji 
oddziałów koronnych wojewoda wileński zdał dowództwo Janowi Zamoyskiemu 
i na tym zakończył udział w kampanii” (s. 97). 

42 P.P. Szpaczyński, „Waza”, czyli to, s. 163–164. 
43 S. Herbst, Wojna inflancka. 1600–1602, Warszawa 1938, s. 71.
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Nic dziwnego, że Zygmunt III wolał promować Chodkiewiczów na czele z Ja-
nem Karolem, którego już w kwietniu 1601 r., wbrew Radziwiłłowi, wyznaczył na 
porucznika hetmańskiego, gdyż ten „bohatyr”, jak go (nie tyle ironicznie – jak to 
ujął autor (s. 91), co złośliwie) powodowany zawiścią przezywał „Piorun”, nie miał 
problemu z naczelnym dowództwem Zamoyskiego i pozostał na placu boju, wy-
kładał własne pieniądze na obronę Inflant44, gdzie pod Kircholmem zadał Szwe-
dom największą militarną porażkę, stał przy królu w czasie, kiedy syn Radziwiłła 
Janusz (który o czym też Żojdź słowem nie wspomniał, brał z Moskwy pienią-
dze, konkretnie od Szujskich, za eskalację rokoszu w Polsce45) wraz z wojewodą 
krakowskim Mikołajem Zebrzydowskim wszczął haniebny bunt, ruszył na Mo-
skwę, kontynuując wojnę, którą Janusz odradzał i potępiał jako niesprawiedliwą 
i niepotrzebną („nie wiem, jak na taką wojnę jechać, którą to przeciw sumieniu 
swemu być baczy”46) i zakończył życie pod Chocimiem, gdzie sprawił, że armia 
turecka pod wodzą samego sułtana po raz pierwszy musiała opuścić pole bitwy 
w starciu na lądzie, nie odnosząc zwycięstwa. Tak, Chodkiewicz był bohaterem, 
Radziwiłłowie birżańscy zaś nie bez kozery już za Zygmunta II Augusta zyskali 
miano Zdradziwiłłów. 

Kolejnym przykładem działania „Pioruna” na rzecz Kremla była bez wątpie-
nia postawa, zarówno jego, jak i jego teścia – wojewody kijowskiego Konstante-
go Wasyla Ostrogskiego – wobec unii brzeskiej. Autor, omawiając to wydarze-
nie, słowem nie wspomniał o tym, że Radziwiłł był zięciem Ostrogskiego47, ani 
oczywiście o tym, że uchodzący za protektora prawosławia wojewoda kijowski 
uznawany był (podobnie zresztą jak „Piorun”) przez czynniki polityczne Kremla 

44 O tym, że na pokrycie części finansowych zobowiązań wobec żołnierzy przeznaczył własne 
srebra stołowe, J.K. Chodkiewicz do żony, Brześć, 2 V 1608, Korespondencya Jana Karola 
Chodkiewicza, oprac. W.  Chomętowski, Warszawa 1875 („Biblioteka Ordynacji Krasiń-
skich. Muzeum Konstantego Świdzińskiego”, t. 1), s. 54.

45 O tym, że Janusz Radziwiłł „podejrzewany był o konszachty z Szujskim, od którego miał 
otrzymywać pieniądze za rokosz”, J.  Byliński, Sejm z  1611 roku w  nowym opracowaniu, 
Wrocław 2016 (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, E-Monografie, nr 77), s. 61.

46 Biblioteka Ossolińskich (dalej: BOss), rkps 1851, J. Radziwiłł do K. Radziwiłła, Frankfurt n/
Odrą, 7 II 1617, s. 24–25.

47 Wzmiankę o  tym, że Ostrogski był dziadem Janusza Radziwiłła, mamy 50 stron dalej 
(s. 137). Wśród opracowań w bibliografii zamieszczonej przez Żojdzia zabrakło biografii 
wojewody kijowskiego; T. Kempa, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608). Woje-
woda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, Toruń 1997. 
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za naturalnego sojusznika w Rzeczypospolitej48 i chciał ewentualną unię uzgad-
niać z Moskwą, nie bacząc na to, że projekt zjednoczenia, z którym wystąpili 
hierarchowie prawosławni, był (jak to jest „często interpretowane”, a z czym au-
tor się nie zgodził) „reakcją Rzeczpospolitej na utworzenie w 1589 r. patriarcha-
tu moskiewskiego, który rościł sobie pretensje do sprawowania zwierzchnictwa 
nad prawosławnymi w  państwie polsko-litewskim” (s.  87). Żojdź wolał przy-
czyn, dla których „prawosławni hierarchowie […] postanowili opowiedzieć się 
po stronie unii z Kościołem rzymskokatolickim”, upatrywać raczej w „zamiarze 
wyprowadzenia Cerkwi z kryzysu oraz [w] chęci uwolnienia się od niewygodnej 
zwierzchności Konstantynopola, nawet jeśli ceną miały być podporządkowanie 
papieżowi i akceptacja katolickiej dogmatyki”, a najlepiej wolałby, aby „między-
narodowe i wewnętrzne uwarunkowania zatwierdzenia unii brzeskiej” „zosta-
wić na boku” (s. 87). 

Co do „potężnych adwersarzy, zwłaszcza w  osobie wojewody kijowskiego 
Konstantego Wasyla Ostrogskiego”, to autor stwierdził jedynie, że był on „prze-
ciwny nie tyle idei zjednoczenia chrześcijaństwa, co jej realizacji w takim kształ-
cie”, w  jakim zaś nie był, tego już nie dociekał. Podkreślił, że po zawarciu unii 
doszło „do współpracy pomiędzy ewangelikami a prawosławnymi, wyraźnej już 
na sejmie w 1596 r.”, i że: 

Na Litwie pierwszoplanową rolę w  tym układzie odgrywał przywódca tamtejszych 
ewangelików reformowanych Krzysztof Radziwiłł „Piorun”, z oczywistych – zdaniem 
Żojdzia – względów potępiający zatwierdzony przez Zygmunta III projekt, którego 
realizacja oznaczała odebranie prawosławnej Cerkwi oficjalnego statusu w Rzeczypo-
spolitej, co stało w sprzeczności z literą konfederacji warszawskiej (s. 88). 

To, że hierarchowie prawosławni, najpierw wszyscy, a później (po odstrych-
nięciu dwóch przez Ostrogskiego) w zdecydowanej większości, uważali inaczej, 
to, że unię – bynajmniej nie z tych powodów, na które wskazał autor – poparli 
obaj kanclerze wielcy – koronny Jan Zamoyski i  litewski Lew Sapieha, oraz że 
protestanci za sprawą Radziwiłła występowali gorliwiej w  obronie dyzunitów 
niż sami prawosławni, nie miało dla Żojdzia żadnego znaczenia. Reasumując ten 
wątek, należy podkreślić, że wbrew „częstym interpretacjom” w historiografii to 
nie inicjatorzy unii (do których, co też należy wyraźnie zaznaczyć, Zygmunt III 
bynajmniej nie należał, choć okazał się jej zwolennikiem, ponieważ inicjatywę 
prawosławnych hierarchów poparł), a jej przeciwnicy działali na szkodę Rzeczy-

48 W. Polak, Rzeczpospolita a prawosławie moskiewskie na początku XVII wieku, CzN 1997, 
t. 2, s. 81.
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pospolitej i to oni ponoszą odpowiedzialność za to, że rozłam się utrzymał i póź-
niej ułatwił zadanie Moskwie, która go wykorzystała do własnych, wrogich wobec 
państwa polsko-litewskiego celów. Zjednoczenie miało temu zapobiec, a  opór 
przeciw niemu (z  inicjatywy Ostrogskiego i Radziwiłła działających w  interesie 
Kremla) miał nie dopuścić do tego zapobieżenia. Reasumując cały wywód po-
święcony „Piorunowi”, nie ma się co dziwić, że Zygmunt III „obrał linię polityczną 
na marginalizację” jego osoby i że jego śmierć „na długie lata załamała dominację 
Radziwiłłów birżańskich w Wielkim Księstwie Litewskim”, gdyż nie tylko on, ale 
i jego synowie, w pełni sobie na takie potraktowanie zasłużyli. 

Janusz i Krzysztof Radziwiłłowie, podobnie jak ich ojciec, kierowali się jed-
ną główną zasadą, a mianowicie, że należy przeciwdziałać wszystkiemu, co jest 
niekorzystne z punktu widzenia Kremla, i popierać wszystko to, co dla Moskwy 
jest sprzyjające. Taka była również geneza rokoszu, który chyba bardziej niż Ze-
brzydowskiego, powinien nosić nazwę rokoszu Radziwiłła, gdyż syn „Pioruna” 
znacznie bardziej się zasłużył dla wydarzeń z lat 1606–1607 niż wojewoda kra-
kowski, inicjator buntu. To Radziwiłł wszak doprowadził do rozerwania sejmu 
w 1606 r., bez czego rokoszu przecież by nie było. Sam autor przytoczył na to 
źródłowy dowód w postaci listu, w którym czytamy: „sejm prawie gwałtem ro-
zerwać chciano, najwięcej pan podczaszy. Bo choć już król na konfederację i na 
wszystkie punkty insze pozwolił zawsze co nowego wnosił, i rzeczy te, które ad 
boni patriae należały ze wszelakich miar pruł” (s. 110). Żojdź zwrócił przy tym 
uwagę, że: „Przywoływany list ma dużą wartość jeszcze z jednego powodu; otóż 
dowodzi determinacji dworu w doprowadzeniu obrad do konstruktywnego za-
kończenia” (s. 110)49. Wysiłki Zygmunta III, by uratować sejm i nie dopuścić do 
buntu, spełzły jednak na niczym za sprawą Radziwiłła, który dopiął swego. I to 
wbrew Litwie, gdyż ta, w  przeciwieństwie do przedstawiciela rodu jeszcze do 
niedawna wiodącego w  jej granicach prym, nie była zainteresowana rokoszem. 
Uwagę tamtejszej szlachty pochłaniały wszak – jak sam autor przyznał – „per-
turbacje z nieopłaconym wojskiem, odżywający konflikt w Inflantach, a ponadto 
[…] niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Państwie Moskiewskim” (s. 143). 
Skupmy się na tym ostatnim. 

Otóż w momencie, kiedy Radziwiłł parł do rozerwania sejmu, żeby znalazło 
się uzasadnienie dla inicjowanego przez Zebrzydowskiego buntu przeciw kró-
lowi, do Moskwy zdążał orszak weselny Maryny Mniszchówny. Wyprawa roz-
poczęła się 2 marca 1606 r., 5 dni przed rozpoczęciem w Warszawie sejmowych 

49 Nie przeszkodziło to autorowi stwierdzić, że „w świetle znanych mi źródeł jednoznaczne 
rozstrzygnięcie odpowiedzialności za fiasko sejmu 1606 r. nie jest możliwe” (s. 111).
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obrad, których przebiegiem z racji przygotowywanego buntu w drodze żywo się 
interesowano. Orszak dotarł na Kreml 12 maja, zatem już z wieścią o rozerwa-
nym sejmie (co nastąpiło 18 kwietnia) i  zwołaniu przez zgromadzonych pod 
Stężycą wokół Zebrzydowskiego i Radziwiłła (22 kwietnia) kolejnego zjazdu do 
Lublina (na 5 czerwca). Nie pozostało to rzecz jasna bez wpływu na moskiew-
skich spiskowców, którzy nie tracąc czasu, w nocy z 26 na 27 maja zamordo-
wali cara Dymitra I, równie krwawo rozprawiając się z przybyszami z Polski50. 
Wydarzenia nad Wisłą, w których prym wiódł syn „Pioruna”, ułatwiły Moskwie 
zażegnanie skutków dymitriady. Zbieg zdarzeń nie był dziełem przypadku i do-
wodził, że Janusz Radziwiłł, dążąc do rokoszu, nie tylko „kierował się dumą i oso-
bistą niechęcią do Zygmunta III” (s. 86). Na czele spisku stali kniaziowie Szuj-
scy, od których przedstawiciela Wasyla, ogłoszonego carem 11 czerwca, Janusz 
Radziwiłł – jak już wspomniano – miał pobierać pieniądze za eskalację rokoszu 
w Polsce. W tym samym czasie, gdy władzę w Moskwie przejmowali Szujscy, nad 
Wisłą w najlepsze trwał zjazd lubelski, którego marszałkiem Zebrzydowski mia-
nował Radziwiłła. Za sprawą tego ostatniego wyznaczono tam datę „rokoszu” na 
6 sierpnia pod Sandomierzem, gdzie 10 sierpnia rozpoczęły się obrady. Marszał-
kiem ponownie został Radziwiłł. Wobec nieustępliwej postawy buntowników 
25  września Zygmunt III ruszył w  pościg za rokoszanami, którzy doścignięci 
zostali pod Janowcem nad Wisłą. Do walki nie doszło, gdyż Radziwiłł i Zebrzy-
dowski zdecydowali się przeprosić króla, co nastąpiło 4 października. Zobowią-
zali się też do zaprzestania zwoływania kolejnych zjazdów i oczekiwania na sejm, 
który rozpatrzy ich postulaty.

14 lutego 1607 r. szlachta poznańska i kaliska obradująca w Kole – za podusz-
czeniem, publikującego wzywające do kontynuacji rokoszu uniwersały, Janusza 
Radziwiłła51 – zdecydowała o wezwaniu szlachty na główny zjazd rokoszowy pod 
Jędrzejów, który miał się rozpocząć 28 marca. 25 kwietnia pod Jędrzejów przybył 
Radziwiłł i przejął obowiązki marszałka. Radykałowie zdecydowali się na negację 
sejmu i odrzucenie jego uchwał, po czym 24 czerwca pod Jeziorną, w liczbie za-
ledwie około 400 osób (z Zebrzydowskim i Radziwiłłem na czele) podpisali akt 
zaczynający się od słów: „Wypowiadam posłuszeństwo królowi szwedzkiemu 
Zygmuntowi III, dotąd królowi polskiemu, który złamał przysięgę Moskwie”52. 

50 P.P. Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III, s. 285, p. 272. 
51 BOss, rkps 6603, List albo uniwersał Jmści Pana Janusza Radziwiłła podczaszego W.K.L. do 

wszystkich stanów wielkopolskich posłany, z Sielca, 11 I 1607, s. 466–468.
52 Tamże, Dekret wypowiedzenia posłuszeństwa JKM Zygmuntowi III na rokoszu pod Jezior-

ną w obozie, s. 554–556.
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Było to wprost wpisanie się w propagandę Kremla, którą zaprezentowało przy-
byłe w grudniu 1606 r. poselstwo z Moskwy. Propagandzie tej na dworze królew-
skim dano zdecydowany odpór, przypominając kremlowskim wysłannikom, że 
Samozwaniec w granicach Rzeczypospolitej pojawił się jako przybysz z Moskwy, 
w której znajdował poparcie, o czym najlepiej świadczy fakt, że po śmierci Go-
dunowa otworzono przed nim bramy stolicy i uznano go władcą: „czego sama 
Moskwa szukała, a (z)nalazłszy czyniła, to na Króla JM wkładacie”53. 

Żojdź za Agnieszką Pawłowską-Kubik bezrefleksyjnie powtórzył, że „Na prze-
strzeni lat 1606–1609 Rzeczpospolita doświadczyła poważnego kryzysu […] ro-
koszu sandomierskiego, będącego […] największym wystąpieniem szlacheckim 
na przestrzeni XVII w.” (s. 142). Bezrefleksyjnie, ponieważ w latach 1608–1609 
żadnego rokoszu już w  Polsce nie było. Wydarzenie to, owszem, zgromadziło 
w sierpniu 1606 r. pod Sandomierzem około kilkunastu tysięcy szlachty, „z cze-
go – jak sam autor, 24 strony wcześniej, zauważył – bardzo niewielką część sta-
nowili przedstawiciele Wielkiego Księstwa i  ruskich ziem Korony” (s.  118)54. 
Ważniejsze jest jednak to, że zaledwie po 2 miesiącach, 9 października 1606 r., 
jak wynika chociażby z cytowanego przez samego Żojdzia listu Lwa Sapiehy do 
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, z  owego „największego wystąpienia 
szlacheckiego” niemal nic już nie zostało: „potęga powiadają wielka przy KJM, 
jest lepiej niż dziesięć tysięcy wojska dobrego, przy rokoszanach ledwo ze trzy 
tysiące kładą, i ci żołnierze rokoszowi nie chcą się bić, że przeciw Panu, i służba 
wyszła, płace nie mają, ale głowy, których czterech kładą P. wojewoda krakowski, 
P. podczaszy, P. Stadnicki i P. Stabrowski ci uporem idą, nie chcą zgody” (s. 120). 

W  1607  r., gdy rokosz został wznowiony, było jeszcze gorzej, na co wprost 
przecież wskazał wywód autora: „24 czerwca pod Jeziorną akt wypowiedzenia 
posłuszeństwa Zygmuntowi III podpisało jednak tylko około 400 osób, z czego 
zaledwie 12 pochodziło z  Litwy – co dowodziło obaw znacznej części społe-
czeństwa szlacheckiego przed tak daleko idąca radykalizacją ruchu” (s. 128–129). 
„Znacznej”? Chyba raczej niemal całego społeczeństwa z wyjątkiem garstki kom-

53 Legacje do Moskwy posłów Rzeczypospolitej 1608–1615, w: Suplementum ad Historica 
Russiae Monumenta, wyd. A.I. Turgieniew, S. Petersburg 1848, s. 409.

54 I z czego do rokoszan sandomierskich można zaliczyć 10 tysięcy, które podpisało się pod 
aktem konfederacji, pozostali udali się wszak spod Sandomierza na rokosz wiślicki, który 
odbywał się w tym samym czasie z udziałem Zygmunta III i zgromadził więcej uczestników 
niż 10 tysięcy; P.P. Szpaczyński, Spór o rokosz Zebrzydowskiego (1606–1607). Na margine-
sie: Agnieszka Pawłowska-Kubik, Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na poli-
tycznym rozdrożu, Toruń, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
ss. 522 (w druku).
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pletnie oderwanych od rzeczywistości politycznej awanturników. Co to jest „oko-
ło 400 osób” w porównaniu do 10 tysięcy, które 10 miesięcy wcześniej podpisało 
akt konfederacji na zjeździe pod Sandomierzem? Cyniczna manipulacja, jakiej 
dopuściło się wobec szlachty kilku magnatów z Zebrzydowskim i Radziwiłłem na 
czele, roztaczając przed nią absurdalną wizję jakichś niewyobrażalnych zagrożeń, 
na które nie potrafili przedstawić żadnych dowodów, oraz późniejszy przebieg 
buntu z potępionym gremialnie przez herbowych aktem wypowiedzenia posłu-
szeństwa królowi w żaden sposób nie uprawniają historyków do mówienia o „naj-
większym wystąpieniu szlacheckim” i nazywania go „rokoszem sandomierskim”. 

Do tej pory w historiografii był to przede wszystkim „rokosz Zebrzydowskie-
go”, choć gwoli ścisłości powinien nosić nazwę rokoszu Radziwiłła, gdyż starszy 
syn „Pioruna”, o czym już wspomniano, miał dużo większe „zasługi” dla buntu niż 
wojewoda krakowski. Radziwiłł nie tylko wszak rozerwał sejm w 1606 r., umoż-
liwiając rokosz, ale parł do detronizacji króla. To on doprowadził do reaktywacji 
buntu, to jemu płacili Szujscy za eskalację konfliktu i to on wreszcie po przegranej 
przez radykałów bitwie pod Guzowem wezwał szlachtę na elekcję nowego wład-
cy, wyznaczając datę, co oczywiście, jako sprowadzenie sytuacji do całkowitego 
już absurdu, pozostało bez jakiegokolwiek odzewu. Zebrzydowski tymczasem 
przestrzegał, że próba wyboru innego króla doprowadzi do wojny bratobójczej, 
którą wykorzystają państwa sąsiednie i – jak sam Żojdź zauważył – „jako pierw-
szy spośród czołowych liderów antykrólewskiego wystąpienia zaczął poszukiwać 
porozumienia z monarchą. Właściwe kroki ku temu podjął już na jesieni 1607 r. 
[…] W ślady Zebrzydowskiego poszli kolejni, obciążając przy okazji niedawnego 
partnera – Janusza Radziwiłła” (s. 134). I nie bez powodu „obciążając”. Tymcza-
sem w historiografii nie dość, że nazwa rokoszu łączona była jedynie z Zebrzy-
dowskim, to teraz jeszcze próbuje się ją definitywnie zastąpić „rokoszem san-
domierskim”. Żojdź również niestety wpisał się w te próby tworzenia kolejnego 
mitu, gdyż (solidaryzując się z  Pawłowską-Kubik55) bardzo skrupulatnie unikał 
w omawianej monografii nazwy „rokosz Zebrzydowskiego”, nie używając jej ani 
razu (s. 106, 142–143). Nawet wówczas, gdy przywołał w przypisie Pisma poli-
tyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego, w zdaniu, do którego ów przypis się od-
nosi, mamy: „Spośród wydawnictw źródłowych powinienem uwzględnić w tym 
miejscu również pisma polemiczne z okresu rokoszu sandomierskiego wydane 
przez Jana Czubka” (s. 27, przyp. 72). 

55 A. Pawłowska-Kubik, Rokosz sandomierski 1606–1609. Rzeczpospolita na politycznym roz-
drożu, Toruń 2019.
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Żojdź w odniesieniu do przebiegu sejmu w 1606 r. podzielił wprawdzie „wąt-
pliwości Henryka  Wisnera, który zadał pytanie o  wiarygodność relacji księdza 
Jana Wielewickiego” (s. 111), nie przeszkodziło mu to jednak w ukłonie w stronę 
tych historyków, którym niewiarygodny przekaz, nieznajdujący potwierdzenia 
w żadnym innym źródle, z taką łatwością służył do odsądzania króla od czci i wia-
ry: „nie można jednoznacznie zaprzeczyć tezie, że akceptacja wypracowanego  
kompromisu faktycznie nie mieściła się w  królewskiej wizji relacji państwo–
kościoły do tego stopnia, że Zygmunt III wolał narazić dorobek całego sejmu” 
(s.  112). Autorowi wywodzącemu, w  odniesieniu do wszczętej w  1609  r. przez 
Zygmunta III wojny z państwem rosyjskim, iż „król nie odważył się postawić spra-
wy wojny na forum sejmu, decydując się tym samym na jej bezprawne wszczęcie” 
(s.  149), nie przeszkodziło również (pod koniec monografii w podsumowaniu) 
zauważyć, że „uchwała sejmowa 1616 r. uzależniła wypowiadanie wojen od zgody 
parlamentu, będąc reakcją na decyzję króla sprzed kilku lat o ruszeniu pod Smo-
leńsk” (s. 377). Otóż uchwała sejmowa, tyle że nie z 1616 a 1613 r., rzeczywiście 
uzależniła wypowiadanie wojen od zgody parlamentu, prawo jednak nie działało 
wówczas wstecz, aby można rozpoczęcie przez króla wojny w 1609 r. bez zgody 
sejmu określać jako bezprawne.

