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Odpowiedzialność i wrażliwość

Odpowiedzialność to cecha, która nam towarzyszy przy redagowaniu i wydawaniu kwartalnika humanistycznego „Niepodległość
i Pamięć”. Jest to jedno z nielicznych wydawnictw muzealnych publikowanych systematycznie, ukazuje się co trzy miesiące – dostępne
w wydaniach papierowych, ale też w wersji elektronicznej.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 12 grudnia 2016
rozporządzenie w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom
naukowym i uczelniom. Ogłosił też w załączniku wykaz czasopism,
ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013−2016.
„Niepodległość i Pamięć” znajduje się w tym wykazie w części B (zawiera czasopisma nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factory) na pozycji 1691. Dokument ten podaje też, że punktacja ustalona przez ministra za publikacje naukowe tu zamieszczane wynosi 12.
Warto dodać, że w tym samym wykazie, pod numerem 904 znajduje
się punktowane czasopismo „Hybryda” wydawane przez Stowarzyszenie Twórcze „Polart”, redagowane między innymi przez niżej podpisanego1. Bardzo ważna informacja znajduje się w zestawieniu czasopism zmieszczonym na stronie ministerstwa. „Komunikat w sprawie
wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych
za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie
wykazów ogłoszonych w latach 2013−2016” zawiera załączniki. Interesujący nas dokument opatrzony jest następującą informacją: wykaz
czteroletni. Wielu autorów zainteresowanych publikowaniem artykułów naukowych w naszym piśmie interpretuje ten zapis, jako obowiązujący do 2020 roku, bowiem komunikat ukazał się 25 stycznia 2017.
Ta interpretacja może być mylna. Zapis ten może precyzować jedynie
1

Punktacja czasopism dostępna jest na stronach MNiSW https://www.gov.pl/web/
nauka/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych oraz na portalach prowadzonych przez uczelnie, np. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (wyszukiwarka)
https://punktacjaczasopism.pl/rez.php czy Politechnikę Gdańską https://pg.edu.pl/
dsn/czasopisma

11

lata oceny czasopism podanych w wykazie (2013−2016). Wprawdzie
w roku 2019 nie ukazał się dotychczas żaden dokument normatywny
dotyczący czasopism, obowiązuje natomiast „Wykaz wydawnictw naukowych” opublikowany 18 stycznia 20192, obejmujący 536 pozycji.
Komunikat ministra odsyła do „Konstytucji dla Nauki”, gdzie na odpowiedniej stronie internetowej czytamy między innymi:
Przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych od lat domagali się podniesienia w procesie ewaluacji rangi monograﬁi naukowych. W ramach
rozporządzenia o ewaluacji, które zostanie opublikowane w najbliższych tygodniach,
liczba punktów za monograﬁe zostanie zdecydowanie podniesiona: z 25 do 80 punktów, a w przypadku monograﬁi humanistycznych, społecznych i teologicznych
opublikowanych w wąskiej grupie 36 najważniejszych wydawnictw światowych –
do 300 punktów (oraz do 200 punktów w przypadku pozostałych dziedzin).
Przywracając monograﬁi naukowej należną jej rangę głównego kanału komunikacji treści naukowych (…), trzeba równocześnie wyeliminować – lub co najmniej znacząco ograniczyć – zjawisko przedstawiania do ewaluacji monograﬁi
o niskiej wartości naukowej lub wręcz publikacji pseudonaukowych. (…) Wykaz
wydawnictw monograﬁi naukowych jest nowym instrumentem prowadzenia polityki naukowej przez państwo polskie. (…) Wprowadzenie wykazu wydawnictw
monograﬁi naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często
deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału, jako
3
monograﬁi naukowej .