Gdy Zygmunt III przygotowywał się do wojny z Rosją, Radziwiłł udał się na 
emigrację celem zmontowania międzynarodowej koalicji i interwencji zagranicz-
nej przeciw królowi56. Czynił zabiegi w tej sprawie u króla angielskiego Jakuba I, 
króla francuskiego Henryka IV, książąt protestanckich w Rzeszy, a nawet doży we-
neckiego. Rozmowy z czołowymi politykami czeskimi prowadził w tej sprawie wy-
słany przezeń do Pragi klient i były rokoszanin Piotr Gorajski. Ten ostatni w cza-
sie rokoszu pośredniczył w kontaktach Radziwiłła z carem Wasylem IV Szujskim, 
a w przededniu wojny z Rosją gwałtownie na sejmiku w Opatowie oprotestował 
plany polityczne Zygmunta III, wskazując na brak podstaw do wszczęcia konflik-
tu zbrojnego i apelując o nieuchwalanie na ten cel żadnych poborów57. Na wieść 
o zdobyciu przez Zygmunta III Smoleńska Janusz Radziwiłł (który po nagłej i tra-
gicznej śmierci Henryka IV, pod koniec 1610 r. powrócił z emigracji) zemdlał58. 

56 S. Cynarski, Paolo Sarpi i jego związki z Polską, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Prace historyczne” 1969, z. 27, s. 108–109. (W bibliografii zestawionej przez Żojdzia 
tej pozycji brakuje). 

57 BCz, TN rkps 104, Wotum nieboszczyka Jmści Pana Piotra Gorajskiego, które miał w Opa-
towie na sejmiku, s. 899–908.

58 O czym Jana Karola Chodkiewicza poinformowali Feliks Kryski i Andrzej Bobola. To jed-
nak, że Chodkiewicz – jak twierdził i na co zwrócił uwagę autor – nie dał informacjom 
wiary (s. 167, p. 357), nie oznacza, że nie było to prawdą. Radziwiłł (który na sejmie 1615 r. 
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Pod koniec sierpnia 1611 r. w Wilnie w czasie audiencji przeprosił wprawdzie mo-
narchę, jednak uczynił to nieszczerze, o czym najlepiej świadczy fakt, iż nie zamie-
rzał wesprzeć Zygmunta III w wojnie z Moskwą, czego po oficjalnym pojednaniu 
spodziewał się Lew Sapieha i o co bezskutecznie zabiegał59. 

Hołdu złożonego królowi przez wziętego do niewoli byłego już cara Wa-
syla IV Szujskiego wraz z braćmi na sejmie w 1611 r. Janusz Radziwiłł oglądać 
nie chciał, wykręcając się od uczestnictwa w obradach rzekomymi problemami 
zdrowotnymi. W formie i w swoim żywiole był dopiero na kolejnym sejmie wal-
nym w 1613 r., gdy sytuacja za sprawą szlacheckiej beztroski diametralnie uległa 
zmianie na niekorzyść Rzeczypospolitej. Wówczas przy konkluzji obrad wygłosił 
mowę, w  której – jak zauważył autor – „zdecydowanie skrytykował moskiew-
ską politykę króla, wskazując, że z inspiracji złych doradców zdecydowano się na 
niesprawiedliwą i zbyt kosztowną wojnę” (s. 179). Kolejny popis Radziwiłł, wraz 
ze swoimi kolegami z czasów rokoszu, dał na sejmie w 1615 r., m.in. domagając 
się „ujawnienia autorów wojny moskiewskiej oraz tych, którzy odradzali akcepta-
cję traktatu zawartego przez Żółkiewskiego z bojarami” (s. 202). Z twierdzeniem 
Żojdzia, że do rozerwania sejmu doszło „w efekcie stanowczego postanowienia 
króla, by nie iść na jakiekolwiek ustępstwo na rzecz opozycji” (s. 201), nie sposób 
się zgodzić. Dość przytoczyć słowa kasztelana gnieźnieńskiego Andrzeja Przy-
jemskiego, który w swoim wotum na sejmie w 1616 r., odnosząc się do rozerwania 
poprzedniego, wprost zarzucił Radziwiłłowi i jego kolegom działanie na zlecenie 
wrogów Rzeczypospolitej: „umyślnie spraktykowane było od sąsiad naszych, żeby 
sejm nie doszedł i dlatego religię wyrzucono na plac, aby o nią się swarząc sejm 
rozerwano”60.

Sejmującej szlachcie wmówiono, że istnieje szansa na pokojowe rozwiązanie 
konfliktu z Rosją, tym łatwiej że broniąca się przed jakimikolwiek uchwałami po-
datkowymi brać była wyjątkowo podatna na tego typu manipulację. Dopiero, gdy 
okazało się, że rację miał Zygmunt III, przestrzegając przed naiwną wiarą w to, że 
pokojowo uda się do czegokolwiek przekonać Kreml, posłowie szlacheccy w kon-

będzie miał pretensje o to, że nie zaakceptowano zawartego przez Żółkiewskiego w 1610 r. 
układu z bojarami, zakładającego rezygnację z ziem utraconych niegdyś przez Wielkie Księ-
stwo Litewskie, o czym niżej) mógł tak zareagować, a hetman miał prawo w taką kuriozalną 
skądinąd, z punktu widzenia interesów litewskich, reakcję nie wierzyć. 

59 L. Sapieha do J. Radziwiłła, Wilno 22 VII 1612, Archiwum domu Radziwiłłów, s. 255; Ar-
chiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, rkps 13855, Tenże do tegoż, 
Orsza 20 IX 1612, s. 42.

60 Biblioteka Kórnicka, rkps 325, Wotum kasztelana gnieźnieńskiego Przyjemskiego na sejmie 
warszawskim IV–V 1616, s. 36–37. 
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stytucji O Moskwie z 1616 r. wyrazili „zgodę na podjęcie działań ofensywnych” 
z uzasadnieniem, że zostali do tego zmuszeni przez „agresywne zamiary i nie-
ugiętą postawę nieprzyjaciela” (s. 213). W tym kontekście twierdzenie autora, że 
wówczas „dwór zdołał wymóc na posłach uchwalenie dwóch poborów i  wzię-
cie trzeciego do braci” (s. 213), musi budzić zdumienie. Na szlachcie nie sposób 
było „wymóc” czegokolwiek w zakresie poborów. Uchwalała je niemal zawsze po 
niewczasie, w  sytuacji, gdy już nie miała innego wyjścia i  zawsze w  wysokości 
dalece niewystarczającej w stosunku do potrzeb. Obciążenia fiskalne dotyczyły 
przede wszystkim poddanych szlachcie chłopów, ona sama zaś ze swoich docho-
dów przez całe blisko 45 lat panowania Zygmunta III nie dała Rzeczypospolitej 
złamanego grosza.

Po sejmie 1616 r. Janusz Radziwiłł, zaniepokojony sejmową uchwałą, w liście 
do brata Krzysztofa (który w 1615 r. otrzymał od króla buławę polną), odradza-
jąc mu udział w wyprawie królewicza Władysława do Moskwy, pisał: „nie wiem 
jako to na taką wojnę jechać, którą to przeciwko sumieniu swemu być baczy […] 
Ale nade wszystko Waszmość pomnieć masz, że ta wojna naprzód w Rzymie nie 
w  Warszawie uchwalona”61. Te ostatnie słowa stały się podstawą części propa-
gandy wymierzonej w pamięć o Zygmuncie III, zarówno w czasie zaborów, jak 
i w PRL. „Piorun” i jego synowie, zwłaszcza Krzysztof, nie bez kozery też byli i na-
dal niestety są „pod ochroną” w historiografii polskiej. Świadczy o tym chociażby 
to, jak historycy po dziś dzień oceniają udział młodszego Radziwiłła w tzw. spi-
sku orleańskim. Autor również niestety (mimo że te wydarzenia wykraczają poza 
ramy chronologiczne monografii), odnosząc się do tej kwestii, napisał o „nieczy-
stych chwytach” dworu, do których:

zbliżonym chwytem, skierowanym zazwyczaj przeciwko liderom opozycji było prze-
chwytywanie ich korespondencji, a następnie straszenie przejętymi listami lub rzeko-
mo przejętymi dokumentami. Oskarżenia o współpracę z obcymi władcami na szkodę 
króla i Rzeczypospolitej formułowano dla przykładu przeciwko obu synom »Pioruna«. 
Janusz zetknął się z nimi podczas rokoszu, zaś Krzysztof II w latach 20. XVII w. od-
pierał zarzuty o spiskowaniu z Francuzami w celu osadzenia na polskim tronie brata 
Ludwika XIII, Gastona orleańskiego (s. 372).

Otóż współpraca Radziwiłłów birżańskich z obcymi władcami na szkodę Rze-
czypospolitej to jest fakt, a nie żadne oskarżenia, będące przejawem „nieczystych 
chwytów”. Istnienie spisku w sprawie następstwa polskiego tronu po śmierci Zyg-

61 BOss, rkps 1851, J. Radziwiłł do K. Radziwiłła, Frankfurt n/Odrą, 7 II 1617, s. 24–25.
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munta III z udziałem Krzysztofa za bezsporne uznał Jan Seredyka62. Wydawcy 
zbioru dokumentów zatytułowanego Spisek orleański ostateczny sąd w sprawie 
zdecydowali się wprawdzie pozostawić czytelnikowi63, nie bez znaczenia jednak 
mógł być tu fakt, że Urszula Augustyniak jest zbyt krytycznie ustosunkowana do 
postaci Zygmunta III, na co zwrócił uwagę również austriacki historyk Walter Le-
itsch64. Korespondencji Radziwiłła dwór „nie przechwycił”, ale otrzymał ją niespo-
dziewanie od Habsburgów wraz z ostrzeżeniem o spisku. Zygmunt III, owszem, 
nie ujawniając, czy dysponuje procesowymi dowodami winy hetmana (gdyby tak 
było, to w myśl konstytucji z 1593 r. byłby on oskarżony o zdradę65), przez kilka lat 
skutecznie go szachował. Radziwiłł nie wiedział, co król wie, ale doskonale zdając 
sobie sprawę z tego, czego się dopuścił, wiedział, czym monarcha, w najgorszym 
wypadku, może dysponować. To, że wycofał się z  życia publicznego na blisko 
3 lata, nie pojawiając się na sejmach, a  nawet planował w  pewnym momencie 
ucieczkę z kraju, jest najlepszym dowodem na jego zdradę. Warto też zauważyć, 
że skłonność w historiografii polskiej do lekceważenia tajnych rokowań Radzi-
wiłła w sprawie następstwa polskiego tronu bardzo mocno kontrastuje z brakiem 
powściągliwości w ocenie tajnych rokowań monarchy z arcyksięciem Ernestem.

Zanim król dowiedział się o spisku, Radziwiłł zdołał wyrządzić wiele szkody 
na sejmach w 1624 i 1625 r., celowo wprowadzając w błąd sejmującą szlachtę, że 
ze strony Szwecji nie grozi Rzeczypospolitej żadne niebezpieczeństwo. W efekcie 
agresor wtargnął nie tylko w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego, lecz także do 
Prus66. Nic dziwnego, że Zygmunt III odstraszał zdradzieckiego hetmana informa-

62 J. Seredyka, Sejm w Toruniu z 1626 roku, Warszawa 1966, s. 92, p. 247.
63 „Spisek orleański” w latach 1626–1628, oprac. U. Augustyniak, W. Sokołowski, Warszawa 

1990.
64 W. Leitsch, Das Leben am Hof, s. 681, przyp. 24. O tym, że król był „kryptojezuitą dzia-

łającym pod dyktando kleru”, a wojna z Moskwą, dzięki której monarcha po blisko stu la-
tach odzyskał m.in. Smoleńsk i rozszerzył granice Rzeczypospolitej do największych w jej 
historii, to „awanturnicza interwencja”, U. Augustyniak, Państwo świeckie czy księże? Spór 
o rolę duchowieństwa katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór 
tekstów, Warszawa 2013, s. 74, 111; P.P. Szpaczyński, Habsburgowie i Jan Zamoyski, s. 558. 

65 Na mocy konstytucji O praktykantach zakazano pertraktacji: „z kimkolwiek około panowa-
nia czyjegokolwiek i posadzenia na stolicy państw tych”. Tego typu praktyki uznawane za 
zdradę Rzeczypospolitej, miały być sądzone przez sejm, Volumina Legum. Przedruk zbioru 
praw staraniem XX pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wyd. J. Ohryzko, t. 2, 
Petersburg 1859, s. 341–348. 

66 Nawet najbardziej zawsze opozycyjna w swej wymowie względem polityki króla instrukcja 
sejmiku proszowickiego nakazywała posłom żądać, aby Radziwiłł się wytłumaczył, „dlacze-
go pokojem Rzeczpospolitą od Szwedów ubezpieczał”; J. Kwak, Sejm warszawski z 1626 
roku, Opole 1985, s. 74.
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cjami, które powziął o spisku, od udziału w kolejnych zgromadzeniach i dalszych 
działaniach na szkodę państwa. Tym bardziej że król w latach 1623–1630 zabiegał 
o pomoc Habsburgów hiszpańskich w odzyskaniu Szwecji, a Radziwiłł robił, co tyl-
ko mógł, aby do powrotu króla na tron szwedzki nie dopuścić67. Oczywiste wszak 
było, że po odzyskaniu królestwa dziedzicznego przez Zygmunta III ekspansja 
szwedzka z południa zostanie skierowana na wschód przeciw Rosji, aby władzę 
na Kremlu mógł przejąć wciąż podtrzymujący pretensje do tronu carskiego kró-
lewicz Władysław68. Taki scenariusz dla Radziwiłła był nie do przyjęcia, dlatego 
cynicznie wmawiał szlachcie, że gdyby król zrzekł się pretensji do szwedzkiego 
tronu, to Szwedzi przestaliby atakować Rzeczpospolitą. Przestaliby, mimo za-
wziętej walki Gustawa Adolfa o dominację na Bałtyku i bezbronności państwa 
polsko-litewskiego, spowodowanej posuniętymi do granic absurdu przywilejami 
fiskalnymi szlachty. Gdy hetman zorientował się, że król nie dysponuje jednak 
dowodami procesowymi w sprawie spisku i zaczął pojawiać się na sejmach, a na-
wet uzyskał przebaczenie win ze strony Zygmunta III, nadal nie przestał działać 
na szkodę Rzeczypospolitej. Udawał, że wierzy w szczerość intencji spiskującego 
z Kremlem Gustawa Adolfa, który wysunął swoją kandydaturę do tronu polskiego 
na wypadek śmierci Zygmunta III i zdecydował się ją popierać, a gdy podkancle-
rzy Tomasz Zamoyski na sejmie w 1632 r. (ostatnim już z udziałem króla) wtóro-
wał władcy, że wojna z Rosją nie może mieć charakteru obronnego, ale zaczepny 
(„pójdźmy do sąsiada z gębą na gotowy chleb”69), Radziwiłł zażądał w sposób cy-
niczny w  imieniu szlachty wyjaśnień, czy wojna z państwem rosyjskim ma być 
prowadzona tylko w obronie obecnych granic, czy też „o co insze”70.

Co do wspomnianego już uzasadnienia „przyjęcia” przez Żojdzia „za źródła-
mi” przymiotnika „moskiewski”, a  mianowicie „w  celu zaznaczenia, że przyna-
leżność ziem ruskich nie była wówczas przesądzona oraz dla wyraźnego rozróż-
nienia Państwa Moskiewskiego od Rosji wyłonionej na drodze reform Piotra I” 
(s. 31) i unikania w związku z tym w monografii określeń „rosyjski” i „państwo ro-
syjskie”, a stosowania jedynie określeń „moskiewski” i „Państwo Moskiewskie” lub 

67 Dyskurs księcia Imci Krzysztofa Radziwiłła o podniesieniu wojny inflanckiej z Gustawem, 
księciem sudermańskim, na sejmie warszawskim królowi Imci i  wszystkim stanom ko-
ronnym do uważania na piśmie podany w roku w 1624, w: Księcia Krzysztofa Radziwiłła 
hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego sprawy wojenne i polityczne 1621–1632, 
Paryż 1859, s. 469–499. 

68 P.P. Szpaczyński, Habsburgowie i Jan Zamoyski, s. 542.
69 J. Seredyka, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III 1629–1632. Zarys 

wewnętrznych dziejów politycznych, Opole 1978, s. 162.
70 Tamże, s. 168.
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„Moskwa”71, należy zauważyć, że po pierwsze w źródłach związanych z okresem, 
którego dotyczy monografia, określenia „rosyjski” i „państwo rosyjskie” również 
występują72, i po drugie – czym innym było „Księstwo Moskiewskie”, czym in-
nym „Carstwo Rosyjskie”, a jeszcze czym innym „Cesarstwo Rosyjskie”. Żojdź car-
stwa w latach 1547–1721 zdaje się nie dostrzegać, tak jak ignorowano je oficjalnie 
w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. Ludwik Bazylow zwrócił jednak uwagę, że już 
w zasadzie od panowania Wasyla III można stosować zwrot „państwo rosyjskie”, 
ponieważ za rządów tego władcy Księstwo Moskiewskie podbiło wszystkie zie-
mie zamieszkałe przez ludność wielkoruską73. Od momentu koronacji Iwana IV 
na cara używanie pojęcia państwa rosyjskiego wydaje się jeszcze bardziej uza-
sadnione, gdyż krok ten rozpoczął proces przejmowania przez władców Kremla 
zachodnich tytułów imperialnych. Proces ten zwieńczył Piotr I, przyjmując tytuł 
cesarza w 1721 r. i ustanawiając Imperium Rosyjskie74.

Gdy autor, odnosząc się we wstępie „do kwestii terminologicznych”, zwró-
cił uwagę na „nadużywanie przymiotnika »polski« w odniesieniu do zagadnień 
związanych z historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów” (s. 31), to po pierwsze 
sam później się do tego nie zawsze stosował (np. „rokowania habsbursko-polskie”, 
s. 75, czy „traktat podpisany w sierpniu [1610 r.] przez hetmana [Żółkiewskiego 
z bojarami] zakładał, że w zamian za zwrot zajętych przez Polaków zamków […]”, 
s. 151), a po drugie nie zauważył, że analogiczny problem dotyczy nadużywania 
przymiotnika „szwedzki” z pominięciem faktu, że Wielkie Księstwo Finlandii po-
zostawało z ówczesną Szwecją w bardzo podobnym związku, co Wielkie Księstwo 
Litewskie z Polską (np. „sojusz polsko-litewsko-szwedzki skierowany przeciwko 
Państwu Moskiewskiemu” (s. 81) czy „polityka zagraniczna oparta na polsko-li-
tewsko-szwedzkiej współpracy wymierzonej we wspólnego wroga – Moskwę” 
(s. 145).

Żojdź za Barwicką-Makulą bezrefleksyjnie powtórzył, że „rzeczywisty wpływ 
Zygmunta III na politykę zagraniczną w ciągu pierwszych dwóch lat jego pano-
wania należy ocenić jako bardzo ograniczony, z jednej strony wynikało to z silnej 

71 Np. „moskiewski” (s. 67, 77, 81, 151, 167, 170, 180, 201, 217, 223) i „Państwo Moskiewskie” 
(s. 71, 74, 81, 101, 118, 145–146, 149, 151–152, 155, 159–160, 162, 165, 170, 175–177,187, 
202, 206, 209, 212, 217–218, 221, 365) lub „Moskwa” (s. 67, 73, 77, 145, 149–153, 162, 164, 
176, 188, 190, 194–196, 208–209, 217–218, 365).

72 Np. Biblioteka Raczyńskich, rkps 33, List od bojar dumnych z stolice do Smoleńska 1610 
[r.], k. 232r–234v.

73 L. Bazylow, Historia Rosji, Warszawa 1985, s. 91.
74 M. Mazuś, Koncepcje ideologiczne „Moskwa – III Rzym” oraz „Kijów – II Jerozolima” w uję-

ciu porównawczym, „Slavia Orientalis” 2015, t. 64, nr 3, s. 467, p. 4.
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pozycji kanclerza wielkiego koronnego, z drugiej do marginalizacji króla przyczy-
nił się cesarz” (s. 75). I dalej: „Przez ponad rok, bez czynnego udziału” monarchy 
„trwały rokowania habsbursko-polskie, które wypracowały grunt pod rozpoczę-
cie negocjacji pokojowych” (s. 75). Otóż nie „bez czynnego udziału”, tylko oficjal-
nego, jak już, ponieważ cesarz nie chciał przyjmować dokumentów zawierających 
wzmianki o Zygmuncie III. Był to jednak jedynie rodzaj gry dyplomatycznej, gdyż 
nic tak naprawdę nie działo się bez wiedzy i zgody króla, który na wszystko miał 
wpływ i o wszystkim decydował w pełnym zakresie swoich możliwości i kompe-
tencji, o czym zresztą Rudolf II doskonale wiedział. O żadnym „bardzo ograni-
czonym” „wpływie Zygmunta III na politykę zagraniczną” w związku z tym nie 
może być mowy. „Silna pozycja” Zamoyskiego zaś, jeśli weźmie się pod uwagę 
silną wówczas opozycję wobec jego osoby ze strony prymasa Stanisława Karn-
kowskiego i marszałka Andrzeja Opalińskiego, jawi się nam raczej bardziej jako 
mit niż fakt historyczny75.

Autor, pisząc o Radziwiłłach nieświeskich, którzy „już na przełomie lat 1588 
i 1589 zaczęli być postrzegani jako regaliści” (s. 78), a później „odegrali niebagatel-
ną rolę w kontaktach Zygmunta III z Habsburgami […] za ich pośrednictwem król 
w znacznej mierze realizował swoje plany matrymonialne i polityczne. Należeli 
także do wąskiego grona osób wtajemniczonych w rokowania z arcyksięciem Er-
nestem” (s. 78–79), nic nie wspomniał ani o tym, że w czasie elekcji 1587 r. bracia 
Radziwiłłowie – Albrycht, Mikołaj Krzysztof i kardynał Jerzy – byli zwolennikami 
najstarszego z braci cesarskich, ani o tym, że jesienią 1588 r. wysłali oni do Pragi 
Jana Narborta celem zainicjowania rozmów w sprawie elekcji arcyksięcia Ernesta 
na wielkoksiążęcy tron Litwy76. Tymczasem ta ostatnia kwestia nie jest bez zna-
czenia dla zrozumienia zarówno genezy tajnych rokowań Zygmunta III z Habs-
burgami w sprawie cesji tronu na arcyksięcia Ernesta, jak i tego, że Radziwiłłowie 
nieświescy „należeli do wąskiego grona wtajemniczonych w rokowania” (s. 80). 
Nie przez przypadek Mikołaj Krzysztof i Jerzy (Albrycht zmarł przed otwarciem 
obrad) tak zdecydowanie „bronili króla przed wszystkimi zarzutami” na sejmie 
w 1592 r. (s. 80).

Za przesadne należy uznać twierdzenie, że odmowa zaprzysiężenia układu 
bytomsko-będzińskiego przez zwolnionego z niewoli arcyksięcia Maksymiliana 

75 Szerzej o tym por. P.P. Szpaczyński, Spór o relacje Zygmunta III.
76 A. Puteo do kard. A. Montalto, Prag, 27 IX, 27 XII 1588, Nuntiaturberichte aus Deutsch-

land nebst ergänzenden Aktenstücken 1585 (1584)–1590, Zweite Abteilung: Die Nuntiatur 
am Kaiserhofe, Zweite Hälfte: Antonio Puteo in Prag 1587–1589, hg. J. Schweizer, Pader-
born 1912, s. 166, 308–310. 
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oraz króla hiszpańskiego Filipa II Habsburga „stwarzała poważne zagrożenie dla 
Zygmunta III” (s. 76). Podobnie jest przy prezentacji wydarzeń dotyczących sej-
mu z 1592 r. Ba, część wywodu, w której autor napisał, że „król został zobowią-
zany do wyrażenia żalu z  powodu zamiaru opuszczenia Rzeczypospolitej oraz 
złożenia obietnicy, że bez zgody sejmu nie będzie wyjeżdżał do Szwecji. W ten 
sposób Zygmunt III uspokoił społeczne nastroje i zdołał uniknąć procesu inkwi-
zycji” (s.  80), jest wręcz nieprawdziwa. Monarcha do niczego nie został wszak 
„zobowiązany”. Deklaracje w  tej sprawie wydał z własnej inicjatywy i nie doty-
czyły one „zamiaru opuszczenia Rzeczypospolitej”, a – co zostało jasno i wyraź-
nie podkreślone – czasowego wyjazdu do Szwecji bez zgody sejmu, gdyby zaszła 
taka konieczność. Król z całą mocą zaznaczył, że nigdy nie zamierzał opuszczać 
Polski na zawsze77. Nie jest prawdą, że „w ten sposób […] zdołał uniknąć procesu 
inkwizycji”, ponieważ taki proces nigdy Zygmuntowi III tak naprawdę nie groził. 
Sejm z 1592 r. niesłusznie nosi w historiografii nazwę „inkwizycyjny”, gdyż żadna 
inkwizycja się nie odbyła, a jedynie była ona chwilowo postulowana przez rady-
kalną mniejszość z otoczenia kanclerza Zamoyskiego78.

Postulat jednak od samego początku nie miał żadnych szans na realizację 
i  szybko się z  niego wycofano. Monarcha pierwszą z  deklaracji wydał dopiero 
28 września79, w  czasie obrad sejmu, podczas gdy na sejmikach przedsejmo-
wych 7 sierpnia szlachta nie pozostawiła złudzeń, jakie stanowisko mają zająć 
posłowie, a mianowicie, że jeśli już inkwizycja, to bynajmniej nie w stosunku do 
króla: „a jeśliby się kto praktykantem pokazał, takiego skarać, ochraniając jednak 
w tym dostojeństwo i przełożeństwo Króla Jegomości samego, któremu nad sobą 
długo fortunnego panowania życzymy”80. Nawet najbardziej opozycyjna szlach-
ta krakowska w swoim skrypcie na sejmie wprost oświadczyła, „że choćby z tej 
inkwizycji okazała się winność jaka w osobie Jego Królewskiej Mości do ostrości 

77 Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591–1592, s. 250–252; „Chociaż naglony interesami chciał 
do Szwecji odjechać, wyrzeka się tej myśli i w królestwie pozostanie […], bo nigdy nie miał 
zamiaru opuszczać Polski na zawsze”, R. Heidenstein, Dzieje Polski, s. 312; „Jeśliby kiedy 
zamyślił z Korony tej do Szwecji na czas mały odjechać zwłaszcza widząc, że tamte sprawy 
szwedzkie bytności jego potrzebowały, tedy o tym zamyślować więcej nie chce, i tu z nami 
obecnie zawżdy mieszkać chce”, J. Bielski, Dalszy ciąg kroniki polskiej, zawierający dzieje od 
1587 do 1598, wyd. F.M. Sobieszczański, Warszawa 1851, s. 183. 

78 Dlatego też twierdzenie autora, że „za zaangażowanie się w tajne negocjacje z Habsburga-
mi” król „zapłacił na sejmie inkwizycyjnym” (s. 378), należy uznać za nieuprawnione.

79 Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591–1592, s. 250–252.
80 Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 7 VIII 1592, Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rze-

czypospolitej Polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. 20: Lauda wiszeńskie 
1572–1648, wyd. A. Prochaska, Lwów 1909, s. 91. 
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prawa, które się zawiera w przysiędze Pańskiej de non praestanda oboedientia, 
przystępować nie będziemy, ale na poważnym napomnieniu Ordinum, których 
by pewność poprawy nam sprawiło, poprzestaniemy”81. W tej sytuacji radykałom 
nie pozostało nic innego, jak zaniechać forsowania postulatu o inkwizycji. „Sejm 
inkwizycyjny” to było niespełnione marzenie Zamoyskiego, a jego nazwa w histo-
riografii stanowi wyraz żalu historyków (z Kazimierzem Lepszym na czele82), że 
„wielkiemu patriocie” nie udało się wówczas dopiąć swego. Z faktami historycz-
nymi określenie „sejm inkwizycyjny” nie ma nic wspólnego.

Wywód autora w odniesieniu do nieoficjalnego poparcia przez Zygmunta III 
wyprawy Dymitra Samozwańca do Moskwy, a  mianowicie, że król „sprzyjał 
przedsięwzięciu, licząc w przypadku jego powodzenia na pomoc w odzyskaniu 
szwedzkiego tronu, nabytki terytorialne na Smoleńszczyźnie oraz ustępstwa na 
rzecz Kościoła rzymskokatolickiego w  Państwie Moskiewskim. Przyszłość jed-
nak szybko zweryfikowała te nadzieje” (s. 146–147), wpisuje się w imputowanie 
królowi, za historykami z czasów zaborów i PRL, daleko posuniętej naiwności. 
Otóż Zygmunt III, owszem, „sprzyjał przedsięwzięciu”, tyle że licząc nie na po-
moc w odzyskaniu Szwecji (ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę, że to było 
niemożliwe jako rażąco sprzeczne z  interesem Kremla), ale na przeciwdziała-
nie wspólnemu sojuszowi Borysa Godunowa z  księciem Karolem83. Chciał też 
przeszkodzić carowi (dążącemu wówczas do ożenienia córki z synem natrętnie 
ubiegającego się o kuratelę w Prusach elektora brandenburskiego Joachima Fry-
deryka) w  montowaniu wielkiej koalicji przeciw Rzeczypospolitej z  udziałem 
Moskwy, Berlina i  Kopenhagi84. Imputowanie Zygmuntowi III wiary w  to, że 
Dymitr, objąwszy władzę w Moskwie, mógłby dokonać cesji terytorialnych czy 
ustępstw wobec Kościoła, po doświadczeniach z  jego udziałem w dziedzicznej 

81 Skrypt posłów krakowskich na sejmie 1592, Dyaryusze i  akta sejmowe  r. 1591–1592, 
s. 248–249. 

82 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego 1589–1592, Kraków 1939.
83 M. Turkawski, Dymitr Carewicz w Polsce, „Przegląd Lwowski” R. 12, 1882, t. 23, z. 9, s. 493.
84 O tym, że: „Nie wykluczone, że król udzielając nieoficjalnego wsparcia samozwańczemu 

carewiczowi usuwał groźbę koalicji moskiewsko-duńsko-brandenburskiej o  ostrzu anty-
polskim”, B. Janiszewska-Mincer, F. Mincer, Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w la-
tach 1598–1621. Sprawa sukcesji brandenburskiej, Warszawa 1988, s. 105. O tym, że owo 
„nie wykluczone” można uznać za pewne, świadczy, list Jerzego Mniszcha do kanclerza Za-
moyskiego, w którym nadawca wśród powodów poparcia Dymitra Samozwańca wymienił 
również to, że: „Borys dosięga praktyk z Brandenburczyki, Carolusem, z Duńskim”; J. Mni-
szech do J. Zamoyskiego, Sambor, 10 V 1604, Listy Stanisława Żółkiewskiego (1584–1620), 
wyd. T.J. Lubomirski, Kraków 1868, s. 133.
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Szwecji (kwestia Estonii i uzyskania swobód wyznaniowych dla katolików), jest 
naprawdę, delikatnie rzecz ujmując, bardzo nietrafione.
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„Przez całe życie służ sprawie oswobodzenia Polski […].  
Broń […] zagrożonej ziemi polskiej […]”1.  

Garść uwag na marginesie monografii Przemysława Waingertnera,  
Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet”  
i ruch zetowy (1886–1996), wydanie drugie, Łódź 2018, 635 ss.

DOI:10.25951/4420

Streszczenie

Tekst stanowi recenzję książki Przemysława Waingertnera Konspiracja trzech pokoleń. Związek 
Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886–1996), Łódź 2018. Rzeczona praca to pionierskie 
studium ukazujące konspirację kilku pokoleń Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i ruchu zeto-
wego. Autor recenzji omawia zawartość monografii, wskazuje jej zalety, jak również egzempli-
fikuje sugestie krytyczne, dostrzegając również nowatorskie spojrzenie na ten wycinek historii 
Obozu Narodowego. Autor recenzji mimo wypunktowania sugestii krytycznych ogólnie wyso-
ko ocenia dzieło pióra Przemysława Waingertnera.

Słowa kluczowe: Liga Polska, Związek Młodzieży Polskiej „Zet”, Żydzi, zabór rosyjski, 
Królestwo Polskie, konspiracja, strajk szkolny, II Rzeczypospolita, II wojna światowa, okupacja 
niemiecka.

Summary

“Throughout your life, serve the cause of Poland’s liberation […]. Weapons […] 
of the endangered Polish land […].” A handful of remarks on the margin  
of Przemysław Waingertner’s monograph, The Three Generations Conspiracy  
of the Polish Youth Association „Zet” and the Zet Movement (1886–1996),  
second edition, Łódź 2018, 635 pp.

The text is a review of Przemysław Waingertner’s book: Conspiracy of the Three Generations 
Polish Youth Union „Zet” and the Zet Movement (1886–1996), Łódź 2018. This work is a pio-

1 Drużyny Bartoszowe. Przykazania Drużyniaka, b.m.i d.w.

Almanach Historyczny 2021, t. 23, z. 1, s. 509–523
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neering study showing the conspiracy of several generations of the Polish Youth Union „Zet” 
and the Zet movement.  The author of the review discusses the content of the monograph, 
points to its advantages, and exemplifies critical suggestions, noticing an innovative approach 
to this section of the history of the National Camp. The author of the review, despite listing 
critical suggestions, generally appreciates the work by Przemysław Waingertner.

Keywords: Polish League, Polish Youth Union „Zet”, Jews, Russian partition, Kingdom of 
Poland, underground movement, school strike, Second Polish Republic, World War II, German 
occupation.

Autorem książki jest znany historyk związany z Uniwersytetem Łódzkim Prze-
mysław Waingertner, badacz dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, polskiej myśli 
politycznej i czynu zbrojnego Polaków XX w. Podjął się on niełatwego zadania 
ukazania dziejów „ruchu zetowego” na przestrzeni ponad stulecia. Za cezurę po-
czątkową autor przyjął 1886 r. jako data zebrania przedstawicieli młodzieży aka-
demickiej studiującej na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, na którym za-
padła decyzja o powołaniu do życia Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Z kolei za 
cezurą końcową autor przyjął 1996 r., kiedy to nieliczni z żyjących ze środowiska 
„ruchu zetowego” krajowego i emigracyjnego „Mohikanie” opublikowali opraco-
wanie Zet w walce o niepodległość i budowę państwa, które stanowiło rekapitula-
cję dorobku ruchu. Można stwierdzić, że Związek Młodzieży Polskiej „Zet” sta-
nowił najbardziej programotwórczy ośrodek wśród konspiracyjnych i  legalnych 
polskich ruchów, obozów politycznych, ugrupowań, które działały w okresie, kie-
dy Polska była pod zaborami, w czasie Wielkiej Wojny, Drugiej Rzeczypospolitej, 
II wojny światowej i w latach powojennych w kraju i na emigracji. Fenomenem 
było bogactwo poruszanej problematyki: kwestia ustrojowa, polityka społeczna, 
polityka zagraniczna, kwestia narodowościowa, ekonomia, prawa społeczne i re-
ligijne. Mimo tak szerokiego spektrum podejmowanych kwestii, rozbudowanych 
struktur i wielonurtowości organizacyjnej „ruch zetowy” nie był dotąd podejmo-
wany dogłębnie naukowo. Co prawda „ruch zetowy” znalazł się w orbicie zainte-
resowań badawczych historyków, ale opublikowane prace są nacechowane pew-
nymi mankamentami. Ciekawe są opracowania wspomnieniowe byłych działaczy 
i przywódców „ruchu zetowego”, ale nie są to prace naukowe, a raczej należy je 
zaliczyć do literatury historycznej, która oprócz elementów naukowych zawiera 
subiektywne wspomnienia i oceny. Te czynniki skłoniły autora do podjęcia badań 
naukowych i opracowania monografii, która spinałaby dzieje „ruchu zetowego”.

Na in plus należy zaliczyć obszerną kwerendę źródeł archiwalnych, które 
autor wykorzystał w niniejszym opracowaniu. Przemysław Waingertner sięgnął 
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w  sumie do 12 źródeł archiwalnych (3 archiwa krajowe – Archiwum Akt No-
wych w  Warszawie, Archiwum Państwowe w  Lublinie, Archiwum Państwowe 
w Łodzi; 1 archiwum zagraniczne – Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. Gen. Sikorskiego w Londynie; 7 zasobów archiwalnych zdeponowanych w bi-
bliotekach, muzeach – Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Naukowa 
Polskiej Akademii Umiejętności i  Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie, Biblio-
teka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Bi-
blioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Historii 
Ruchu Ludowego w  Warszawie, Ośrodek Karta. Biblioteka Cyfrowa i  1 zbiory 
prywatne). Pomocna przy odtwarzaniu struktur, biografii działaczy, koncepcji 
programowych okazała się prasa krajowa i emigracyjna wydawana przez „ruch 
zetowy” od okresu zaborów do drugiej połowy XX w. Autor wykorzystał również 
jako uzupełnienie wiedzy o  dziejach „ruchu zetowego” źródła drukowane, np. 
pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i relacje działaczy Związku Młodzieży Pol-
skiej „Zet” (ZMP „Zet”): Tadeusza Katelbacha, Michała Grażyńskiego, Melchiora 
Wańkowicza, Sławoja Felicjana Składkowskiego i Henryka Grubera. W uzupeł-
nieniu wiedzy na temat badanego problemu pomocne okazały się sprawozdania 
stenograficzne z posiedzeń Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komuni-
katy Informacyjne Komisariatu Rządu na m.st. Warszawę. Autor skorzystał też 
z  dotychczasowych ustaleń historyków, które zostały opracowane w  naukowej 
literaturze, zamieszczonej w  szczegółowej bibliografii. Recenzowana publikacja 
jest zbudowana z 4 pokaźnych rozdziałów, które są podzielone na podrozdziały 
problemowe. Rozdziały są ułożone chronologicznie. Pierwszy został poświęcony 
genezie, rozwojowi, strukturze, koncepcjom politycznym i składowi osobowemu 
ZMP „Zet’” w okresie zaborów i Wielkiej Wojny. Następny rozdział ukazuje dzieje 
powstania, strukturę, skład osobowy, sieć organizacyjną i funkcjonowanie „ruchu 
zetowego” w  okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Rozdział trzeci dotyczy „ruchu 
zetowego” w okresie II wojny światowej. Autor ukazał konspirację tzw. prawicy 
zetowej i podziemnych organizacji zetowych syndykalistów na ziemiach polskich, 
działalność społeczno-polityczną w kraju i na emigracji, koncepcje dróg wiodą-
cych do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatni rozdział został poświę-
cony środowisku zetowemu po zakończeniu II wojny światowej. Zostały w nim 
ukazane losy wybitnych postaci „ruchu zetowego”, które zostały na emigracji, ich 
poglądy na sytuację międzynarodową i przyszłość Polski, a  także dzieje środo-
wiska zetowego w Polsce komunistycznej po 1944  r. Recenzowaną monografię 
zamykają: słownik biograficzny, który zawiera biogramy najważniejszych liderów, 
działaczy i ideologów ZMP „Zet” na przestrzeni ponad stulecia; bibliografia; in-
deks osobowy i wykaz zastosowanych w książce skrótów.
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Po upadku powstania styczniowego ziemie Królestwa Polskiego, które w ra-
mach represji ze strony cara zostały nazwane Krajem Przywiślańskim, stały się 
widownią dynamicznych zmian społecznych, politycznych i  ekonomicznych. 
Jak słusznie zauważył Przemysław Waingertner, od lat siedemdziesiątych XIX w. 
ton samokształceniowym organizacjom konspiracyjnym nadawała młodzież2. 
W 1887 r. została założona w Szwajcarii przez oficerów powstania styczniowego 
Liga Polska (LP), której przyświecały cele niepodległościowe i patriotyczne. W li-
stopadzie 1886 r. przybył ze Szwajcarii do Warszawy przedstawiciel LP Zygmunt 
Balicki, który spotkał się z przedstawicielami studentów Carskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego (CUW). Na spotkaniu ze studenckim Kołem Centralnym przed-
stawił założenia i cele polityczne nowej organizacji. Przewodnią myślą wynikającą 
ze spotkania Balickego ze studentami była pilna potrzeba powołania do życia kon-
spiracyjnej organizacji, która skupiałaby młodzież akademicką. Kolejne spotkanie 
zaplanowano na styczeń 1887 r. w Krakowie. Na mocy ustaleń warszawskich do 
spotkania reprezentantów młodzieży studiującej na różnych uczelniach (CUW, 
Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Lwowskiej, w  Instytucie Gospodar-
stwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach) doszło w styczniu 1887 r. w Krakowie. 
W trakcie obrad 14–18 stycznia 1887 r., w których uczestniczył Balicki, powoła-
no do życia Związek Młodzieży Polskiej zwany „Zet”3. Został uchwalony statut 
organizacji, który formułował cele związku w  3 hasłach: sprawiedliwość poli-
tyczna, sprawiedliwość narodowa i sprawiedliwość społeczna. Organizacja miała 
propagować przede wszystkim postawę tolerancji religijnej i narodowościowej, 
przeciwstawiając się jednocześnie rusyfikacji i  germanizacji ziem dawnej Rze-
czypospolitej4. Organizacja po uniezależnieniu się od LP już jako autonomiczna 
zaczęła prężnie działać na terenie ziem dawnej Rzeczypospolitej. Jak sam autor 
napisał: „Egzemplifikacją aktywności zewnętrznej »Zetu«, podejmowanej nawet 
na głębokiej prowincji, może być działalność podjęta przez jego członków w Sie-
dleckiem”5. W tym miejscu chciałbym uzupełnić informacje dotyczące powstania 
organizacji ZMP „Zet” na terenie południowego Podlasia, które umknęły autoro-
wi. Warto wspomnieć, że w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. 
w  Siedlcach postawy patriotyczne wśród młodzieży gimnazjalnej kształtowały 

2 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy 
(1886–1996), Łódź 2018, s. 19.

3 B. Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe XIX i XX wieku. Zarys historii, Warszawa 
1986, s. 16.

4 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 24. 
5 Tamże, s. 37. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 513

2 pisma: wychodzący we Lwowie redagowany przez Bolesława Wysłoucha „Prze-
gląd Społeczny”, którego pojedyncze numery docierały do Siedlec, i pismo „Głos”6 
powołane do życia w Warszawie w październiku 1886 r., którego redaktorem był 
Marian Bohusz-Potocki7. W Siedlcach struktury ZMP tworzył Wacław Męczkow-
ski, który we wspomnieniach jest zaliczany do jednego z założycieli tej organizacji 
w Warszawie8. Męczkowski zapoczątkował w Kongresówce ożywioną działalność 
społeczno-narodową wśród młodzieży akademickiej i gimnazjalnej, której celem 
było stworzenie sieci kółek samokształceniowych wśród młodzieży. Dzięki kon-
taktom nawiązanym z Warszawą w Siedlcach wśród młodzieży gimnazjalnej Wa-
cław Męczkowski zaszczepił idee konspiracyjnych kółek samokształceniowych9. 
Za jego pośrednictwem młodzież starszych klas gimnazjalnych miała dostęp do 
literatury, m.in. Trylogii Henryka Sienkiewicza, z  wydawnictw społeczno-poli-
tycznych czytano broszury Patriotyzm i kosmopolityzm Elizy Orzeszkowej, Rzecz 
o obronie czynnej i Skarbie Narodowym Teodora Tomasza Jeża, Stanisława Szcze-

6 „Głos. Tygodnik literacko-społeczno-polityczny”, od 1900 r. podtytuł „Tygodnik naukowo-
-literacki, społeczny i polityczny” – polski tygodnik wydawany od 1886 do 1905 r. w War-
szawie. Założony przez Jana Ludwika Popławskiego, Józefa Karola Potockiego, Aleksandra 
Więckowskiego i  innych. Redaktorem naczelnym i wydawcą pisma był do czasu zesłania 
w 1894 r. Józef Karol Potocki. Pierwszym wydawcą pisma był Władysław Kiercz. Do zespo-
łu redakcyjnego weszli: Popławski (faktyczny kierownik pisma), Adolf Dygasiński, Zygmunt 
Heryng, Józef Kotarbiński, Henryk Nusbaum, Aleksander Więckowski, Michał Wołowski, 
Adam Zakrzewski (do 1888), Józef Hłasko (od 1888). Współpracownikami pisma byli m.in.: 
Mieczysław Brzeziński, Bronisław Chrzanowski, Ludwik Krzywicki, Bolesław Limanow-
ski, Aleksander Łętowski, Wacław Nałkowski, Edward Przewóski. Był początkowo pismem 
o tendencjach lewicowych, w 1888 r. doszło do rozłamu; Krzywicki, Nałkowski i inni socja-
liści zerwali z nim współpracę. „Głos” znalazł się pod dominującym wpływem Ligi Polskiej, 
a od 1893 r. Ligi Narodowej. W 1889 r. współpracę z pismem nawiązali: Roman Dmowski, 
Zygmunt Balicki, Jan Stecki. W „Głosie” pisywali: Władysław Jabłonowski, Edward Pasz-
kowski, Stanisław Chełchowski i  inni. W 1894 r. pismo zawieszono za udział w manife-
stacjach ku czci Jana Kilińskiego. Wznowione w 1895 r. pod nominalną redakcją Tadeusza 
Strzembosza, faktycznym redaktorem naczelnym był Zygmunt Wasilewski. Do głównych 
współpracowników pisma należeli wówczas Stanisław Bukowiecki, Bolesław Koskowski 
i  Jan Stecki. W piśmie publikowali m.in.: Zygmunt Miłkowski (Teodor Tomasz Jeż), Jan 
Kasprowicz, Adolf Dygasiński, Maria Konopnicka, Antoni Lange, Jan Lemański, Bolesław 
Leśmian, Władysław Orkan, Eliza Orzeszkowa, Władysław Reymont, Wacław Sieroszew-
ski, Antoni Sygietyński, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stefan Żeromski; A. Nofer-Ładyka, 
Głos, w: Literatura polska, przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984, s. 306–307.