W dalszej części informacji czytamy, że wykaz wydawnictw będzie
mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed
przewidzianą kompleksową oceną planowaną na rok 2021. Ponadto
wydawnictwa znajdujące się poza wykazem mogą ogłaszać publikacje naukowe otrzymując za nie 20 punktów na podstawie zgłoszenia
do ewaluacji oraz starać się o ocenę ekspercką Komisji Ewaluacji Nauki
z możliwością otrzymania 80 punktów, czyli być tak samo oceniane
2

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych
-recenzowane-monograﬁe-naukowe.html [dostęp: 27.05.2019].
3

Zob. https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydaw
nictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie [dostęp: 27.05.2019].
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jak wydawnictwa publikowane w ośrodkach wymienionych w wykazie.
Wynikałoby z tego, że czasopisma naukowe wydawane poza wykazem wydawnictw muszą starać się o ocenę poszczególnych artykułów
w Komisji Ewaluacji Nauki. Nie wiadomo, kto ma to czynić: wydawca
czy autor.
Ponadto rynek już zareagował na nieprecyzyjne decyzje resortu.
Niektóre uczelnie, w słusznej trosce o poprawę swojej sytuacji ekonomicznej, przyjmują do druku książki od wydawców spoza wykazu.
Monograﬁe powstałe nawet poza uczelnią, wydane w uczelnianym
wydawnictwie, otrzymają największą ilość punktów automatycznie.
Kłopot z tym, że muszą na tym zarobić, a więc koszty wydawnicze
muszą wzrastać. Przy wielkim braku środków na badania i wydawnictwa naukowe doprowadzi ta sytuacja nie tylko do patologii, lecz też
do ograniczenia ogłaszania wyników dociekań naukowych. Dotyczyć
to może przede wszystkim humanistyki.
Potrzebne są kolejne działania resortu, przepisy wykonawcze i uzupełnienia informacji. Środowisko naukowe, szczególnie humaniści,
liczą na wrażliwość decydentów.
Tadeusz Skoczek
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Smak artystyczny ks. Kazimierza Jana Woysznarowicza na podstawie diariusza podróży po Europie z lat
1667−1669 na tle polskiej XVII-wiecznej literatury podróżniczej
Słowa kluczowe
peregrynacje europejskie, podróż edukacyjna, gust artystyczny polskiej
szlachty, mieszczaństwa i arystokracji, początki muzealnictwa w Europie

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów podróży po Europie,
którą odbył ks. Kazimierz Jan Woysznarowicz (ok. 1620–1677), będący opiekunem wysłanego w Grand Tour młodego magnata Aleksandra Janusza Zasławskiego-Ostrogskiego (1650–po 1672). Autorkę interesowały szczególnie dzieła architektury i sztuki, które widzieli peregrynanci podczas swego pobytu zagranicą, to,
1
w jaki sposób przedstawił je autor Diariusza i czy stosował przy tym specyﬁczne
narzędzia i metody opisu. Takie ujęcie może stanowić głos w dyskusji o przygotowaniu estetycznym przedstawicieli polskiego duchowieństwa okresu staropolskiego. Duchowny jako preceptor młodego księcia miał istotny wpływ na kształtowanie
jego gustów artystycznych. Te z kolei decydować mogły o wyborach dzieł sztuki
nabywanych przez polską magnaterię. Stosując metodę synchroniczną, podjęto próbę wstępnego porównania elementów relacji Woysznarowicza z pamiętnikami jemu
współczesnych polskich peregrynantów.

1

K.J. Woysznarowicz, Diariusz podróży ks. Ostrogskiego, Biblioteka Narodowa,
sygn. 847, dalej: Diariusz.
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„Kościół dominikański wesoły, altaria nowe z drzewa,
ieszcze nie pomalowane, piękne”.
2

K.J. Woysznarowicz, Diariusz podróży ks. Ostrogskiego

Według Czesława Niedzielskiego „Opis podróżniczy nie jest jedynie relacją z momentalnych obserwacji jednostkowych, ale także
uogólniającą wypowiedzią poznawczą, określającą stosunek podmiotu
do rzeczywistości”3. Dlatego też pochylamy się nad relacjami podróżniczymi nie tylko jako zapisami faktów jednostkowych w czasie trwania podróży, lecz także jako dokumentami przynoszącymi ogólniejszą
reﬂeksję autora o świecie4. Autorka niniejszego tekstu, postanowiła
przyjrzeć się więc bliżej temu, ile uwagi podczas swej podróży, ksiądz
Woysznarowicz poświęcił poznawaniu dzieł architektury i sztuki, które spotkał na swej drodze, w jaki sposób je opisywał oraz jak dawał
wyraz swoim odczuciom estetycznym5.
Literatura podróżnicza okresu staropolskiego jest bardzo obﬁta.
Z XVI i XVII stulecia zachowało się 171 opisów podróży po Europie
napisanych przez Polaków6.
2

Diariusz, Moguncja, 4 V 1667 r., s. 14v.