7 E. Chwalewik, Moje wspomnienia (1883–1895), w: Księga Pamiątkowa Siedlczan (1844–
1905), komitet redakcyjny E. Chwalewik, J. Frankowski, B. Sawicki, S. Wąsowski, I. Woje-
wódzki, Warszawa 1927, s. 331.

8 Tamże, s. 332.
9 Tamże.
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panowskiego Nędza w Galicji i Szymona Dicksteina10. W Rosyjskim Gimnazjum 
Klasycznym dla ludności greckokatolickiej (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. 
het. Stanisława Żółkiewskiego) kółko samokształceniowe pod patronatem ZMP 
„Zet” tworzyli: Józef Kuć, który kolportował broszury podejmujące problematykę 
społeczną, Adolf Roeper i Edward Strumpf11. W 1891 r. na dorocznym zjeździe 
sprawozdawczym przedstawicieli wszystkich kółek samokształceniowych gim-
nazjalnych, który odbywał się podczas świąt Bożego Narodzenia lub na Trzech 
Króli w Warszawie, Siedlce reprezentował Józef Kuć. Zaraz po powrocie ze zjazdu 
w Warszawie w styczniu 1891 r. po nabożeństwie zwołał zebranie kółka samo-
kształceniowego na stancji u pani Tchórznickiej przy ul. Prospektowej (obecnie 
ul. Asłanowicza) w  Siedlcach. W  zebraniu kółka samokształceniowego udział 
wzięli następujący uczniowie: Edward Strumpf, Feliks Kuropatwiński, Konstan-
ty Axamitowski, Adolf Roeper, Władysław Białobrzeski, Jan Noyszewski, Julian 
Paczóski, Tadeusz Kowalski, Stanisław Krzemieniewski i  Edward Chwalewik12. 
Ustalono ujednolicenie i  skoordynowanie działalności kółek samokształcenio-
wych na terenie całego zaboru rosyjskiego, przygotowanie przyszłych działaczy 
społecznych. Podjęto decyzję o włączeniu w działalność kółkową uczniów klasy 
piątej, aby zainteresować ich sprawami polityczno-społecznymi oraz działalno-
ścią pozaszkolną, która miała polegać na uświadamianiu starszego pokolenia. Od 
1891 r. zetowcy podjęli działania uświadamiające społeczeństwu powstanie no-
wego środowiska politycznego w postaci odezw, samodzielnie organizowanych 
patriotycznych manifestacji w dniach świąt narodowych. Pod wpływem wydawa-
nych broszur „Z dzisiejszej doby” i książek poruszających aktualne tematy spo-
łeczno-polityczne młodzież siedlecka zrzeszona w  kółku samokształceniowym 
podjęła uchwałę z okazji 100 rocznicy drugiego rozbioru Polski o wstrzymaniu 
się od zabaw podczas karnawału i rozszerzeniu żałoby narodowej na szersze war-
stwy społeczne mieszkańców Siedlec13. Dzięki objęciu siecią kółek samokształce-
niowych różnych instytucji naukowych zaboru rosyjskiego nastąpiła aktywizacja 
i  natężenie akcji patriotycznych. Decyzje o  akcjach podejmowano na zjazdach 
styczniowych kółek samokształceniowych w Warszawie, na których Siedlce re-
prezentowali następujący działacze: Józef Kuć, Stanisław Koszutski, Zygmunt Ja-
strzębski, Stanisław Pieńkowski14. Dzięki ich zaangażowaniu praca kółkowa trwa-

10 Tamże, s. 333.
11 Tamże. 
12 Tamże, s. 334.
13 Tamże, s. 338.
14 Tamże, s. 339.
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ła w coraz szerszych warstwach społecznych. W 30 rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego siedleccy zetowcy zorganizowali uroczyste posiedzenie, na którym 
okolicznościowy referat poświęcony powstaniu 1863 r. wygłosił Józef Kuć. Wzięli 
też aktywnie udział w manifestacji zorganizowanej 17 kwietnia przez ZMP „Zet” 
w  Warszawie, poświęconej obchodom rocznicy wybuchu powstania Kilińskie-
go. W trakcie manifestacji, w której uczestniczyło około 500 osób, policja carska 
aresztowała siedlczan – Edwarda Strumpfa i Stanisława Koszutskiego. Na mocy 
wyroku sądu carskiego zostali zesłani na 2 lata w głąb Rosji na katorgę15. W sa-
mych Siedlcach z  tej okazji w  lesie Sekulskim młodzież zetowa zorganizowała 
uroczystą akademię, na której zostały wygłoszone referaty okolicznościowe16. 

Na łamach recenzowanej monografii autor wspomniał o  utworzeniu we-
wnętrznej organizacji w  ramach tajnych kół samokształceniowych pod nazwą 
„Czerwona Róża”, która w Królestwie Polskim działała pod nazwą „X”, a od 1902 r. 
przyjęła nazwę Związek Młodzieży Polskiej „Przyszłość” („Pet”)17. Warto w tym 
miejscu podkreślić aktywną działalność tej organizacji na ścianie wschodniej 
Kongresówki. Organizacja „X” została założona w Siedlcach w 1900 r. przez siedl-
czanina, studenta Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego Olszewskiego, któ-
ry był łącznikiem między kołem samokształceniowym w Siedlcach a młodzieżą 
ZMP „Zet” CUW. Celem organizacji „X” było kształtowanie postaw moralno-pa-
triotycznych wśród młodzieży, zwalczanie wpływów rosyjskich oraz nauka pol-
skiej literatury, gramatyki, historii – zwłaszcza okresu przedrozbiorowego – geo-
grafii Polski i przyrody; wprowadzono także kary pieniężne dla osób używających 
rusycyzmów w trakcie zebrań. W Siedlcach struktury „X” tworzyli: Grzemisław 
Krassowski, Robert Rozpędzichowski, Mieczysław Rozpędzichowski, Anto-
ni Bogucki, Rajmund Zawadzki, Świderski, Władysław Dąbrowski18. Członków 
Zarządu i przewodniczącego Zarządu wybierało ogólne zebranie, które zbierało 
się co najmniej raz w  roku na polanie w  lesie Sekulskim, czasami w  sprawach 
wyjątkowych w  domu u  Grzemisława Krassowskiego w  Starej Wsi. Funkcję 
przewodniczącego organizacji „X” w 1901/1902  r. sprawował Mieczysław Roz-
pędzichowski. Członkowie kola „X”, zainspirowani wydarzeniami we Wrześni,  

15 B.  Srocki, Rola historyczna „Zetu”, w: W  pięćdziesiątą rocznicę powstania „Zetu”. Spra-
wozdanie ze Zjazdu Uczestników Ruchu Niepodległościowego Związku Młodzieży Polskiej 
(„Młodzieży Narodowej”) 28 i 29 XI 1936 w Warszawie, oprac. T. Piskorski, Warszawa 1937, 
s. 67.

16 E. Chwalewik, Moje wspomnienia, s. 339.
17 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 48–49.
18 R.  Zawadzki, Wystąpienie o  wykład religii po polsku Rok 1902, w: Księga Pamiątkowa, 

s. 381.
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zaczęli działania skierowane przeciwko nauce religii po rosyjsku. W  grudniu 
1901 r. rozrzucili na ulicach miasta odezwę wzywającą do nauczania religii w ję-
zyku polskim. W styczniu 1902 r. podjęto dalszą aktywność w celu wymuszenia 
na siedleckich władzach gubernialnych pozwolenie na naukę religii w języku pol-
skim. W tym celu nawiązana została współpraca z przedstawicielami młodzieży 
narodowej CUW. Do Siedlec przyjechali Stefan Dąbrowski, Czesław Jankowski 
i  Marian Januszajtis-Żegota19. Ustalono, że uczniowie będą bojkotować naukę 
religii w  języku rosyjskim. Dyrektorowi gimnazjum Zaustinskiemu została do-
ręczona petycja z żądaniem nauki religii w języku polskim20. Polityka rządu ro-
syjskiego wobec szkolnictwa, wpajanie młodzieży wyższości kultury rosyjskiej 
nad polską, eksponowanie dokonań historycznych i sukcesów dynastii Romano-
wów sprawiły, że w styczniu 1905 r. w gimnazjach na terenie Królestwa Polskiego 
podjęto akcję strajkową. Warto podkreślić, że na terenie południowego Podlasia 
około 70% kół samokształceniowych znajdowało się pod opieką „Zetu”21. Ak-
cje strajkowe objęły powiaty: sokołowski, siedlecki, łukowski i bialskopodlaski. 
W powiecie sokołowskim uczniowie zrzeszeni w Organizacji Młodzieży Naro-
dowej aktywnie włączyli się w strajk szkolny, żądając przywrócenia języka pol-
skiego do szkół i  urzędów. Działania uczniów poparł Stefan Strus, właściciel 
majątku Ignacopol związany z Narodową Demokracją22. W strajk włączyła się 
młodzież gimnazjalna w Siedlcach. Koordynatorem strajku w Siedlcach był stu-
dent Wiktor Ambroziewicz, który 1 lutego 1905 r. przywiózł deklarację żądań 
sformułowaną przez Centralizację Strajkową, będącą pod wpływem Narodowej 
Demokracji. W  deklaracji żądano m.in. języka i  historii Polski jako głównych 
przedmiotów nauczania; żaden uczeń nie może być wydalony ze względów po-
litycznych, ani przekonań jego rodziców, ani zapatrywań osobistych23. Został 
zawiązany uczniowski komitet strajkowy, w  skład którego weszli: Antoni Za-
wadzki, Czesław Tabor, Henryk Mondschein, Sławomir Kaliszek, Stefan Mierze-
jewski, Stanisław Sikorski, Jan Frankowski, Kazimierz Stein24. Przygotowania do 
strajku rozpoczęto już 2 lutego w tajemnicy przed młodzieżą żydowską i rosyj-
ską. Jego termin ustalono na 3 lutego 1905 r. Jednym z zadań komitetu strajkowe-
go było nawiązanie kontaktów z uczniami strajkującymi w innych miastach, np. 

19 Tamże, s. 382.
20 Tamże, s. 383.
21 Obliczenia autora na podstawie opracowania: Księga Pamiątkowa.
22 G. Ryżewski, Region sokołowski w latach 1866–1914, w: Sokołów Podlaski. Dzieje miasta 

i okolic, red. G. Ryżewski, Białystok–Sokołów Podlaski 2006, s. 488–489.
23 J. Geresz, Strajk szkolny w Siedlcach, „Echo Katolickie” 2017, nr 10, s. 23. 
24 Tamże.



Artykuły recenzyjne i recenzje 517

łącznikiem między komitetem strajkowym w Siedlcach a komitetem strajkowym 
w Białej Podlaskiej był Jan Frankowski25. Pierwszym zadaniem komitetu straj-
kowego było wystawienie posterunków uczniowskich na ulicach prowadzących 
do gimnazjum, aby nie dopuszczać łamistrajków. Takie zachowanie spotkało się 
z reakcją żandarmerii rosyjskiej, która aresztowała kilku uczniów. Wobec takiej 
postawy uczniowie zmienili taktykę walki, wysyłali „ekspedycję karną” lub wybi-
jali szyby w mieszkaniach uczniów, którzy nie brali udziału w strajku26. Podob-
nie strajk wyglądał na terenie Białej Podlaskiej. Zebranie komitetu strajkowego 
odbyło się 6 lutego 1905 r. na ślizgawce we wsi Cicibór. Pod pozorem zabawy 
zostały omówione cele i metody przeprowadzenia strajku. W Białej Podlaskiej 
w skład komitetu strajkowego weszli: Adam Lewicki, Wacław Krupiński, Stani-
sław Niepokojczycki i Czesław Wroczyński27.

Autorowi umknął problem relacji polsko-rosyjsko-żydowskich na przełomie 
XIX i XX w., który rzutował na stworzenie w latach 1918-1939 programu poli-
tycznego ZMP „Zet” w stosunku do Żydów i Rosjan. O stosunku Polaków do Ży-
dów i Rosjan Przemysław Waingertner napisał w rozdziale poświęconym „rucho-
wi zetowemu” w Drugiej Rzeczypospolitej28. Wspomnienia uczniów gimnazjum 
z przełomu XIX i XX w. kreują obraz relacji tych społeczności zamieszkujących 
teren południowego Podlasia. Jeżeli chodzi o skład narodowościowy społeczno-
ści szkolnej (gimnazjalnej), to w siedleckich szkołach 10% stanowili Rosjanie, Ży-
dów było bardzo niewielu29. Klimat koegzystencji w Siedlcach 3 nacji pod koniec 
XIX w. oddał jeden z gimnazjalistów uczestniczących w walce na kamienie: 

Na szosie warszawskiej zebrało się paruset żydziaków. Spostrzegliśmy ich dopiero 
wtedy, gdy jeden i drugi z nas dostał kamieniem. […] Otoczyli nas tedy ze wszystkich 
stron i hojnie darzyli razami. Czemby się to skończyło, nie wiem, ale w żadnym razie 
nie bylibyśmy wyszli z boju zwycięzcami, bo Izrael co raz bardziej zapalał się do walki, 
a myśmy byli nieliczni i prawie bezbronni. Nagle w szeregach rycerzy palestyńskich, 
zajmujących nam tyły od strony koszar, na placu rozlega się ogromny krzyk wśród 
naszych napastników. Okazało się, że to żołnierze rosyjscy którzy przez okna koszar 
przypatrywali się walce, zobaczywszy nasze trudne położenie, przyszli nam z pomocą 
z kijami, z nahajkami, pasami rzemiennymi, pałaszami. Zawrzała walka jeszcze zacięt-
sza i gwałtownie zaczęliśmy przeć żydziaków na szosę30.

25 Tamże.
26 Tamże.
27 J. Geresz, Strajk szkolny w Białej Podlaskiej, „Echo Katolickie” 2016, nr 16, s. 23. 
28 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 221–229, 230–240.
29 F. Kuropatwiński, Ze wspomnień młodości (1875–1893), w: Księga Pamiątkowa, s. 236.
30 K. Dębiński, Gimnazjum siedleckie w latach 1870–1877, w: Księga Pamiątkowa, s. 120.
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Również w  innych wspomnieniach tego okresu odnajdujemy informacje 
o „walkach” polsko-żydowskich na kamienie i pasy skórzane zakończone klamra-
mi na ulicach siedleckich, w których uczestniczyli również koledzy pochodzenia 
rosyjskiego, stając po stronie Polaków31. 

Ważną rolę w okresie międzywojennym w strukturach Związku Patriotycz-
nego odgrywał gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, który w latach trzydziestych XX w. 
pełnił funkcję prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej. Autor słusznie zamieścił jego 
biogram w Słowniku działaczy ruchu zetowego recenzowanej monografii32. Wy-
pada się zgodzić z Waingertnerem, że postać gen. Gustawa Orlicz-Dreszera jest 
jednym z  symboli „ruchu zetowego”. Niedosyt stanowi biogram gen. Dreszera 
zamieszczony w niniejszej publikacji, zwłaszcza fragment życiorysu związanego 
z  jego udziałem w  wojnie polsko-bolszewickiej 1920  r. Pułkownik Orlicz-Dre-
szer walczył jako dowódca Dywizji Kawalerii w ramach 9. Dywizji Piechoty (DP) 
w składzie 3. Armii. Następnie 30 sierpnia 1920 r. zostały załadowane w Mławie 
na pociąg pułki D Kaw. płk. Dreszera, które przez Warszawę i Dęblin zostały skie-
rowane do Rejowca33. W 1933 r. gen. dyw. Orlicz-Dreszer kierował 9–15 wrześ- 
nia ćwiczeniami międzydywizyjnymi w  rejonie Dęblina i  Ryk.  W  ćwiczeniach, 
których tematem była obrona stała i natarcie przygotowawcze w walce ruchowej, 
udział brała 9. DP i 28. DP34.

Agresja III Rzeszy na Polskę 1 września 1939 r. i wybuch II wojny światowej 
(3 września 1939 r.)35 dla „ruchu zetowego” stanowi istotną cezurę, mianowicie 
dla jego członków był to okres dramatyzmu, upadku państwa polskiego, na które 
pracowały całe pokolenia. Zetowcy rozpoczęli poczynania polityczne i wojskowe. 
W Krakowie 20 września 1939 r. powstał Związek Orła Białego przemianowany 
na Organizację Orła Białego i Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, o których 
autor wspomniał w monografii36. Warto nadmienić, że geneza tych organizacji 
sięga okresu Drugiej Rzeczypospolitej, kiedy to sieć dywersji pozafrontowej zo-
stała przygotowana przez ściśle tajne komórki Oddziału II Sztabu Wojska Pol-
skiego w 1923 r., a rozbudowana w drugiej połowie lat trzydziestych. Obejmowała 
ona cały kraj i dysonowała sporym gronem specjalistów: instruktorów i organi-

31 Szerzej zob.: F. Kuropatwiński, Ze wspomnień, s. 239–241.
32 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 540.
33 J. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918–1939, Warszawa 2000, s. 81. 
34 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta 9 DP, T.  33, wytyczne szkoleń na 1933  r. 

MSWojsk. Biuro Ogólno-Organizacyjne L.dz. 1500/tj. z 18 kwietnia 1933 r.
35 W literaturze historycznej dotyczącej lat 1939–1945 przyjęto wybuch II wojny światowej 

od 3 września 1939 r., kiedy Francja i Anglia wypowiedziały wojnę III Rzeszy.
36 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 300–303.
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zatorów oraz osób przeszkolonych na specjalnych kursach dywersyjnych. Dzięki 
powołaniu i długoletniej działalności dywersji pozafrontowej w kraju byli ludzie, 
którzy niejako z racji swojego zwodu znali się na konspiracji, sabotażu, dywersji 
i  wywiadzie wojskowym. Ta właśnie sieć dywersyjna, choć najczęściej niestety 
porwana na kawałki, stała się od pierwszych dni okupacji podstawą do tworzenia 
podziemia zbrojnego37. 

Na bazie dywersji pozafrontowej funkcjonowała Organizacja Orła Białego, 
o której pisał Przemysław Waingertner w recenzowanej monografii. Autor wspo-
mniał, że na czele OOB w Krakowie stanął Kazimierz Kierzkowski „Prezes”. Szko-
da, że autor nie wykorzystał opracowania Stanisława Salmonowicza38, która uka-
zuje niebagatelną rolę Ludwika Muzyczki w powstaniu pierwszej ogólnopolskiej 
organizacji podziemnej OOB. Termin został ogłoszony przez Kierzkowskiego do-
piero po tym, jak Ludwik Muzyczka na zebraniu 20 września przedstawił referat 
programowy organizacji39. Organizacja nazwą nawiązywała do tradycji powstania 
styczniowego. Terminologia i struktura były dziełem Ludwika Muzyczki40. Szko-
da, że autor lakonicznie napomknął o tej postaci. Wystarczy wspomnieć, że gen. 
Michał Karaszewicz-Tokarzewski jeszcze jesienią 1939 r. ściągnął z Karkowa do 
Warszawy Ludwika Muzyczkę, żeby ten objął stanowisko Komisarza Cywilne-
go przy Komendancie Głównym Służby Zwycięstwu Polski. Muzyczka w latach 
1939–1940 podjął się dzieła tworzenia pierwszych komórek administracji pod-
ziemnej. Przez badaczy Polskiego Państwa Podziemnego jest uważany za twórcę 
fundamentów szeroko rozbudowanej Delegatury Rządu i jej aparatu41.

Autor słusznie zauważył, że w okresie Drugiej Rzeczypospolitej członkowie 
Centralnego Związku Młodej Wsi stanowili znaczny komponent „ruchu zeto-
wego”. Zaowocowało to w okresie okupacji niemieckiej tworzeniem polityczno-
-zbrojnych struktur konspiracyjnych wśród warstwy chłopskiej, w wyniku czego 
powstała, jak autor napisał, na przełomie 1939 i  1940  r. Chłopska Organizacja 
Wolności „Racławice” (ChOW), na której czele stał zetowiec Romuald Tyczyń-
ski42. Niefortunnie się stało, że autor skoncentrował się na Krakowie przy omawia-
niu pionu cywilno-wojskowego ChOW, pomijając Lubelszczyznę, gdzie prężenie 
rozwijały się struktury ChOW i pionu wojskowego w postaci Polskiej Organizacji 

37 T. Strzembosz, Refleksje o Polsce i podziemiu 1939–1945, Warszawa 1990, s. 18.
38 S. Salmonowicz, Ludwik Muzyczka 1900–1977. Polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów 

Armii Krajowej, Warszawa 1992. 
39 Tamże, s. 12.
40 Tamże, s. 12 i n.
41 Szerzej zob.: tamże, s. 15–28.
42 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 305.
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Zbrojnej (POZ) i  jej odłamów. Na Lubelszczyźnie struktury wojskowe POZ za-
częto tworzyć w kwietniu 1940 r. Duże zasługi dla budowania konspiracyjnych 
struktur „Siewu” położył Stefan Skoczylas „Jakub Szela”. Już w początkach paź-
dziernika 1939 r. Stefan Skoczylas rozpoczął organizowanie Bojowej Organizacji 
Narodu Polskiego (BONP), której struktury organizacyjne objęły obszar byłego 
województwa lubelskiego43. Pierwszą akcję bojową członkowie BONP przepro-
wadzili na urząd gminy w Jabłonnie 29 lipca 1941 r. W wyniku akcji zniszczone 
zostały karty kontyngentowe, zarekwirowano maszynę do pisania i papier44.

Również na terenie powiatu siedleckiego w listopadzie 1939 r. zaczęto tworzyć 
struktury konspiracyjne „Siewu”. Odpowiadali za to Stanisław Jaszczuk i Lucjan 
Koć. Strukturą konspiracyjną objęto wsie, m.in. Krzesk, Zbuczyn, Wiśniew, Ka-
czory, Tchórzew, Ziomaki, w których tworzono konspiracyjne placówki45. Feno-
menem działalności konspiracyjnej było stworzenie w Wiśniewie na przełomie 
1943 i 1944 r. z inicjatywy Stefana Skoczylasa Spółdzielni wydawniczej „Płomie-
nie”. Drukowano skrypty dla tajnej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Autorami skryp-
tów byli m.in. prof. Halina Redlińska, Artur Żabicki – prawnik, specjalista od 
prawa handlowego, Borys Łapicki – profesor prawa rzymskiego46.

Środowisko zetowe w okresie II wojny światowej poniosło bolesne straty. Nie-
którzy z jego członków zginęli w czasie walk wojny obronnej 1939 r., niektórzy 
zostali aresztowani przez gestapo i zamordowani. Jedną z bolesnych strat, jakie 
poniósł ZMP „Pet”, wymienioną w  omawianej publikacji, jest postać Tadeusza 
Moniewskiego. Tutaj również autor nie ustrzegł się błędów, pisząc: „Tadeusz 
Moniewski, działacz »Petu«, »Zetu« i  OMNSW, dyrektor gimnazjum w  Siedl-
cach i  Lublinie, uczestnik wojny 1919–1920…”47. Otóż w  młodości Moniewski 
dał się poznać jako aktywny działacz młodzieżowy i  akademicki. Rzeczywiście 
służył w Wojsku Polskim, ale w kwietniu 1920 r. otrzymał trzymiesięczny urlop 
akademicki i  podjął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym UW48. Brak 

43 T. Doroszuk, Bastiony Podlasia. Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1939–1944, War-
szawa 2005, s. 63–64.

44 Tamże, s. 67.
45 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Bataliony Chłopskie, sygn. R-615, L. Koć, 

„Chłopska Organizacja Wolności „Racławice”.
46 W. Charczuk, Działalność Podokręgu IVA Siedlce (Podlasie) Batalionów Chłopskich w la-

tach 1942–1944, „Studia Podlaskie” 2017, t. 25, s. 172.
47 P. Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń, s. 323.
48 D.  Grzegorczuk, Tadeusz Moniewski, w: Słownik biograficzny Południowego Podlasia 

i Wschodniego Mazowsza, t. 4, red. W. Charczuk, D. Grzegorczuk, V. Machnicka, Siedlce 
2019, s. 139.
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jest informacji w źródłach i opracowaniach, że Moniewski aktywnie uczestniczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1 września 1922 r. był związany z Siedlcami 
jako nauczyciel historii w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Hetmana Stani-
sława Żółkiewskiego. W 1923 r. Tadeusz Moniewski ukończył w Warszawie kurs 
dydaktyczny dla nauczycieli historii, a w 1926 r. zdał egzamin przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, uzyskując kwalifikacje do nauczania his- 
torii w szkołach średnich49. Dał się poznać jako aktywny społecznik, był założy-
cielem i kierownikiem Muzeum Ziemi Podlaskiej im. Mieczysława Asłanowicza, 
pisał artykuły do podlaskich gazet, m.in. „Gazety Podlaskiej”. Jest autorem prze-
wodnika wydanego w 1929 r. po Siedlcach i okolicach Siedlce.

Tadeusz Moniewski nie był dyrektorem gimnazjum w  Siedlcach, jak podał 
Przemysław Waingertner. Pracował na stanowisku nauczyciela historii i prope-
deutyki filozofii50. 9 grudnia 1939 r. został aresztowany z grupą nauczycieli w Lu-
blinie przez Niemców i  rozstrzelany 23 grudnia 1939  r. na starym żydowskim 
cmentarzu51.

Mimo kilku sformułowanych sugestii uzupełniających i krytycznych, recen-
zowaną monografię oceniam bardzo wysoko. Uważam, że podjęcie tak wąskiego 
wycinka dziejów Obozu Narodowego na przestrzeni ponad 100 lat i zastosowanie 
metod badawczych historii czy socjologii jest jak najbardziej słuszne. Monografia 
Przemysława Weingartnera stanowi przykład, że tematy trudne i kontrowersyj-
ne można przedstawić w sposób interesujący przy wykorzystaniu instrumentów 
w obecnie obowiązującej metodologii badań historycznych. Z tego zadania Prze-
mysław Waingertner wywiązał się znakomicie.
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Sam fakt podjęcia przez Michała Prykaszczyka przygotowania biografii Tomasza 
Łubieńskiego, żołnierza, polityka i przedsiębiorcy, zasługuje na uznanie, a to dla-
tego, że problematyka jest rozległa, gdyż jego bohater był zaangażowany w życie 
społeczno-polityczne i  gospodarcze, jeśli tak można powiedzieć, w 5 epokach: 
1) napoleońskiej, 2) czasach Królestwa Kongresowego, 3) powstaniu listopado-
wym, 4) tzw. epoce paskiewiczowskiej, a schyłek życia przypadł na epokę 5) po-
wstania styczniowego. Ale jest jeszcze inny powód dla wyrażenia uznania au-
torowi za podjęcie tego tematu. Otóż około 40% jego publikacji dotyczy spraw 
związanych z działalnością gospodarczą, a ta problematyka nie znajduje obecnie 
uznania wśród historyków nie tylko XIX w. Historia gospodarcza, czego nie trze-
ba objaśniać, wymaga nieco innych umiejętności warsztatowych niż historia po-
lityczna. Autor resztki zachowanych źródeł dotyczących działalności gospodar-
czej Tomasza Łubieńskiego i w ogóle sytuacji gospodarczej Królestwa Polskiego 
poddał skrupulatnej analizie i doszedł do słusznego wniosku, że jego bohater był 
niewątpliwie – jak to powiadał nieżyjący już prof. Ryszard Kołodziejczyk, nieoce-
niony badacz narodzin kapitalizmu i burżuazji – pionierem kapitalizmu w Króle-
stwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. 

Autorowi, mimo pewnych braków w archiwaliach, udało się dotrzeć do wielu 
dotąd nieznanych źródeł. Mam tu na myśli chociażby niepublikowane listy ro-
dzinne, które są przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Trze-
ba też podkreślić wykorzystanie akt notarialnych. Ten typ źródeł masowych 
jest niezwykle rzadko wykorzystywany przez historyków podejmujących dzieje 
gospodarcze, chociaż na ich wartość naukową wskazywano jeszcze w końcu lat 
pięćdziesiątych XX  w.1 Autor nie byłby w  stanie bez wykorzystania akt nota-

1 Zob.: „Archeion” 1959, t. 30.
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riuszy warszawskich w miarę dokładnie opisać losów domu handlowego „Braci 
Łubieńskich i Spółka”. Wreszcie trzeba podkreślić wykorzystanie akt z hipoteki 
warszawskiej. Jest to wyjątkowo ważne źródło, jeżeli chodzi o ustalenia dotyczące 
spraw własnościowych i zakresu przedsięwzięć gospodarczych. Bez wykorzysta-
nia notariatu i hipoteki autor nie byłby w stanie ukazać wszelkich przedsięwzięć 
Tomasza Łubieńskiego na polu gospodarczym. Do tej kwestii jeszcze wrócę.

Michał Prykaszczyk w 6 rozdziałach przedstawił dokonania Tomasza Łubień-
skiego zarówno na polu wojskowym, politycznym jak i  gospodarczym. W roz-
dziale pierwszym przedstawione jest dzieciństwo i młodość Tomasza urodzonego 
w 1784 r. Był on jednym z 10 dzieci Feliksa Łubieńskiego, ministra sprawiedliwo-
ści w czasach Księstwa Warszawskiego. Tomasz jako 14-letni chłopiec przybył na 
nauki do pruskiej Warszawy. Tu zdobył wykształcenie i uczestniczył w bogatym 
życiu młodzieży arystokratycznej tu wówczas przebywającej. W 1805 r. zawarł 
związek małżeński, a rok później urodziło się pierwsze dziecko i Tomaszowi wy-
dawało się, że rozpoczęła się rodzinna sielanka. Tymczasem nastał 1806 r. i woj-
ska napoleońskie pojawiły się na ziemiach polskich. Zatem w latach 1806–1814 
Tomasz znalazł się przy boku Napoleona. W obszernym rozdziale II został przed-
stawiony udział hrabiego Tomasza w wielu kampaniach, poinformowano o oko-
licznościach zdobywania kolejnych stopni wojskowych i stosunkowo bliskich jego 
kontaktach z Napoleonem. Ostatecznie Tomasz kończył kampanię napoleońską 
w stopniu generała brygady.

Rozdział ten powstał przy wykorzystaniu wielu relacji wspomnieniowych, li-
stów Łubieńskiego, a także istniejących opracowań. Autor starał się opisać każde 
zdarzenie, w którym uczestniczył jego bohater, przy wykorzystaniu jak najwięk-
szej liczby informacji. Nie widać zbędnego patosu w przypadku opisywania doko-
nań Tomasza i Polaków walczących na różnych polach bitewnych. 

W  czasach Królestwa Kongresowego Tomasz wraz z  bratem Henrykiem 
podejmowali wiele działań na polu gospodarczym. Niewątpliwie sprzyjała tym 
wszystkim przedsięwzięciom polityka gospodarcza ministra skarbu Ksawerego 
Lubeckiego, który powiadał, że Królestwo najpierw musi się wzmocnić gospodar-
czo, rozwinąć system oświatowy, a dopiero na samym końcu pomyśleć o budowie 
armat. Jednym słowem Lubecki też zdawał sobie sprawę, że wcześniej czy później 
o niepodległość trzeba się będzie upomnieć zbrojnie, ale najpierw trzeba zbudo-
wać solidną gospodarkę. 

Ziemiaństwo, z Tomaszem Łubieńskim na czele, próbowało ratować zadłużo-
ne majątki poprzez rozbudowę gorzelni. Dawały one duże dochody, ale jednocze-
śnie przyczyniły się do rozpijania chłopstwa. Jednym słowem kosztem pijanego 
chłopa podnoszono z ruin zadłużone dobra ziemskie. Trzeba pamiętać, ze duża 
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grupa dóbr ziemskich zadłużona była do 75% ich wartości, a były i takie, których 
zadłużenie przekraczało wartość dóbr. 

Gorzelnie, jak wspominano, ratowały dobra ziemskie, ale trzeba było pomy-
śleć o  przedsięwzięciu, które pomogłoby rozwiązać problem w  większej skali. 
Stąd też zrodził się pomysł powołania do życia w 1825 r. Towarzystwa Kredyto-
wego Ziemskiego (TKZ). Jest ono zasługą Tomasza i jego dwóch braci – Henryka 
i Piotra. 

Nie da się w pełni odtworzyć działalności TKZ i roli, jaką odgrywał w nim To-
masz Łubieński, gdyż akta tej instytucji uległy zniszczeniu. Towarzystwo udzie-
lało pożyczek ziemiaństwu na bardzo niski procent i dzięki temu udało się urato-
wać wielu ziemian przed bankructwem

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie to niejedyne pole działalności gospodar-
czej Tomasza Łubieńskiego. Brat Henryk wciągnął go do zawiązania firmy akcyj-
nej Towarzystwo Wyrobów Zbożowych. Spółka po zbudowaniu młyna na Solcu 
liczyła na ogromne korzyści z eksportu mąki do Anglii. Plany nie do końca się 
ziściły. 

Ważnym przedsięwzięciem Tomasza Łubieńskiego było powołanie w 1830 r. 
domu handlowego „Bracia Łubieńscy i Spółka”, którego Tomasz został dyrekto-
rem. Ale Tomasz i Henryk Łubieńscy mieli jeszcze inne osiągniecia gospodarcze. 
Mam tu na myśli doprowadzenie do urządzenia w Żyrardowie fabryki mecha-
nicznego przędzenia lnu i powstania cukrowni w Guzowie. 

Bracia Łubieńscy, jak trafnie zauważył Paweł Popiel, a to określenie przywo-
łał Michał Prykaszczyk, byli sprężynami ruchu, któremu popęd dawał Lubecki. 
Nie można się zatem dziwić, że wybuch powstania listopadowego dla Tomasza 
Łubieńskiego był zaskoczeniem. Miał on duże rozeznanie w sytuacji politycznej 
Królestwa Polskiego, był przecież posłem. Miał świadomość, że przy Aleksan-
drze I, a nawet przy Mikołaju I, można było prowadzić w miarę nieskrępowaną 
działalność gospodarczą, która wzmacniała tkankę narodową. Noc listopadowa 
stawiała wszystko w niepewności. 

Rozdział IV poświęcony jest roli Tomasza Łubieńskiego w powstaniu listopa-
dowym. Według autora jego bohater z każdego zadania wywiązał się najlepiej jak 
tylko potrafił. Michał Prykaszczyk przyznał, że Tomasz Łubieński nie miał talen-
tu do przeprowadzania działań ofensywnych, natomiast doskonale sprawdzał się 
w działaniach obronnych. Zarzucił jednakże Łubieńskiemu, jak i całej generalicji 
z Józefem Chłopickim na czele, że nie wierzyli w zwycięstwo wojny 1830–1831. 
Też tak kiedyś myślałem, gdy czytałem przed laty książkę Jerzego Łojka Szanse 
powstania listopadowego. Prawdą jest, że generalicja nie wierzyła, ale nie oznacza 
to, że była tchórzliwa, mniej patriotyczna. Ona zwyczajnie, a  zwłaszcza Chło-
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picki, znała możliwości wojskowe Rosji. Bez wojny narodów, o którą się modlił 
najpierw Joachim Lelewel, a później Adam Mickiewicz, szans na pokonanie Rosji 
i odzyskanie niepodległości zwyczajnie nie było.

W trakcie lektury tego rozdziału można się przekonać, że autor ma dużą wie-
dzę z zakresu dziejów wojskowości doby powstania listopadowego. Michał Pry-
kaszczyk skrupulatnie zapoznał się z  literaturą (opracowania i  pamiętniki) do-
tyczącą powstania listopadowego i rozdział jako całość prezentuje duże walory 
poznawcze. Tym samym stanowi swoistego rodzaju przyczynek do dziejów mili-
tarnych powstania listopadowego.

W  kolejnym rozdziale przedstawiona jest sytuacja Tomasza i  jego rodziny 
w  pierwszych latach po upadku powstania listopadowego. Tomasz Łubieński, 
tak jak wyższa kadra oficerska powstania listopadowego, nie został zesłany do 
Wołogdy czy Wiatki. Niewątpliwie zadecydowały tu dawne kontakty z Mikoła-
jem I. Jednocześnie taka decyzja cara spowodowała, że w pewnych kręgach społe-
czeństwa Królestwa Polskiego Tomasza traktowano ze sporym dystansem. Autor 
decyzję Mikołaja I o niewysyłaniu Tomasza do Wołogdy wytłumaczył – i słusznie 
– tym, że car zdecydował się na taki krok, gdyż chodziło mu o utrzymanie więzi 
między „wyższymi warstwami społeczeństwa polskiego a caratem”. Tomasz Łu-
bieński i  jego bracia pozostali w kraju i nie dotknęły ich żadne represje, ale też 
Tomasz w zamian za to musiał wykonywać wszelkie życzenia Mikołaja czy Iwa-
na Paskiewicza, namiestnika Królestwa Polskiego. Musiał uczestniczyć w balach, 
przebywać na dworze carskim i wreszcie wysłał syna Leona na życzenie Mikoła-
ja I na studia do Petersburga. Dziś niektórzy historycy nazwaliby go zdrajcą, inni 
lojalistą, a mnie się wydaje, że to była zimna kalkulacja, którą potwierdzają czyny 
Tomasza. Otóż mając tzw. dojście do Mikołaja czy Paskiewicza, mógł prowadzić 
działalność gospodarczą i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebowali, chociaż 
nie zawsze się to udawało. 

Krótko mówiąc, Łubieńskiemu zależało na utrzymaniu tego, co pozostało po 
upadku powstania listopadowego. Po niefortunnej wyprawie Józefa Zaliwskiego 
z 1833 r. zdawał sobie sprawę, że powrotu do czasów z Królestwa Kongresowego 
nie ma, że Statut Organiczny będzie jedynie fasadą. Trzeba więc było ratować 
wszystko to, co się dało, czyli TKZ, Bank Polski, dom handlowy „Bracia Łubieńscy 
i Spółka”. Stąd też od połowy lat trzydziestych XIX w. Tomasz Łubieński rzucił się 
w wir interesów. Wtedy też doszło do bliższych kontaktów z Piotrem Steinkelle-
rem, którego działania na polu gospodarczym opisał już przed laty prof. dr hab. 
Ryszard Kołodziejczyk.

Każdy z poszczególnych rozdziałów recenzowanej rozprawy jest przygotowa-
ny sumiennie, ale rozdział ostatni noszący tytuł Od marzeń o wielkości interesów 
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do upadku (1833–1870) zasługuje na szczególną uwagę. Wspominałem już, że 
w  rozdziale poświęconym powstaniu listopadowym autor dowiódł, że historia 
wojskowości jest mu bliska. Z kolei w tym rozdziale wykazał się dużymi umiejęt-
nościami z zakresu historii gospodarczej. 

W tym obszernym rozdziale, liczącym ponad 100 stron, Michał Prykaszczyk 
musiał się zmierzyć z wieloma problemami z zakresu działalności gospodarczej 
Łubieńskich, a wiele spraw jest słabo poświadczonych źródłowo. O ile w miarę 
dokładnie można odtworzyć sprawę powołania do życia Towarzystwa Drogi Że-
laznej Warszawsko-Wiedeńskiej, o tyle daleko gorzej wyglądała sprawa związ-
ków Tomasza Łubieńskiego z  Bankiem Polskim, w  którym wiceprezesem był 
jego brat Henryk. Kierownictwu Banku, czyli Józefowi Lubowidzkiemu i Hen-
rykowi Łubieńskiemu, wytoczono proces, gdyż zwyczajnie dopuścili się mal-
wersacji finansowych. O ich przestępstwach i samym procesie pisał już wspo-
minany Ryszard Kołodziejczyk. Jednakże Michał Prykaszczyk dotarł do nowych 
źródeł i dzięki dokładnej ich analizie otrzymaliśmy pełniejszy obraz zarządzania 
Bankiem Polskim.

W trakcie lektury tego rozdziału intrygowała mnie sprawa powiązań Łubień-
skich z feldmarszałkiem Paskiewiczem w kontekście uwolnienia Henryka z twier-
dzy w Zamościu. W 1850 r., kiedy car Mikołaj I przybył do Warszawy na obchody 
pięćdziesięciolecia służby oficerskiej Paskiewicza, zapytał go, co mógłby on dla 
feldmarszałka uczynić. Ten poprosił o uwolnienie Lubowidzkiego i Henryka Łu-
bieńskiego. Tak się też stało, ponieważ Mikołaj nie odmawiał żadnej prośbie „oj-
ca-komendanta” (tak się zwracał car do Paskiewicza, gdyż służbę wojskową roz-
poczynał w oddziale gwardii, którym dowodził późniejszy pogromca Warszawy). 
Ledwo Lubowidzki z Łubieńskim opuścili Zamość, a Paskiewicz oznajmił Toma-
szowi, że decyzja o ułaskawieniu Henryka Łubieńskiego i Jozefa Lubowidzkiego 
została cofnięta. Według mnie to skutek jakichś intryganckich poczynań Paskie-
wicza. Okoliczności jego zachowania można byłoby wyjaśnić na podstawie doku-
mentów z Rosyjskiego Państwowego Historycznego Archiwum (RGIA) w Peters-
burgu, które nie weszły w skład kilkutomowego wydawnictwa przygotowanego 
przez M.M. Szczerbatowa, a poświęconego Paskiewiczowi. Może w przyszłości 
uda się autorowi dotrzeć do tegoż archiwum

W trakcie lektury tej pracy ciągle zastanawiałem się, na ile biografia Toma-
sza Łubieńskiego ma wspólne elementy z biografią Dezyderego Chłapowskiego. 
Rzeczywiście jest ich wiele. Obaj walczyli u boku Napoleona. W czasach pokoju 
zajęli się działalnością gospodarczą. Faktem jest, że nieco odmienną, gdyż Chła-
powski modernizował swój majątek ziemski w Turwi, a Łubieński zaś podejmo-
wał pionierskie prace na rzecz rozwoju przemysłu. Obydwaj zasługują na miano 
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pionierów. Po wybuchu powstania obaj stanęli na polu walki, a po jej przegraniu 
ponownie oddali się działalności gospodarczej.

Dzięki ustaleniom, jakie zawarł Michał Prykaszczyk w swej obszernej publika-
cji, sięgać po nią będą z jednej strony historycy epoki napoleońskiej i powstania 
listopadowego, a z drugiej ci, którzy zechcą podejmować dzieje gospodarcze ziem 
polskich pierwszej połowy XIX w. (oby takich było jak najwięcej). Szkoda tylko, że 
Prykaszczyk nie zaopatrzył książki w indeks nazwisk i indeks geograficzny. Winić 
za to niedopatrzenie trzeba też Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
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Wojciech Iwańczak, Świadkowie historii? Średniowiecze w dziejopisarstwie 
Europy Środkowej dawniej i dziś, Kraków: AVALON, 2019, ss. 325

DOI:10.25951/4422

Czy można podjąć próbę spojrzenia na piszących o średniowieczu z perspektywy 
epoki oraz XX–XXI w.? Zapewne tak, należy jednak poczynić pewne założenia 
metodologiczne, zanim podejmie się taką próbę. Przede wszystkim pytanie doty-
czy doboru autorów i tekstów, które mogłyby w sposób reprezentatywny pokazać 
poglądy i postawy twórców, znaczenie dla badań nad epoką i recepcję ich prac, 
a przede wszystkim ich nieprzemijający i niezdezaktualizowany dorobek piśmien-
niczy. Bez poczynienia takich założeń podejmowanie się opracowania mającego 
za cel dokonanie oceny niektórych przedstawicieli dziejopisarstwa średniowiecz-
nego byłoby ze wszech miar błędne. 