3

C. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentalnej. Podróż,
powieść, reportaż, Toruń 1966, s. 11.

4

B. Rok, Staropolskie opisy podróży jako źródło historyczne, [w:] Causa creandi.
O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik i P. Wiszewski, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2783. Historia CLXXI, Wrocław 2005, s. 520.

5

Świadomie nie użyto tu terminu zabytki sztuki, z racji tego, że jest on wytworem
nauki XIX i przełomu XIX i XX w., zaczął być stosowany znacznie później. Por.
E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław 2007, s. 31–35. Por. również: Zabytek i historia. Wokół problemów
konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku, red. P. Kosiewski i J. Krawczyk,
Wilanów 2012.
6

Tabelę zestawiającą relacje podróżników (1650–1750) zamieszcza A. Kucharski,
Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku, Toruń 2013, s. 445–456.
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Powstały one w związku z: poselstwami7, edukacją8, pielgrzymkami9, zwykłą turystyką10.
Autorzy tych zabytków literackich posługiwali się zarówno językiem polskim, jak i łaciną. Badania naukowe nad tematyką podróży staropolskich, które mają już ugruntowaną tradycję, w ostatnich
latach przeżywają niekwestionowany rozkwit11. Temat wymaga
szerzej zakrojonych badań literaturoznawców, kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, o charakterze komparatystycznym.
Po części próbę takiego ujęcia przedstawił Adam Kucharski w książce o polskich późnobarokowych peregrynacjach12. Analiza barokowych podróży przeprowadzana z punktu widzenia wielu dyscyplin
naukowych pozwala na uzyskanie pewnego rodzaju wyobrażenia
na temat tego, co coraz częściej nazywane jest staropolskim oglądem
świata13. Owocem zainteresowań literaturą podróżniczą są nie tylko
liczne publikacje na jej temat, równie ważne są edycje diariuszy podróży poszczególnych autorów14.
7

Na przykład sześć diariuszy poselstw: dwóch do Rzymu z XVI w.: Jana z Ocieszyna Ocieskiego (1540–1541) i Stanisława Reszki (1583–1589); dwóch podróży
dyplomatycznych z XVII w.: królewicza Władysława Wazy, późniejszego króla
Władysława IV, odbytej w latach 1624–1625; w trzech relacjach: Stefana Paca,
Stanisława Albrechta Radziwiłła i Jana Hagenawa; Jerzego Ossolińskiego z lat
1660–1663 w relacji Piotra Daniłowicza.
8

Na przykład trzy diariusze preceptorów towarzyszących młodym magnatom
i szlachcicom: jeden z XVI w. Macieja Rywockiego (1584–1587) i dwa z XVII w.:
ks. Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego (1650–1655) i ks. Kazimierza Jana Woysznarowicza (1667–1669); oraz trzy pamiętniki młodzieży studiującej w XVI w.
na uniwersytetach europejskich: Jakuba Sobieskiego, Wojciecha Radolińskiego
i Jana Ługowskiego.
9

Na przykład diariusz Krzysztofa Zawiszy z pielgrzymki do Rzymu na obchody
Roku Świętego w 1700 r.

10

Na przykład trzy relacje: dwie z XVI w.: Anonima Warszawskiego i Anonima Kórnickiego, obydwie z 1595 r.; jedna z XVII w. – Teodora Billewicza (1677–1678).
11

A. Mączak Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Warszawa 1984; A. Kucharski,
Theatrum peregrinandi…, op. cit., s. 11–30.