Spójrzmy zatem, na jakich postaciach i dziełach koncentruje się narracja Woj-
ciecha Iwańczaka. Mamy do czynienia z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim i jego 
Historią czeską, Janem Długoszem, Dalimilem, Kroniką Zbrasławską i szerzej dzie-
jopisarstwem czeskim z naciskiem na problematykę małopolską. Z tematyki medie-
wistycznej tak żywej w XIX stuleciu, ale też wciąż obecnej w XXI w., mamy wątek 
sporu wokół kolonizacji na prawie niemieckim w Polsce, obraz książąt śląskich i Ślą-
ska w pracach Franciszka Palackýego, Josefa Macka, Františka Grausa. Z kolei pol-
ską mediewistykę – przy okazji uwaga, przecież średniowiecze było „uniwersalne”, 
a w badaniach mediewistycznych wciąż używanym dookreśleń narodowych i pań-
stwowych wówczas nieznanych! – reprezentują postacie i prace Jerzego Kłoczow-
skiego, Stanisława Russockiego i Stanisława Byliny oraz problematyka Przemyślidów, 
parlamentaryzmu polskiego w XV w. czy znany casus dotyczący położenia Polski 
inter Orientem et Occidentem i co z tego mogło wynikać dla kontaktów z sąsiadami. 

Wypada zacząć od autorów z  epoki. Eneasz Sylwiusz Piccolomini, przyszły 
papież Pius II, przebywający przez pewien czas w Królestwie Czeskim, pisał i znał 
realia Europy Środkowej XV  w.1 Sporo uwagi poświęcił problematyce relacji 

1 Zob.: J. Helmrath, Pius II, w: Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. W. Kasper, t. 8, Frei-
burg–Basel–Rom–Wien 1999, s. 322–323; W. McCuaig, Pius II, w: Encyclopedia of the Re-
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czesko-śląskich i  kwestiom położenia Śląska oraz jego przynależności admini-
stracyjno-politycznej, zawsze podkreślając, że należy do prowincji niemieckich. 
Wspominał również o Wrocławiu, o rzece Odrze, o zniszczeniach wywołanych 
wojnami husyckimi, podawał nieco informacji o książętach śląskich, znał liczne 
anegdoty (np. o zastępcach/pomocnikach małżeńskich (matrimonii adiutores)). 
Okazuje się, że przyszły papież Pius II miał wcale solidną, choć encyklopedyczną, 
wiedzę o Śląsku, co potwierdza jego kompetencje w kwestii zagadnień środkowo-
europejskich2.

Z kolei autorzy Kroniki Zbrasławskiej, chociaż byli cystersami (opaci w Zbra-
sławiu Otton i  Piotr z  pierwszej połowy XIV  w.), zafascynowani byli życiem 
dworskim, a przebywając w kręgu cesarza Karola IV Luksemburskiego z zaintere-
sowaniem „spoglądali” w stronę Polski, a że niekoniecznie przychylnie, tym cen-
niejszymi byli obserwatorami3. Obaj byli Niemcami, ich zadaniem było napisanie 
swego rodzaju „pomnika władcy” (gesta) Wacława II, ale też dostrzegali moment 
przełomowy w historii Czech, jakim było wygaśnięcie dynastii Przemyślidów i za-
stąpienie jej przez Luksemburgów. Na kartach dzieła przedstawili obraz harmo-
nijnych zmian, rozwoju i dobrobytu w opozycji do bałaganu z czasów krótkich 
epizodów habsburskich4. Nie można jednak nie zauważyć oczywistych konkluzji, 
typowych dla duchownych, zwłaszcza wykształconych mnichów. Najlepsze zmia-
ny to te, które odbywają się pod kontrolą i uświęcają tradycję, a społeczeństwo 
powinno znać swoje ramy życia i działania.

Dalimil ze swoją rymowaną Kroniką w  języku narodowym z przełomu XIII 
i XIV w.5 jest znakomitym przykładem pisarstwa z epoki, a przy tym antypatii 

naissance, ed. by P.F. Grendler, t. 5, New York 1999, s. 40–42; G. Voit, Enea Silvio de’ Picco-
lomini, als Papst Pius der Zweite, und sein Zeitalter, t. 1–3, Berlin 1856–1863; Enea Silvio 
Piccolomini, Pius Secundus poeta laureatus Pontifex Maximus. Atti del convegno interna-
zionale, 29 settembre – 1 octobre 2005, red. M. Sodi, A. Antoniutti, Roma 2007; Aeneae 
Silvii Historia Bohemica, red. D. Martinková, A. Hadravová, J. Matl, w: Fontes rerum Regni 
Bohemiae, t. 1, Praha 1998; por. R. Ojrzyński, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza 
Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II), „Fasciculi Historicii Novi” 2014, t. 14, passim. 

2 Problematyka śląska w „Historii czeskiej” Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, w: W. Iwań-
czak, Świadkowie historii? Średniowiecze w  dziejopisarstwie Europy Środkowej dawniej 
i dziś, Kraków 2019 s. 32–47. 

3 Chronicon Aulae regiae, red. J.  Emler, w: Fontes Rerum Bohemicarum, t.  4, Praha 1884, 
s. 1–337; M. Bláhová, Chronicon Aulae refiae (Chronicle of Zbraslav), w: Encyclopedia of the 
Medieval Chronicle, vol. 1, ed. G. Dunphy, Leiden–Boston 2010, s. 301. 

4 Tradycja i nowe zjawiska w „Kronice zbrasławskiej”, w: W. Iwańczak, Świadkowie historii?, 
s. 48–63. 

5 M. Bláhová, Staročeska kronika tak řečeného Dalimila w kontextu středověké historiografie 
latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, t. 3, Praha 1995, passim. 
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do jednego z  sąsiadów, czyli do Polski6. Ta swego rodzaju „kronika narodowa” 
prezentuje wyjątkowy w Europie Środkowej punkt widzenia, jest zdecydowanie 
czechofilska, rzec by można nacjonalistyczna lub „protonacjonalistyczna”, zatem 
wyprzedza to zjawisko o kilkaset lat. Niepokój i niechęć wobec cudzoziemców 
jest w niej aż nadto oczywista. Co ciekawe, nie znajdujemy w niej odwołania do 
słowiańskich korzeni Czechów i Polaków, a ci drudzy interesują Dalimila tyle, ile 
wymaga tego przyjęta przez niego narracja7.

W  zasadzie jedynym swego rodzaju kontrapunktem mogło być wykorzy-
stanie naszego genialnego polihistora Jana Długosza i  jego dorobku piśmien-
niczego8. Autor skoncentrował się w tej sytuacji na postaci Zygmunta Luksem-
burskiego, króla rzymskiego, który generalnie miał w  polskiej historiografii 
negatywną ocenę, jednakże zarówno Długosz, jak wielu współczesnych medie-
wistów dostrzegało jego skuteczność jako polityka. A Długosz był w tej mierze 
świadkiem wyjątkowym, gdyż obserwował Zygmunta przez kilka dziesięciole-
ci – oczywiście jeśli chodzi o  sprawy polskie i  litewskie. Dlatego zarysowany 
w Rocznikach obraz tego władcy jest pełnowymiarowy i chociaż uwidacznia się 
niechęć Długosza, to dostrzegał on zalety i skuteczność, a także słabości i roz-
terki „swojego” antybohatera. 

„Smutno” na tym tle rysuje się obraz Małopolski w piśmiennictwie czeskim 
epoki średniowiecza9. Kroniki Zbrasławska, Pulkavy, Dalimila i Benesza z Weit-
mile obraz Polski południowej z drugiej połowy XIII i pierwszej połowy XIV w. 
raczej ukazały poprzez pryzmat większych ośrodków miejskich, jak Kraków 
i Sandomierz, a Polskę – jako Wielkopolskę. Kwestie Małopolski zawsze nabie-
rały znaczenia w okresach zbliżenia z Czechami, zwłaszcza za Wacławów II i III. 
Nieprzychylne reakcje wzbudziła koronacja Władysława Łokietka, nieco lepiej 
postrzegano Polskę po traktacie wyszehradzkim, ale generalnie obraz Małopolski 
był zróżnicowany i zależny od aktualnych okoliczności. A jaki w odbiorze spo-
łecznym? Jedna z „dzielnic” Pragi w końcu średniowiecza nosiła nazwę „Kraków”, 
a była to, łagodnie mówiąc, dzielnica rozrywki… 

6 Por.: F. Šmahel, Husyckie pojęcie wzajemności słowiańskiej i czesko-polskiej, w: Polskie echa 
husytyzmu. Materiały z konferencji naukowej, Kłodzko 27–28 września 1996, red. S. Bylina, 
R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, s. 9. 

7 Co tzw. Dalimil sądził o Polsce i jej mieszkańcach, w: W. Iwańczak, Świadkowie historii?, 
s. 109–122.

8 Postać Zygmunta Luksemburskiego w ujęciu Jana Długosza, w: tamże, s. 64–78; Mora-
wy w ujęciu Jana Długosza, w: tamże, s. 79–94; Jana Długosza obraz miasta, w: tamże, 
s. 95–108.

9 Małopolska w średniowiecznym dziejopisarstwie czeskim, w: tamże, s. 13–31.
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Powyższe uwagi są dobrym wstępem do rozważań autora nad wolnością twór-
czą pisarzy w średniowieczu10. Normy i zasady (podporządkowanie się autory-
tetom z epoki – auctoritas), określone idee twórcze (np. formy pisarskie – origo 
gentis, origo stirpis, gesta ducum, annales) oraz mecenat dworski wymuszały sto-
sowanie się do ustalonych kanonów, a niewiele miejsca pozostawiały na rzeczywi-
stą twórczą inwencję i oryginalność. Wydaje się, że jedynym rozsądnym wyjściem 
z tej sytuacji jest próba odczytania średniowiecznych toposów w kontekście śro-
dowiska autorów, otaczającej ich rzeczywistości historycznej – przecież aktual-
ne wydarzenia, których byli świadkami, jak wojny, zarazy, cuda i wiele innych, 
musiały oddziaływać na ich psychikę, zapatrywania i oceny oraz dobór faktów/
przytaczanych wiadomości.

W drugiej części opracowania Wojciech Iwańczak przypomniał dorobek kilku 
polskich i czeskich mediewistów, kładąc nacisk na poruszane przez nich tematy 
kontrowersyjne, jak wspomniane wcześniej: kolonizacja na prawie niemieckim11, 
wiece i  początki parlamentaryzmu12, relacje z  Polską i  obraz sąsiadów Polski 
w średniowieczu13, postacie Przemyślidów w polskiej historiografii14. Dodatkowo 
uwagę skoncentrował też na pracach i dorobku Franciszka Palacký’ego15, Josefa 
Macka16, Františka Grausa17, Stanisława Byliny18 i Jerzego Kłoczowskiego19. Wy-
bór ten nie powinien nikogo dziwić, ci bowiem mediewiści zasłużyli sobie w opi-
nii krajanów, nie tylko na miano „ojców narodu” (Palacký) czy twórców badań 
nad polskim monastycyzmem (Kłoczowski), lecz także przynależnych do elity 
mediewistów europejskich (Graus, Bylina) czy niezwykle zasłużonych dla badań 
mediewistycznych we własnych krajach z przyczyn umiejętnego stosowania ba-
dań porównawczych (Russocki) i wkładu w rozwój współczesnych pokoleń me-
diewistów (Macek, Bylina). 

10 Kilka uwag o wolności twórczej pisarzy w średniowieczu, w: tamże, s. 123-137.
11 Kolonizacja niemiecka w Polsce – w poszukiwaniu prawdy historycznej, w: tamże, s. 152.
12 Badania Stanisława Russockiego nad zgromadzeniami Europy Środkowej w średniowieczu, 

w: tamże, s. 246–255. 
13 Między Europą i Azją. Sąsiedzi Polski w świetle mediewistyki XX w., w: tamże, s. 166–185.
14 Przemyślidzi w polskiej historiografii XX wieku, w: tamże, s. 216–233.
15 Książęta śląscy w syntezie Franciszka Palacký’ego, w: tamże, s. 153–165; Franciszka Palac-

ký’ego obraz Piastów, w: tamże, s. 234–245. 
16 Echa śląskie w badaniach Josefa Macka, w: tamże, s. 202–215.
17 František Graus (1921–1989), w: tamże, s. 256–271; Josef Macek (1922–1991), w: tamże, 

s. 272–287.
18 Stanisław Bylina (1936–2017), w: tamże, s. 288–302. 
19 Jerzego Kłoczowskiego studia nad dziejami dominikanów, w: tamże, s. 186–201. 
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Warto zwróć jeszcze uwagę na tekst traktujący o  „obrazie” sąsiadów Polski 
średniowiecznej, tego swoistego pogranicza Europy i Azji, który to ukształtowany 
został w historiografii XX w., i w dużej mierze wciąż obowiązuje. Niemcy, Ruś, 
Czechy stale były obecne w polskim dyskursie mediewistycznym, poczynając od 
końca XIX w., przy czym rolę grały – co oczywiste – animozje polsko-rosyjskie, 
polsko-germańskie, polsko-czeskie, wzajemne uprzedzenia i nieufności. Polary-
zacja stanowisk badaczy była tym bardziej widoczna, im bardziej dotykały ludzi 
aktualne wydarzenia polityczne.

Reasumując, otrzymaliśmy ciekawy przegląd nie tylko tematyki badawczej au-
tora, lecz także wciąż aktualnych tematów, których wyczerpania zapewne nasze 
pokolenie się nie doczeka. Tym bardziej ciekawe jest podkreślenie pewnych me-
chanizmów, o których wyżej pisałem, a które z całą pewnością wciąż działają na 
współczesnych mediewistów, którzy z natury metodologii swoich badań są zde-
cydowanie bardziej „obciążeni” wynikami poprzednich pokoleń badaczy. Uwa-
żam, że celem Wojciecha Iwańczaka było „włożenie kija w mrowisko” i ponowne 
wejście na barki olbrzymów (skąd, jak wiemy widać dalej i lepiej), o których pisał 
Bernard z Chartres na przełomie XI/XII w., a których autor nazwał „świadkami 
historii” ze znakiem zapytania, tak bowiem odczytuję próbę spojrzenia na przed-
stawione zagadnienia z historii Polski średniowiecznej i z historii powszechnej. 
I ten cel udało się autorowi bardzo dobrze zrealizować. 
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Zbigniew J. Wójcik – naukowiec i człowiek.  
Na jubileusz dziewięćdziesięciu lat Profesora1

W marcu bieżącego roku Profesor Zbigniew Wójcik, znany i ceniony geolog, spele-
olog, historyk nauki, wieloletni pracownik Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk 
(PAN) w Warszawie, ukończył 90 lat. Nadal wyjątkowo aktywny, i naukowo, i tury-
stycznie – zapalony wędrowiec (nieustannie gdzieś z żoną Ewą wędruje), pasjonat 
i znawca wielu gór w Europie i Azji. Można powiedzieć, z racji jego szerokich zain-
teresowań i dokonań: człowiek instytucja, o wielkiej życzliwością dla ludzi i świata, 
dobry człowiek, wyjątkowo skromny. Ktoś inny, zapewne lepiej Go znający, napisał 
„człowiek o  renesansowych zainteresowaniach i  horyzontach”. 8 grudnia 2020  r. 
Profesor Wójcik, wyraźnie zaniepokojony, że ktoś z przyjaciół i znajomych może 
chcieć Go specjalnie uhonorować (choć pandemia przeszkadza), napisał do mnie 
m.in. tak: „Miłościwy Profesorze... Błagam, nie róbcie mi »laurek« na 90-lecie. Nie 
obchodzę świąt osobistych, a ze świąt w ogóle tylko Boże Narodzenie i Wielkanoc”. 
Zatem laurek nie będzie, ale jakieś wspomnienie i życzenia – owszem.

Zbigniew Wójcik urodził się 30 marca 1931  r. w  Łucku na Wołyniu, tam 
uczęszczał do szkoły podstawowej w latach 1938–1941, w 1941 r. – krótko także 
do ukraińskiej, później do niemieckiej. W listopadzie 1939 r. Jego ojca, Jana Wój-
cika, aresztowano (przepadł bez wieści), matka o imieniu Wiara odtąd samotnie 
wychowywała 3 dzieci. W latach 1942–1943 uczył się z książek, „które żołdacy, 
po wejściu do Łucka, wyrzucając mieszkańców kolonii urzędniczej i niszcząc 
ich biblioteki, palili”. (Matka w latach niemieckiej okupacji czynnie uczestniczy-
ła w ratowaniu dzieci żydowskich; jedna z dziewczynek ulokowana przez nią na 
wsi u Ukraińców – przeżyła). Profesor o matce mówi, że był to fenomen języ-

1 Pierwotna wersja fragmentu autorstwa prof. Eugeniusza Niebelskiego ukazała się w  „Kwar-
talniku Historii Nauki i Techniki” 2021, t. 66, nr 1, s. 239–241.
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kowy). W latach 1945–1951 uczył się w XV Li-
ceum Ogólnokształcącym w  Łodzi, następnie 
ukończył geologię na Uniwersytecie Warszaw-
skim; magisterium uzyskał w 1956 r. (geologia 
Tatr), doktorat obronił w 1962 r. (o jaskiniach 
w  Tatrach), habilitował się w  grudniu 1970  r. 
W czerwcu 1971 r. uzyskał drugą habilitację – 
z historii – w Zakładzie Historii Nauki, Oświa-
ty i  Techniki PAN. Profesorem belwederskim 
został w  1990  r. Pracował w  różnych instytu-
tach i szkołach, m.in. od 1956 r. (z nakazu pra-
cy) w  Instytucie Geologicznym Centralnego 
Urzędu Geologicznego w  Warszawie, następ-
nie w Muzeum Ziemi, w 2001 r., w wieku już 
70 lat, rozpoczął pracę w  Prywatnej Wyższej 
Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.

Zainteresowania naukowe Profesor koncentrował ze znawstwem na geologii, 
speleologii i głównie historii nauki. Był przy tym, i jest nadal, wędrowcem i tury-
stą; zapoznał się z niektórymi szlakami badaczy geologów i odkrywców Syberii. 
Wiele gór przeszedł dzięki członkostwu w Klubie Wysokogórskim. Poznał m.in. 
Alpy Julijskie, Tatry Słowackie, Karpaty Wschodnie (dawne części polskie), nie-
które góry na Syberii Wschodniej, Kamczatkę, oczywiście także góry w Polsce, 
wraz ze Świętokrzyskimi, gdzie do dziś ma ulubioną przystań – Cisów.

W sumie w dorobku naukowym i pisarskim ma Profesor około 800 pozycji, 
w tym kilkanaście książek naukowych, także teksty popularnonaukowe, recenzje, 
noty itp.: o geologii, speleologii, historii nauki i polskich badaczach Syberii XVIII–
XIX  w., a  także o  górach (nadal pisuje w  „Wierchach”). Warto tylko wymienić 
z  Jego twórczości monografie o  polskich badaczach w  różnych krajach, wyna-
lazcach i krajoznawcach: o Aleksandrze Czekanowskim, Janie Czerskim, Karolu 
Bohdanowiczu, Józefie Siemiradzkim, ks. Janie Krzysztofie Kluku, Ignacym Do-
meyce, Józefie Morozewiczu, Aleksandrze Patkowskim czy wreszcie o Stanisła-
wie Staszicu i Ignacym Łukasiewiczu.

Za wybitne osiągnięcia w problematyce syberyjskiej w 2008 r. został uhonoro-
wany nagrodą specjalną „Przeglądu Wschodniego”. Od 1994 r. do dziś kieruje Ko-
misją Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN: z wielką 
kulturą i znawstwem nowości wydawniczych i tematyki prowadzi regularne spo-
tkania roboczo-naukowe w Pałacu Staszica, na które zjeżdżają naukowcy z różnych 
ośrodków uniwersyteckich z kraju, a dość często także goście ze Wschodu.

Profesor Zbigniew J. Wójcik

Źródło: Ze zbiorów prywatnych  
E. Niebelskiego.
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O Profesorze Zbigniewie Wójciku to nazbyt skromne wiadomości, ale ulega-
jąc Jego dość zdecydowanej prośbie: „bez laurek”, na tym poprzestaniemy. Stara-
liśmy się nie przekraczać pewnej zasady, której Profesor od dawna przestrzega: 
„Z Sajuza wyniosłem naukę: o sobie jak najmniej i stale tak samo”.

Jeszcze małe wyjaśnienie. W internecie pomieszano dwóch profesorów Zbi-
gniewów Wójcików, obydwaj z Warszawy, obydwaj z PAN, obydwaj też historycy; 
z  tym że tamten Zbigniew (już świętej pamięci) był specjalistą głównie historii 
XVI–XVII w. i miłośnikiem Marszałka Piłsudskiego, a Ten jest geologiem oraz 
historykiem zwłaszcza XIX w. i miłośnikiem polskich (zesłańców) badaczy Sy-
berii. Zauważyłem, że nawet w  jakichś informacjach internetowych tamtemu 
Wójcikowi dodano twarz (fotografię) „naszego”. Zabawne. Ale tak było od dawna. 
Gdy napisałem kiedyś na adres PAN-owski do dzisiejszego Jubilata, w sekretaria-
cie przekazano „dowcipnie” list temu drugiemu Wójcikowi. Ale list oddał, a do 
mnie wtedy napisał m.in.: list przekazałem właściwemu Wójcikowi (od XIX w.), 
ale gdyby przypadkiem przyszły kiedyś pieniądze, „nie oddam – przepiję!”. Opo-
wiadałem to kiedyś Profesorowi, miał z tego dobrą zabawę.

A w ogóle pogadujemy sobie niekiedy i gdy zejdziemy na tematy: co kto obec-
nie robi, Profesor zawsze skromnie i dość enigmatycznie wspomni o swojej no-
wości pisarskiej. Powiedziałbym – nadmierna skromność. Ale taki był i dawniej. 
Wielce z Nim zaprzyjaźniony Zbigniew Żuk (Mohamed Taha Żuk) z Warszawy 
wspomniał, że Profesor unikał zawsze wszelkich wyróżnień, stąd nie może się 
dziś „pochwalić” żadnymi odznaczeniami państwowymi. Nominację profesora 
belwederskiego też odebrał później… w sekretariacie właściwego wydziału PAN, 
gdyż uznał, że tak dla niego lepiej. Życzliwością i bezinteresowną radą i pomocą 
obdarował, i nadal to czyni, nawet mało sobie znanych ludzi, uznawszy, że pomo-
cy potrzebują, a On postąpić inaczej nie potrafi. Dużo ciepłych słów o Profeso-
rze i jego pomocy (przy habilitacji) usłyszałem od prof. Barbary Jędrychowskiej 
z Wrocławia, która swoją opowieść kończyła następująco: „Jest człowiekiem, do 
którego miałam zawsze i mam nadal pełne zaufanie. Nie muszę przy nim kontro-
lować każdego słowa”. I dalej: „Ponieważ profesor jest naprawdę wyjątkowy, trud-
no tę wyjątkowość ująć w słowa”. Nie ona jedna wiele Profesorowi zawdzięcza, nie 
ona jedna tak o Profesorze wspomina.

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie! – wiele dobra i dużo zdro-
wia na następne długie lata. Serdeczności także dla żony Pana Profesora – Pani 
Ewy.