12

A. Kucharski, Theatrum peregrinandi…, op. cit.

13

B. Rok, op. cit., s. 523.

14

Z edycji źródłowych należy wymienić (w kolejności chronologicznej ukazywania
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Wśród wyżej wymienionych jednym z nielicznych dotychczas nieopublikowanych jest Diariusz podróży ks. Ostrogskiego (Zasławskiego), odbytej w okresie od kwietnia 1667 do jesieni 1669 roku. Jego
autorem jest ksiądz Kazimierz Jan Woysznarowicz (ok. 1620–1677),
będący opiekunem wysłanego w podróż po Europie młodego magnata
Aleksandra Janusza Zasławskiego-Ostrogskiego (1650–po 1672). Ojcem księcia Janusza był książę Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski (1618–1656), matką Katarzyna z Sobieskich (1634–1694), siostra
Jana Sobieskiego, od 1674 roku króla Polski Jana III Sobieskiego, którzy związek małżeński zawarli w 1650 roku.
Podczas podróży ks. Woysznarowicz prowadził dziennik. Jego rękopis, zatytułowany Diariusz podróży ks. Ostrogskiego (Zasławskiego),
znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej (Zakład Rękopisów)15.
Obejmuje on okres ponaddwuletni, od 1 kwietnia 1667 do 25 lipca
1669 roku. Wrażenia z podróży Woysznarowicz opisał ponadto w korespondencji do swych mocodawców, Michała Kazimierza Radziwiłła – ojczyma Aleksandra Janusza Zasławskiego-Ostrogskiego − i jego
żony Katarzyny z Sobieskich. Listy te są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych16. Dziennik ks. Woysznarowicza
do literatury naukowej wprowadził Alojzy Sajkowski, w którego książce Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI–XVIII są liczne odwołania
się): opisy podróży odbytych przez Jakuba Sobieskiego (1590–1646) w początkach
XVII w.: Jakub Sobieski, Peregrynacja po Europie (1607−1613). Droga do Baden
(1638), oprac. J. Długosz, Wrocław 1991, a przede wszystkim zabytki piśmiennictwa
peregrynanckiego w edycjach i opracowaniu Marka Kunickiego-Goldﬁngera: Teodora Billewicza (ok. 1650–po ok. 1724) z lat 1677–1678 i Sebastiana Gawareckiego
(daty życia nieznane) z odbytej w latach 1646–1648 Grand Tour braci Jana i Marka
Sobieskich. Por. T. Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677−1678,
z rękopisu odczytał, wstępem i komentarzem opatrzył M. Kunicki-Goldﬁnger, Warszawa 2004; S. Gawarecki, Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po
Europie 1646–1648, opracował i wstępem opatrzył M. Kunicki-Goldﬁnger, Warszawa 2013. W 2011 r. wydany został przez Adama Kucharskiego Diariusz peregrynacji europejskiej Karola Stanisława Radziwiłła (1669–1719), odbytej w latach
1684–1687; K.S. Radziwiłł, Diariusz peregrynacji europejskiej (1684−1687), wstęp
i opracowanie A. Kucharski, Toruń 2011.
15
16

Diariusz, op. cit., k. 1–134.

Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, Dział V (Listy domów obcych), teka 445,
nr 17738 (s. 1–97).
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do niego i cytaty z Diariusza17. Autor nie ustrzegł się jednak błędów18.
W 2013 roku ukazał się artykuł Adama Kucharskiego o peregrynacji
ks. Woysznarowicza z młodym księciem Zasławskim19.
Wyprawa księcia Zasławskiego zaplanowana została jako podróż edukacyjna. Ten rodzaj wypraw popularny był wśród szlachty i arystokracji w całej Europie. Zwłaszcza w Anglii Grand
Tour ma dobrze opisaną tradycję20. Już od epoki renesansu podróż edukacyjna była też ważnym narzędziem w procesie wychowawczym młodych generacji Polaków, głównie szlachty21.
Najpopularniejszym kierunkiem polskich podróży edukacyjnych w okresie staropolskim były zrazu szkoły wyższe Włoch22,
a od 2. połowy XVII stulecia Paryż23. Bywało też i tak, że obydwa
kierunki łączono w jednej podróży. Takim właśnie przypadkiem, ale
z wyraźnym akcentem na pobyt w Paryżu, jest podróż księcia Zasławskiego: przerwa w stolicy Francji zajęła peregrynantom nieco ponad 12 miesięcy, czyli ponad 40% trwającej ponad 2,5 roku nieobecności w kraju (dokładnie 31 miesięcy). Natomiast we Włoszech przebywali ok. 10 miesięcy (od 9 grudnia 1668 do końca sierpnia 1669 r.),
17

A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 1973.