Eugeniusz Niebelski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
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Do życzeń dla Jubilata dołączają: prof. Wiesław Caban, prof. Marfa Browczenko 
(Moskwa), prof. Barbara Jędrychowska, prof. Antoni Kuczyński, prof. Franciszek No-
wiński, prof. Hanna Krajewska, mgr Paulina Kopestyńska, kustosz Elżbieta Kamińska, 
prof. Jacek Legieć, prof. Zbigniew Opacki, prof. Swietłana Mulina (Omsk), prof. Wik-
toria Śliwowska, dr Zofia Strzyżewska, prof. Stanisław Wiech, prof. Leszek Zasztowt, 
dr Zbigniew Żuk i wielu innych, którzy życzliwie o Profesorze pamiętają.

[PS Opublikowanie powyższego tekstu „nakłoniło" Profesora do napisania czegoś 
więcej o sobie – E. Niebelski].

Jubilat o sobie. Dlaczego Syberia?

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia – właśnie minął mi w końcu marca 2021 r. – 
nie budzi dziś szczególnych emocji. Nie był nim zaskoczony Profesor Eugeniusz 
Niebelski, pisząc stosowną notatkę. Nawet wieloletni członkowie Komisji Badań 
nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN nie bez zdziwienia 
dowiedzieli się z niej, że doktor habilitowany geologii był również doktorem ha-
bilitowanym historii nauki i profesorem „belwederskim” nauk humanistycznych. 
Długie i aktywne życie obfitowało w różne wydarzenia, niemal zawsze związane 
z górami jako spoiwem różnych epizodów działalności naukowej i społecznej.

Do tekstu Profesora Niebelskiego dodaję dopełnienie biografii, niezbyt zresztą 
skomplikowanej. Z Wołynia (dokładniej z Łucka) wyniosłem względną znajomość 
kilku języków: polskiego (ojczysty), rosyjskiego i ukraińskiego oraz – na pozio-
mie zabaw podwórkowych – jidysz i czeskiego. Pierwsze lektury w tych językach, 
czasem z pomocą Mamy (talent językowy), wprowadzały także w świat „Sybiru”, 
ubogacony opowieściami o doświadczeniach rodzinnych. Młodzieżowe zaintere-
sowania koncentrowały się wokół paleontologii (też historia, ale politycznie pra-
wie neutralna). Od 1951 r. studiowałem geologię na Uniwersytecie Warszawskim, 
uzyskując w stosownym czasie magisterium na podstawie pracy wykonanej w Ta-
trach Zachodnich. Pisząc ją, korzystałem z rękopisów zmarłego w czasie wojny 
badacza Ferdynanda Rabowskiego, zresztą zupełnie nie czując wagi poznawczej 
tych dokumentów. W  1957  r. zostałem asystentem w  Muzeum Ziemi w  War-
szawie (wówczas w państwowym Instytucie Geologicznym). Zadania ówczesne 
to wykończenie rozprawy doktorskiej o  jaskiniach tatrzańskich, z obowiązkiem 
opieki nad wystawą geologiczną Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Właśnie tam doceniłem wartość dawnych kolekcji przyrodniczych, zwłasz-
cza lekarza Tytusa Chałubińskiego, patrona Muzeum. Umiejętnie „prowadzony” 
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przez prof. Juliusza Zborowskiego, dyrektora Muzeum, zająłem się przyrodni-
kami, współtwórcami placówki w ostatniej dekadzie XIX w. Pierwsze publikacje 
o tym, zamieszczone zwłaszcza w „Wierchach”, nie przyniosły mi chwały, choć 
ustaliłem itineraria wycieczek poznawczych Chałubińskiego2. Doktorat obroni-
łem w PAN w 1962 r. (promotor prof. Edward Passendorfer). Był on pierwszym 
poświęconym geologii jaskiń tatrzańskich. Wątek ten kontynuowałem, uzysku-
jąc habilitację w  1970  r. na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Do połowy lat osiemdziesiątych XX  w. byłem czynnym terenowo geologiem 
tatrzańskim.

Pracując w muzeum, nawet bez właściwego wykształcenia fachowego, każdy 
staje się historykiem. Preludium tego to artykuły o dziejach kolekcji Muzeum Ta-
trzańskiego.

Organizacja przez muzea warszawskie wystawy o kulturze polskiej oświece-
nia, skierowała moją uwagę na okres rodzimej geologii polskiej związany ze Sta-
nisławem Staszicem. Nieoczekiwanie natrafiłem na wypożyczaną do ekspozycji 
książkę Aleksandra Sapiehy z 1811 r. Podróże w krajach słowiańskich odbywane 
w latach 1802im, 1803im, rzecz nasyconą spostrzeżeniami o jaskiniach w Górach 
Dynarskich. Niebawem przeszedłem w  Jugosławii część szlaku podróżniczego 
autora książki, zdumiony ścisłością jego obserwacji geologicznych. Po powro-
cie i kilkuletnich studiach archiwalnych i bibliotecznych, napisałem monografię 
Aleksander Sapieha i warszawskie środowisko przyrodnicze końca XIX w. i począt-
ku XIX w.3 Przymuszony przez prof. Antoninę Halicką, dyrektorkę Muzeum Zie-
mi wówczas reorganizującą Dział Historii Geologii i Archiwum, zdecydowałem 
się na otwarcie przewodu w Zakładzie Historii Nauki Oświaty i Techniki PAN, 
mając niewielką świadomość swojej ograniczonej wiedzy historycznej. Habilito-
wałem się z historii nauki w czerwcu 1971 r., pół roku po habilitacji geologicznej.

Nie było to wszystko tak proste. W piśmie o otwarcie przewodu przedsta-
wiłem spis kilkunastu artykułów z  zakresu historii nauki, w  tym także o  Po-
lakach badających różne obszary Rosji. Miałem za sobą sprawczą organizację 
w  Warszawie i  Krakowie sympozjum polsko-radzieckiego z  zakresu historii 
nauk geologicznych i geograficznych, udział w stosownych wystawach, a przede 
wszystkim gruntowny egzamin z dziejów polskiego oświecenia u prof. Bogusła-
wa Leśnodorskiego, ówczesnego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu. 

2 Łupnia dostałem od prof. Adama Wrzoska, znakomitego historyka medycyny (zob: 
A. Wrzosek, Kilka uwag o artykule Z. Wójcika, „Wierchy” R. 32, 1963, s. 294–298). Polemi-
sta nie zawsze miał rację, ale początkującego historyka wiele nauczył.

3 Znaczną część mikrofilmów o  Aleksandrze Sapieże z  bibliotek lwowskich udostępniłem 
prof. Jerzemu Skowronkowi.
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W Radzie było kilku znających przedmiot, jak np. prof. Jerzy Michalski, zresztą 
wówczas przewodniczący komisji przewodowej, a  po latach recenzent mojej 
profesury. Nie było taryfy ulgowej dla „młokosa”. Życzliwość członków Rady – 
dziś niespotykana.

Tak się złożyło, że głównym wątkiem moich opracowań była biografistyka (po 
ni to góralsku – umrzykologia). Pierwsze artykuły dotyczyły Chałubińskiego i jego 
pasji zbierackich. Kolejne – o Sapieże i okresie oświecenia, z czym wiązały się stu-
dia nad dokonaniami twórczymi księdza Krzysztofa Kluka, botanika, proboszcza 
z Ciechanowca na Podlasiu. Nieoczekiwanie prof. Gabrielowi Brzękowi udało się 
w  Wydawnictwie Lubelskim uruchomić serię biograficzną uczonych. Ogłosiłem 
w jej ramach dwie książki o polskich badaczach Syberii: o Aleksandrze Czekanow-
skim (1982 r.) i Janie Czerskim (1987 r.). Nie były one odkrywcze, mimo iż poznałem 
w Moskwie i Leningradzie wiele źródeł jako pierwszy. Z pracy nad biografią Czeka-
nowskiego w pamięci utrwalił mi się pewien szczegół. Rzecz wyglądała następują-
co: Ewa Lewandowska (żona – ze średnim wykształceniem chemicznym), czytając 
maszynopis, zwróciła uwagę, że sugestia o samobójstwie Czekanowskiego wskutek 
otrucia wodą amoniakalną jest wątpliwa, mimo orzeczenia ówczesnych lekarzy. Nie 
było łatwo odnaleźć specjalistów od zatruć toksynami. Ostatecznie potwierdzili oni 
zastrzeżenia wątpiącej, sugerując zatrucie w skutek niewydolności nerek. Teza jed-
noznaczna, gdyż nabawił się on tej choroby, zapadając w Tomsku na tyfus.

Kilka razy byłem na Syberii, zawsze jako geolog. Życzliwość tamtejszych spe-
cjalistów była zniewalająca. Realizowałem jaskiniowy program badawczy (m.in. 
w górach nad środkowym Bajkałem), zawsze przeznaczając większość czasu na 
kwerendy archiwalne i biblioteczne. Nieudana okazała się samotna wędrówka po 
tajdze w warunkach zimowych. Na świeżym śniegu opodal wsi Listwianka w po-
bliżu Bajkału było tak dużo tropów zwierzęcych, że zaniechałem zamiaru zrozu-
mienia jak się zesłańcom w terenie pracowało w zimie.

Wielkim wydarzeniem był wyjazd z Antonim Kuczyńskim na Daleki Wschód – 
inicjatywa Borisa Polewoja z Leningradu – z udziałem w konferencji w 1990 r. 
w Pietropawłowsku na Kamczatce, a później wizyta w Muzeum Krajoznawczym 
w Jużnosachalińsku (zbiory Bronisława Piłsudskiego) i Władywostoku (w gma-
chu Towarzystwa Geograficznego niewiele zmieniło się od lat pracy tam brata 
przyszłego marszałka). Pozostała po nim znaczna korespondencja oraz jego foto-
grafie tamtejszych aborygenów.

Niektóre z moich wyjazdów na Wschód finansował PAN. Krym, Kaukaz, Azję 
Centralną oraz kilka większych miast Rosji poznałem z żoną na wycieczkach tu-
rystycznych. Preferowaliśmy ten kierunek wyjazdów, uważając, że na Zachód bę-
dziemy jeździć na starość.
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Dwutorowość nurtów badawczych (geologia i historia) możliwa była z uwagi na 
życzliwość środowisk, w których się obracałem. Nie traktowano mnie nigdy jako 
„największego geologa wśród historyków”. W odległych od stolic zakątkach było 
wielu Rosjan mających korzenie polskie. To tam dowiadywałem się po raz pierwszy 
o zesłańcach zajmujących się przyrodoznawstwem, w ogóle nam nieznanych.

Muzeum Ziemi, od 1959 r. placówka w strukturach Polskiej Akademii Nauk, 
nigdy nie miało większych środków na badania terenowe w kraju i  za granicą. 
Niekiedy łatwiej było je uzyskać przez Klub Wysokogórski, Speleoklub Warszaw-
ski PTTK i inne organizacje „grotołazie” (zwłaszcza wrocławskie Zrzeszenie Stu-
dentów Polskich). Dawało to możliwość penetracji także antykwariatów stolic 
różnych krajów. 

Spis osób życzliwych moim poczynaniom badawczym jest bardzo duży. Myślę 
przede wszystkim o wspomnianej Komisji Badań nad Historią Syberii, przez któ-
rą przewinęło się w pierwszym ćwierćwieczu ponad 100 specjalistów najwyższej 
klasy. Od 1994 r. aktywnie w niej uczestniczą Wiktora Śliwowska, Zofia Strzy-
żewska, Jan Trynkowski, Zbigniew Żuk i – niejako zdalnie – Antoni Kuczyński. 
Z młodszej „generacji” wiele zawdzięczam prezentacji swych badań Barbarze Ję-
drychowskiej, Wiesławowi Cabanowi i Eugeniuszowi Niebelskiemu. Dwaj ostatni 
są najczynniejszymi twórczo także w okresie pandemii.

Praktycznie nigdy nie byłem awanturującym się o cokolwiek. Taką postawę 
wyniosłem z domu. Tacy byli moim mistrzowie, m.in. geolog prof. Edward Pas-
sendorfer, biolog prof. Gabriel Brzęk, oraz muzealnicy: prof. Juliusz Zborowski, 
prof. Stanisław Małkowski i  prof. Antonina Halicka. Z  pracowników Instytutu 
Historii Nauki PAN wiele zawdzięczam nieżyjącemu już prof. Jerzemu Róziewi-
czowi (aktywny członek wspomnianej Komisji) oraz profesorom Józefowi Miąsie 
i Leszkowi Zasztowtowi.

Z zasady unikałem współpracy z utytułowanymi, dla których nauka była toż-
sama z bieżącą polityką. Z nich bodaj tylko – i to okresowo – ocierał się o politykę 
współtwórca unowocześnionej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. 
Walery Goetel. Wydałem o nim w 2019 r. monografię, opatrując ją następującym 
podtytułem: „By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych 
i sozologii”. Był on współtwórcą pogranicznych parków w Karpatach Zachodnich. 
Rzecz wydała w Krakowie zasłużona Oficyna Wydawnicza „Wierchy”.

Nie byłem łagodnym barankiem jako redaktor (lata 1966–1981) i nauczyciel 
akademicki (lata 2001–2013). Kilku słabych prac nie skierowałem do druku czy 
obrony, wskutek odmowy autorów wprowadzenia poprawek.  Studenci uważali 
mnie za czepialskiego – po otrzymaniu przez nich dyplomów dzieliłem z nimi 
ich radość.
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Z  równowagi wyprowadzała mnie bezsilność wobec utytułowanych redak-
torów prac zbiorowych, kompletnie lekceważących treść przedstawionych im 
recenzji. Ostatni przykład z  2019  r.: Konferencja – oczywiście międzynarodo-
wa – Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pt. Polacy na Syberii od XIX do XXI w. 
Referenci o liczącym się dorobku naukowym i inni. Wśród innych autor artykułu 
Powstanie nadbajkalskie – zapomniana historia [sic!]. Ani autor, ani redaktor nie 
zadali sobie trudu przeczytania opracowań prof. Eugeniusza Niebelskiego4 (zresz-
tą nie tylko jego, gdyż nawet w 1990 r. ukazała się opowieść literacka5). Referat 
wygłoszony i wydrukowany. Nieuctwo autora, ale i pogoń redaktora za punkta-
mi. Choroba pospolita zwana punktozą. Raczej bez szans na wyleczenie, mimo 
że ów redaktor w pracy habilitacyjnej przedstawił wiele wątków pozwalających 
lepiej zrozumieć fenomen przetrwania polskości za Uralem. Zapobiec patologii 
może, jak sądzę, publikacja monograficzna (co jakiś czas ubogacana), ujmująca 
całokształt problemów diaspory polskiej na Syberii i w innych regionach carskiej, 
radzieckiej i postradzieckiej Rosji. Do niej chętnie napisałbym rozdział o pionie-
rach rozpoznania przyrodniczego tego obszaru.

I jeszcze jeden problem. Mam tylko jedno imię – Zbigniew. Takie też imię miał 
znany historyk, nb. chrześniak Józefa Piłsudskiego, autor m.in. książek: Traktat 
Andruszowski i Jan Sobieski. Mieliśmy w związku z tym nieco kłopotów, o czym 
wspomniał autor tekstu zamieszczonego powyżej. Rzecz uporządkował „naka-
zem” prof. Emanuel Rostworowski, redaktor Polskiego słownika biograficznego. 
Mój znakomity imiennik dodał do podpisu literę S. (Stanisław), ja J. (Janusz, imię 
z bierzmowania). Nadgorliwi bibliografowie owe J. rozwiązują zwykle jako Jerzy.

Zbigniew J. Wójcik

4 Zob.: E.  Niebelski, „Lepsza nam kula niźli takie życie”. Polskie powstanie nad Bajkałem 
w  1866 roku, Lublin 2016; wyd. 2: Lublin 2018. (Teren zmagań jest przedmiotem zain-
teresowania szczegółowego znanego popularyzatora polskich sibirików – dr. Krzysztofa 
Jabłonki).

5 D. Sidorski, Tak długo tu szedłem, Białystok 1990. (Pierwsza edycja w 1972 r.).
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Powrót „Spotkań ze źródłem archiwalnym”
DOI:10.25951/4424

Projekt „Spotkania ze źródłem archiwalnym” to cykliczne seminaria organizowa-
ne od 2014 r. w Archiwum Państwowym w Kielcach. Organizatorami przedsię-
wzięcia są Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach. Wybrana tematyka dotyczy wydarzeń ważnych 
dla regionu, rocznic, zagadnień z różnych zakresów badań i okresów historycz-
nych. W  pierwszej części spotkania zaproszeni referenci przedstawiają wyniki 
swoich badań. Wystąpienia te mają formę wykładu, prezentacji lub pokazu mul-
timedialnego. W drugiej zaś prezentowany jest zasób źródeł przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Kielcach, związany z tematem przewodnim spotka-
nia. Podczas spotkań przedstawiane są wystawy związane z tematem przewod-
nim (m.in. prezentacje planszowe, wystawy książek, eksponatów muzealnych, 
pamiątek, obrazów) oraz dokonywana jest sprzedaż książek historycznych. W la-
tach 2014–2020 zorganizowanych zostało ponad 40 spotkań, podczas których 
wystąpiło około 200 referentów (m.in. historyków z  różnych ośrodków nauko-
wych, archiwistów, muzealników, regionalistów, działaczy społecznych, nauczy-
cieli, doktorantów, studentów). 

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad projektem ze strony Uniwersytetu 
sprawuje dr hab. Edyta Majcher-Ociesa, a z ramienia Archiwum – straszy kustosz 
Łukasz Guldon. W prace organizacyjne związane z przygotowaniem seminariów 
angażują się również studenci i doktoranci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach zrzeszeni w Kole Naukowym „Judaica”. 

W 2020 r., w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, odbyło się tylko jed-
no spotkanie. Pozostałe zaś musiały zostać przeniesione na inny termin. Pierw-
sze po dłuższej przerwie „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” odbyło się 27 
stycznia 2021 r. i zatytułowane było „Wieś w źródle archiwalnym”. Miało ono 
formę hybrydową, co oznacza, że oprócz klasycznej formy spotkania pojawiła 
się również transmisja na żywo, prowadzona za pośrednictwem portalu YouTu-
be. Warto wspomnieć, że była to pierwsza konferencja prowadzona w tejże for-
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mie. Zapewne w związku z tym nie obyło się bez drobnych problemów tech-
nicznych.

Pierwszym prelegentem był dr hab. prof. UJK Grzegorz Miernik z Instytutu 
Historii kieleckiego uniwersytetu. Omówił i przedstawił swoje rozważania na te-
mat metodologii pracy historyka historii najnowszej w  prezentacji pt. Historia 
jednego listu, czyli o pracy historyka. Chodziło w tym wypadku o list mieszkan-
ki wsi Okół adresowany do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, a  konkretnie do Hilarego Chełchowskiego. Chełchowski w  czasie 
II wojny światowej był kierownikiem Obwodu III radomsko-kieleckiego Polskiej 
Partii Robotniczej, a od listopada 1944 do stycznia 1945 r. ukrywał się m.in. w oko-
licy wsi Okół. Był on więc okolicznej ludności dobrze znany, uważano go wręcz za 
„swojego”. List był skargą na wydarzenia we wsi Okół, związane z kolektywizacją. 

Prelegent zwrócił uwagę, że treść listu wiele mówi stosunku mieszkańców wsi 
do kolektywizacji rolnictwa na wsi w latach 1948–1956 (w tym wypadku pierw-
szego jej etapu 1948–1950), a także o przeróżnych plotkach krążących na temat 
spółdzielni; ciekawszymi z nich były te mówiące o zabieraniu dzieci do wspólnej 
nauki czy posiadaniu wspólnych żon przez chłopów będących częścią kołchozu. 

Po prezentacji ogólnej charakterystyki listów pisanych „do Warszawy” profe-
sor Miernik powrócił do rozważań nad metodologią badań mikrohistorycznych. 
Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie dotarcia do źródeł archiwalnych jako 
tych, które są najbliżej rzeczywistości, oraz na subiektywność źródeł takich jak 
prasa. Osobną uwagę poświęcił badaniom terenowym. Opowiadał o problemach 
związanych zarówno z poszukiwaniem świadków badanych wydarzeń, jak i pod-
czas rozmów z nimi, wspominając o znaczeniu pomocy, którą uzyskał od lokal-
nego proboszcza. 

Na koniec zwrócił uwagę na podobieństwa między wydarzeniami ze wsi Okół 
i tym, co się działo w czasie działania ruchów antykolektywistycznych w innych 
państwach, a także na różnice w postrzeganiu kolektywizacji przez mieszkańców 
ze wsi Okół, w porównaniu z oceną tych wydarzeń choćby z perspektywy Kielc 
czy Starachowic.

Kolejne wystąpienie, zatytułowane Dziedzictwo kieleckiej wsi w świetle zbio-
rów archiwum zakładowego Muzeum Wsi Kieleckiej, przedstawiła dr Barbara 
Kasprzyk-Dulewicz z Muzeum Wsi Kieleckiej. Miało ono formę referatu, który 
stanowił swego rodzaju wstęp do przygotowanego przez pracowników Muzeum 
filmu ilustrującego zasoby archiwalne tej instytucji. Doktor Kasprzyk-Dulewicz 
zaprezentowała najważniejsze grupy źródeł do badań nad historią wsi, jakie znaj-
dują się w zasobach archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej. Zwróciła uwagę na pomi-
janie przez badaczy zbiorów muzealnych, które niekiedy zaskakują zawartością. 
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Następnie prelegentka zwróciła uwagę na wartość materiałów archiwalnych 
dla funkcjonowania muzeum etnograficznego. Wspomniała o  rozmiarze doku-
mentacji wymaganej przy opracowywaniu jednego obiektu w skansenie, jak rów-
nież o wysokiej dokładności tej dokumentacji, szczególnie zdjęć obiektów znajdu-
jących się w muzeum. Podkreśliła wartość materiału ikonograficznego, głównie 
zdjęć obiektów przed ich przeniesieniem, nie zapominając o materiałach utrwa-
lających wygląd samych wsi. W dalszej kolejności – wartość poznawczą doku-
mentów będących zapisem rozmów prowadzonych z ludnością wiejską w latach 
osiemdziesiątych, zwracając uwagę na relacje przedstawicieli niekiedy zapomnia-
nych już zawodów. 

Trzecią referentką była dr Justyna Staszewska z Mauzoleum Martyrologii Wsi 
Polskich w Michniowie. Tematem jej wystąpienia były Represje wobec mieszkań-
ców wsi Michniów podczas II wojny światowej w pamiętnikach i listach. Po prezen-
tacji tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w Michniowie 12–13 lipca 1943 r., 
ilustrowanych fragmentami wspomnień sześcioletniego wówczas Ignacego Ma-
terka, prelegentka omówiła listy i pamiętniki ze zbiorów Mauzoleum Martyro-
logii Wsi Kieleckiej, stanowiące ważne źródła do badań nad tymi wydarzeniami. 
Przykładem może tu być choćby list Weroniki Krogulec napisany, gdy przebywała 
ona na robotach przymusowych w Niemczech. Justyna Staszewska podkreśliła 
wartość historyczną zapisu, z uwagi na jego prywatny charakter, odnoszący się do 
konkretnych osób. W dalszej kolejności omówiła anonimowy pamiętnik z robót 
przymusowych w Ravensbrück z lat 1942–1945, życiorys Zofii Materek, pamięt-
nik Emilii Ziomek spisany w latach siedemdziesiątych XX w. oraz list Antoniego 
Franke wysłany z Auschwitz w 1944 r. do rodziny. 

Ostatnim referentem był pracownik Archiwum Państwowego w  Kielcach 
Konrad Maj. Tematem jego wystąpienia były Materiały dotyczące wsi w zasobie 
Archiwum Państwowego w Kielcach. Prelegent przedstawił charakterystykę wy-
branych materiałów do historii wsi znajdujących się w zasobach archiwum. Za-
prezentowane archiwalia zawierają informacje nt. problemów życia codziennego 
na wsi oraz kultury ludności wiejskiej. Przykładem szczegółowości opisu znaj-
dującego się w tychże dokumentach może być choćby zapis strat po gradobiciu 
we wsi Krajno z 1817 r. Wystąpienie przygotowane przez Konrada Maja zostało 
udostępnione na stronie Archiwum Państwowego w Kielcach.

Następnie organizatorzy zaprezentowali wspomniany już film przygotowa-
ny m.in. przez dr Barbarę Kasprzyk-Dulewicz, zatytułowany ZZZ – Zbadane, 
Zgromadzone, Zarchiwizowane – materiały Archiwum zakładowego Muzeum 
Wsi Kieleckiej. Podobnie jak prezentacja przygotowana przez Konrada Maja, film 
również umieszczono Archiwum Państwowym. 
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Ostatnią częścią spotkania była dyskusja, w  której trakcie prelegenci odpo-
wiadali na pytania zadane zarówno przez osoby zebrane na sali, jak i oglądające 
transmisję online. 

Z powodu obostrzeń związanych z kolejną falą pandemii następne „Spotkanie 
ze źródłem archiwalnym” odbyło się 26 maja 2021 r. Tym razem jego tematem 
było „Trzecie powstanie śląskie w  źródle archiwalnym”. Również to spotkanie 
transmitowane była na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube. Tym razem już 
wszystko przebiegło bez zakłóceń.

Oprócz Archiwum Państwowego w  Kielcach i  Instytutu Historii Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach współorganizatorem spotkania było rów-
nież Archiwum Państwowe w  Katowicach. Spotkaniu towarzyszyły 2 wystawy. 
Pierwsza, opowiadająca o  Wojciechu Korfantym, przygotowana została przez 
pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach. Jest ona dostępna zarów-
no w  wersji stacjonarnej w  siedzibie Archiwum Państwowego w  Kielcach, jak 
i online na jego stronie internetowej. Kilka słów wystawie, głównie w kontekście 
jej udostępniania i promocji, poświęciła Katarzyna Słysz-Szczucka, główna spe-
cjalistka ds. komunikacji społecznej w Archiwum Państwowym w Katowicach. 
Druga wystawa, zatytułowana Za wolny, polski Śląsk, przygotowana została przez 
Elżbietę Woźniczkę i Ewę Lewicką, pracownice Biblioteki Wojewódzkiej w Kiel-
cach (również jest ona dostępna na stronie Archiwum Państwowego w Kielcach). 
W tej części zaprezentowany został również IX tom „Świętokrzyskich Studiów 
Archiwalno-Historycznych”.

Pierwsze wystąpienie, pod tytułem Wojciech Korfanty – polski mąż stanu, 
przygotowała dr Barbara Kalinowska-Wójcik, pracowniczka Uniwersytetu Ślą-
skiego w  Katowicach oraz Archiwum Państwowego w  Katowicach. Miało ono 
formę prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem bogatego materiału ikono-
graficznego. Omawiając dzieciństwo i  lata młodzieńcze Wojciecha Korfantego, 
prelegentka zwróciła uwagę na jego pochodzenie chłopsko-robotnicze, którego 
w późniejszym czasie nie tylko się nie wypierał, lecz także potrafił je wykorzy-
stać w  karierze politycznej. Kalinowska-Wójcik podkreśliła również staranne 
wykształcenie Korfantego (studia w Berlinie i Wrocławiu), zwracając uwagę na 
jego szczególne zainteresowanie prawem i ekonomią. Nastepnie zaprezentowała 
zaangażowanie bohatera referatu w  formowanie polskich organizacji politycz-
nych na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX w. Korfanty przeciwstawił się 
współpracy Ślązaków z niemiecką partią Centrum. Ostatecznie został pierwszym 
polskim posłem do Reichstagu z terenu Górnego Śląska. Omawiając udział Woj-
ciecha Korfantego w wydarzeniach I wojny światowej, powstania wielkopolskiego 
1918 r. i pierwszych lat Drugiej Rzeczypospolitej, prelegentka zwróciła uwagę na 
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jego zaangażowanie w  formowanie nowego rządu. Wspomniała również o  tar-
ciach między Korfantym a Józefem Piłsudskim, przez które później bohater wy-
stąpienia nie został mianowany premierem w 1922 r.

Kolejna część prezentacji obejmowała czas trzech powstań śląskich. Doktor 
Barbara Kalinowska-Wójcik wspominała tutaj o wkładzie Korfantego w politycz-
ną organizację powstań, a szczególnie o wzroście jego zaangażowania w czasie 
II powstania śląskiego. Z  kolei omawiając III powstanie śląskie, zaakcentowała 
fakt ogłoszenia się przez Korfantego dyktatorem zrywu. Podsumowując działal-
ność polityczną Korfantego, Barbara Kalinowska-Wójcik oceniła, że był on osobą 
o  silnym, choć nieco trudnym, charakterze, nonkonformistą, dla którego czyn 
zbrojny nie był celem, a jedynie środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów 
politycznych. 

Kolejną referentką była Iwona Pogorzelska, pracownik Archiwum Państwo-
wego w Kielcach. Podkreśliła ona, że w zasobie Archiwum Państwowego w Kiel-
cach znajduje się niemało materiałów dotyczących powstań śląskich, jednak są 
one rozproszone po różnych zespołach. Wzmianki dotyczące III powstania moż-
na odnaleźć w: Aktach miasta Kielce, Zbiorze Edmunda Massalskiego w Kielcach, 
Aktach miasta Bliżyn oraz w  Drukach ulotnych. Iwona Pogorzelska wyróżniła 
materiały dotyczące zbierania funduszy na terenie ówczesnego województwa 
kieleckiego dla powstańców śląskich, broszury propagandowe, ulotki, fragmen-
ty z  „Gazety Kieleckiej” dotyczące walk o  Górny Śląsk (w  „Gazecie Kieleckiej” 
zawarte są informacje dotyczące przekazanych kwot na plebiscyt). Na uwagę za-
sługuje pismo dotyczące składu osobowego Kieleckiego Komitetu Plebiscytowe-
go na Górnym Śląsku oraz spis mieszkańców gminy Bliżyn, którzy wzięli udział 
w plebiscycie.

Jako ostatni wystąpił dr Sławomir Kałuża, reprezentujący Muzeum w Cho-
rzowie. Referent przedstawił sylwetkę Karola Grzesika – polityka i wojskowego 
działającego na Górnym Śląsku, który odegrał ważną rolę w III powstaniu śląskim 
jako dowodzący grupą operacyjną „Wschód”. Podczas powstania doszło do kon-
fliktu między Wojciechem Korfantym a Karolem Grzesikiem na temat roli tego 
zrywu zbrojnego. Dla Korfantego powstanie było jedynie środkiem do osiągnięcia 
celu dyplomatycznego. Natomiast Grzesik chciał walczyć w powstaniu do końca. 
Prelegent podkreślił również, że w zasobie archiwalnym zachowały się rozkazy 
Grzesika mówiące o działaniach na terenie Górnego Śląska oraz decyzja o utwo-
rzeniu artylerii. Karol Grzesik został zamordowany przez NKWD w 1940 r., a jego 
nazwisko widnieje na ukraińskiej liście ofiar zbrodni katyńskiej. Postać Karola 
Grzesika niektórym historykom może być mało znana w kwestii udziału w wal-
kach podczas III powstania śląskiego.
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Po przedstawieniu wszystkich prelekcji wymienionych w programie spotkania 
ich autorzy odpowiadali na pytania uczestników.

Doświadczenia dwóch ostatnich „Spotkań” pokazują, że prowadzenie trans-
misji spotkań za pośrednictwem mediów społecznościowych przyczynia się do 
zwiększenia liczby osób w nich uczestniczących i pozwala wziąć w nich udział 
również osobom, które z  różnych przyczyn nie mogą pojawić się na nich oso-
biście. Dlatego też podjęto decyzję o prowadzeniu transmisji również kolejnych 
edycji cyklu. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nic już nie pokrzyżuje planów 
organizatorom i kolejne edycje „Spotkań ze źródłem archiwalnym” odbywać się 
będą zgodnie z planem.
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W dniu 22 listopada 2020 r. zmarł Henryk Suchojad, wieloletni wykładowca In-
stytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w  Kielcach i  jego wicedyrektor, 
następnie przez wiele lat dyrektor Biblioteki Głównej WSP w Kielcach, następnie 
Akademii Świętokrzyskiej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach.

Henryk Suchojad urodził się w 1947 r. Studiował historię na Wydziale Filo-
zoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, którą ukończył na se-
minarium prowadzonym przez prof. Władysława Czaplińskiego, broniąc pra-
cę magisterską poświęconą wrażeniom Polaków z podróży po krajach Europy 
Zachodniej w pierwszej połowie XVII w. W 1973 r. nawiązał kontakt z two-
rzącym się wówczas środowiskiem kieleckich historyków nowożytników. Pra-
cując w  szkolnictwie kieleckim, podjął kwerendy naukowe, które w  1989  r. 
zaowocowały obroną rozprawy doktorskiej przygotowanej we Wrocławiu 
na seminarium Profesora Zbigniewa Kwaśnego, zatytułowanej Stanowisko 
sejmików małopolskich i wielkopolskich w sprawach gospodarczych w drugiej 
połowie XVII wieku (1669–1699). W 1984 r. został zatrudniony w Zakładzie 
Dydaktyki Instytutu Historii jako asystent, a  następnie od 1989 r. jako ad-
iunkt. W 1994 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Historii Nowożytnej. W la-
tach 1989–1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii. Od 1995 
do momentu odejścia na emeryturę w 2018 r. pełnił funkcję dyrektora głównej 
biblioteki kieleckiej uczelni.

Henryk Suchojad opublikował ponad 130 publikacji naukowych i  popular-
nonaukowych – jego dorobkowi piśmienniczemu poświęcony został specjalny, 
pierwszy tom „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej”, wydany w 2013 r. Jego pu-
blikacje odnosiły się do ważnych dla Niego zagadnień dydaktycznych (w tym dy-
daktyki historii), analizowanej przez Niego w ostatnim czasie współczesnej myśli 
politycznej, przede wszystkim zaś historii okresu nowożytnego. 
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W zakresie historii XVI–XVIII w. zajmował się przede wszystkim zagadnie-
niami związanymi z funkcjonowaniem sejmików szlacheckich oraz obyczajowo-
ścią i kulturą społeczeństwa nowożytnego. 

Na temat różnorodnych kwestii podejmowanych przez szlachtę na sejmikach 
małopolskich i wielkopolskich w drugiej połowie XVII w. opublikował wiele ar-
tykułów, w tym m.in.: Sejmiki mało- i wielkopolskie wobec poddanych w drugiej 
połowie XVII wieku (1669–1699), „Studia Kieleckie” 3/59, 1988, s. 25–33; Sejmiki 
małopolskie i  wielkopolskie drugiej połowy XVII w. a  duchowieństwo, „Kieleckie 
Studia Historyczne” 8, 1990, s. 65–91; Sejmiki małopolskie i wielkopolskie wobec 
spraw handlowych w drugiej połowie XVII wieku, „Kieleckie Studia Historyczne” 
10, 1992, s. 53–73; Polityka sejmików małopolskich i wielkopolskich wobec miast 
w  drugiej połowie XVII wieku (1669–1699), „Rocznik Świętokrzyski” 21, 1994, 
s. 9–23; Problem soli suchedniowej na sejmikach małopolskich i  wielkopolskich 
w  drugiej połowie XVII wieku (1669–1699), „Kieleckie Studia Historyczne” 13, 
1995, s. 29–42; Problem nobilitacji oraz indygenatów na sejmikach małopolskich 
i wielkopolskich w latach 1669–1696, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 51, 
1996, nr 1–3, s. 169–177. Interesowały go dzieje sejmiku szlachty województwa 
sandomierskiego, o którym niejednokrotnie wypowiadał się w artykułach (m.in. 
Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w XVI–XVII wieku. Wybrane 
problemy, w: Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów par-
lamentaryzmu między Wisłą a Pilicą, red. J. Muszyńska, J. Pielas, Kielce–Warsza-
wa 2008, s. 81–109; Opatów miejscem obrad sejmiku województwa sandomierskie-
go w XVI–XVIII wieku, w: Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie, red. 
R. Kubicki, Kielce–Opatów 2014, s. 21–45). Od zagadnień związanych z sejmikiem 
opatowskim chętnie przechodził do problematyki związanej z wybranymi kwe-
stiami odnoszącymi się do życia szlachty województwa sandomierskiego w dobie 
nowożytnej (m.in. Mentalność religijna szlachty małopolskiej w  drugiej połowie 
XVII wieku, w: Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej, 
red. L. Kaczanowski, A. Massalski, D. Olszewski, J. Szczepański, Kielce 1991, s. 
123–137; S. Katra, H. Suchojad, Wyposażenie siedzib duchownych i szlacheckich 
w świetle testamentów z XVII–XVIII wieku na terenie województwa sandomierskie-
go, w: Dwór polski, Zjawisko historyczne i kulturowe, red. T.S. Jaroszewski, War-
szawa 2000, s. 449–457; Staropolscy wojewodowie sandomierscy, w: … Et quorum 
pars magna fui… Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Janowi 
Góralskiemu, red. W. Kalwat, A. Penkalla, Kielce 2003, s. 159–167).

Zainteresowany kulturą i  obyczajowością staropolską Henryk Suchojad 
w 2000 r. zorganizował ogólnopolską konferencję naukową poświęconą uroczy-
stościom związanym z biegiem życia człowieka. Jej efektem jest ciesząca się nie-
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zmiennym uznaniem wśród historyków czasów nowożytnych książka pod Jego 
redakcją Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, 
wydana w Warszawie w 2001 r. Kilka lat później został współwydawcą wyboru 
testamentów przedstawicieli wszystkich stanów społecznych z terenu wojewódz-
twa sandomierskiego w XVI–XVIII w. – Cui contingit nasci, restat mori. Wybór 
testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyń-
ski, J. Pielas, H. Suchojad, Warszawa 2005. Jednym z  Jego ostatnich większych 
przedsięwzięć naukowych była współorganizacja konferencji poświęconej sztu-
ce w regionie świętokrzyskim w okresie do końca XVIII w. Jej owocem stała się 
współredagowana przez Niego książka Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze 
i czasy nowożytne, red. P. Rosiński, H. Suchojad, Kielce 2017.

W „Almanachu Historycznym” (2003, t. 5, s. 385–387) opublikował omówie-
nie jubileuszu prof. Wacława Urbana.

Doktor Henryk Suchojad jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej wielokrot-
nie zapraszał i gościł kolegów historyków w murach Biblioteki Uniwersyteckiej, 
udostępniał im sale biblioteki na spotkania naukowe, patronował różnym inicja-
tywom związanym z historią i jej popularyzacją. Zawsze chętnie dyskutował na 
tematy historyczne – o dawnej i współczesnej historii – zarówno na poważnych 
seminariach, jak i w swobodniejszej atmosferze. Stosując się do greckiego ideału 
kalos kagatos, wiele uwagi poświęcał czynnemu sportowi – był niestrudzonym 
narciarzem, żeglarzem i rowerzystą.

Zaprezentowana na pożegnanie garść słów o pracy i dokonaniach naukowych 
doktora Henryka Suchojada zwraca uwagę na stratę, jaką poniosło kieleckie śro-
dowisko naukowe wraz z Jego odejściem.

Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7165-8905 
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spadkobrania szlacheckie w Koronie w XVII w., genealogia i majątki szlachty woje-
wództwa sandomierskiego w XVI–XVIII w., życie codzienne szlachty polskiej, rodzi-
na szlachecka i jej funkcjonowanie w okresie nowożytnym. 
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obowiązujące w „Almanachu Historycznym”

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

Teksty do druku przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Uniwersyteckiej 
Platformy Czasopism https://czasopisma.ujk.edu.pl/ po uprzednim założeniu na niej 
konta.

Szczegółowe informacje odnośnie do zakładania konta na Platformie znajdą Pań-
stwo w „Podręczniku użytkownika” na s. 5–10 pod linkiem: https://www.ujk.edu.pl/
wydawnictwo/images/podrecznik_upcz.pdf

Teksty należy przygotować w jednym pliku jako dokument WORD. Tekst składa-
ny do publikacji winien być przygotowany według zasad: format A4, druk jednostron-
ny, numeracja stron, tekst zasadniczy pismem 12 p. Times New Roman, margines 
górny i dolny po 2 cm, prawy 4 cm, lewy 3 cm, interlinia 1,5 wiersza, około 30 wierszy 
na stronie i 60 znaków w wierszu, przypisy na dole stron (wielkość czcionki i interlinia 
jak w tekście głównym).

Artykuł zasadniczo nie powinien przekraczać objętości arkusza wydawniczego 
(40 000 znaków ze spacjami). Redakcja może zgodzić się na przyjęcie do publikacji 
dłuższych tekstów, ale zastrzega sobie również prawo poproszenia Autora o skróce-
nie tekstu.

Do artykułu należy dołączyć tytuł w  języku angielskim oraz słowa kluczowe 
i streszczenie w języku polskim oraz języku angielskim (nie więcej niż 1500 znaków 
ze spacjami).

Zapis przypisów musi być konsekwentny według następującego wzoru:
– zapis: inicjał imienia i nazwisko;
– wyróżnienie tytułów publikacji kursywą;
– nazwy czasopism w cudzysłowie;
– nieuwzględnianie nazw wydawnictw;
– podawanie nazwisk tłumaczy;
– konsekwentne stosowanie jednego systemu skrótów: polskich lub łacińskich.
W przypadku przywoływania w przypisach drugi raz (i kolejne) pracy już uprzed-

nio występującej w tekście, należy stosować następujący zapis: inicjał imienia i na-
zwisko autora, skrót tytułu (bez zastosowania wielokropka) pisany kursywą, numer 
strony.



Odwołania na prace napisane czcionką inną niż łacińska prosimy podawać w ory-
ginale. Ich transliteracji dokona redakcja. Chodzi o zachowanie jednolitego systemu 
transliteracji.

W przypadku korzystania z materiałów zasobów Internetu podajemy nazwisko 
autora, tytuł tekstu (jeśli występują) oraz adres strony internetowej i (datę dostępu).

W przypadku dołączania ilustracji na Autorze spoczywa obowiązek dostarczenia 
pozwolenia na wykorzystanie tejże, aby nie naruszyć żadnych praw autorskich.

Do każdego tekstu należy dołączyć bibliografię oraz krótką notkę o Autorze, za-
wierającą: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, afiliację, opis zainteresowań badaw-
czych, a także adres poczty elektronicznej do kontaktu.

Na autorze spoczywa odpowiedzialność za wszelkie dane merytoryczne zawarte 
w publikacji. Redakcja nie weryfikuje dat, nazw własnych, cytatów, danych bibliogra-
ficznych itp.

Zamieszczone na platformie teksty i pliki nie mogą zawierać danych osobowych 
Autorów, ani żadnych innych informacji, które pozwalałyby na ich zidentyfikowanie 
(na przykład sformułowań: „o problemie tym pisałem już w tekście pt. …” i przypis).

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, 
bezpłatny, powszechny, trwały i  szybki dostęp do publikacji elektronicznych o  tre-
ści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik 
sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować 
i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów. Użytkownik korzysta 
z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowa-
niu praw autorskich.

PROCEDURA RECENZOWANIA

Nadesłane artykuły i edycje źródeł są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez 
Kolegium Redakcyjne. Po uzyskaniu akceptacji kierowane są do recenzentów ze-
wnętrznych.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recen-
zentów spoza UJK, Rady Naukowej czasopisma oraz jednostki zatrudniającej autora 
recenzowanego tekstu.

Wyboru recenzentów dokonuje redakcja czasopisma w porozumieniu z Kolegium 
Redakcyjnym. Teksty kierowane są do recenzentów możliwie najbardziej kompetent-
nych w poruszanej przez autorów tekstów problematyce.

Recenzenci posiadają przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, 
w wyjątkowych wypadkach – doktora.

Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady tzw. podwójnie ślepej 
recenzji (double-blind peer review), co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno 
recenzenci, jak i autorzy nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
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Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu 
artykułu do druku lub jego odrzuceniu. Recenzje są archiwizowane przez Redakcję 
w wersji elektronicznej i/lub papierowej

Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie pozytywne recenzje. W przy-
padku gdy oceny recenzentów znacząco się różnią redakcja może powołać superre-
cenzenta. 

Po wykonaniu recenzji jest ona przekazywana autorowi tekstu.
W przypadku ewentualnych zastrzeżeń recenzenta odnośnie do artykułów prze-

kazanych do zrecenzowania Redakcja pośredniczy w dyskusji pomiędzy nim a auto-
rem, umożliwiając temu ostatniemu ustosunkowanie się do uwag recenzenta.

Autor zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w swoim tekście zgodnie z su-
gestiami recenzenta – chyba że w  przekonujący sposób wykaże, że zmiany nie są 
uzasadnione.

Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu należy do Redakcji.
Aktualna lista współpracujących z  czasopismem recenzentów dostępna jest na 

stronie internetowej czasopisma.
Podstawą procedury recenzyjnej są zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce, 

zamieszone w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, War-
szawa 2011.

Harmonogram publikacji:
Artykuły przyjmowane są na bieżąco. Czasopismo nie publikuje w jednym nume-

rze dwóch tekstów tego samego autora (dotyczy artykułów, materiałów źródłowych 
i artykułów recenzyjnych)

Termin ukazania się każdego z tomów – do końca roku kalendarzowego.
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