18

Na mapie, na której wykreślone zostały trasy peregrynacji uwzględnionych przez
niego, trasa podróży Woysznarowicza nie odpowiada jej faktycznemu przebiegowi
przez szwedzką część Pomorza, Meklemburgię, Księstwo Lüneburskie, Księstwo
Jülich, Niderlandy Hiszpańskie (dzisiejsza Belgia), Francję (na północ od Paryża)
oraz przez północno-zachodnie i środkowe Włochy (Księstwo Piemontu, Księstwo
Mediolanu, Republika Genueńska, państwo kościelne).
19

A. Kucharski, Turystyka i edukacja. Zagraniczna peregrynacja młodego polskiego magnata w relacji księdza Kazimierza Jana Wojsznarowicza (1667‒1669), „Studia Gdańskie” 2011, t. 29, s. 205‒227.
20

R. Tomczak, Turystyka w dawnych czasach. Siedemnastowieczne pobyty szlachty
polskiej w Pradze, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 6, s. 6‒20.
21

D. Żołądź-Strzelczyk, „Radzę pomknąć go dalej w świat, do Włoch, aby i pierwsze studia przepolerował”. Wyjazdy młodych do Italii w staropolskiej teorii i praktyce edukacyjnej, [w:] Iter italicum. Sztuka i historia. Arte e storia, red./a cura di
M. Wrześniak, Warszawa 2011, s. 277.
22

Ibidem, s. 278.

23

A. Sajkowski, Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych
świata ciekawych, Poznań 1991, s. 238.
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przy czym w samym Rzymie około 6 miesięcy (od 18 stycznia
do końca lipca 1669 r.). W drodze znajdowali się podróżnicy przez
prawie 6 miesięcy (1 kwietnia–18 czerwca, 20 września–4 października, 3–9 listopada 1667 r., 15 listopada 1668–18 stycznia 1669
i 8–23 lutego 1669 r.).
Do Włoch podążano najczęściej drogą najkrótszą: przez Czechy
i Austrię (czyli monarchię habsburską). Zdarzały się jednak od tego
wyjątki, jechano wówczas drogą okrężną przez kraje niemieckie, Niderlandy i Francję. Tak peregrynował do Włoch książę Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski. Trasa powtarzała częściowo etapy podróży
europejskiej odbytej około 1635 roku przez jego ojca, księcia Władysława Dominika Zasławskiego (1618–1656)24. Początkowy jej odcinek
– przez Szczecin do Hamburga – wykazuje zbieżność z początkiem
Grand Tour wyznaczonej przez Jakuba Sobieskiego (1590–1646)
w instrukcji napisanej dla synów, Jana i Marka, przed wyruszeniem
przez nich w podróż po Europie25.
Kim był autor Diariusza, o którym mowa?
Kazimierz Jan Woysznarowicz (Wojsznarowicz) urodzony ok. 1620
w Wilnie (?), – zmarł 1677 w Dąbrowie Białostockiej (?), pochodził
z wileńskiej rodziny kupieckiej. Był synem Jana Woysznarowicza
i jego pierwszej żony, Katarzyny Kierszancówny. Studia odbył w Akademii Wileńskiej, zakończył je w 1642 roku uzyskaniem tytułu doktora ﬁlozoﬁi. Odbył również studia prawnicze we Włoszech (ok. 1648 r.).
Święcenia kapłańskie przyjął prawdopodobnie w 1646 roku. Przeszedł
liczne stopnie kariery duchownego jako proboszcz w Dąbrowie Białostockiej, scholastyk piltyński, proboszcz w Eysymontach Wielkich
(lata 60. XVII w.), kanclerz diecezji wileńskiej (1662–1677), kanonik
kapituły wileńskiej (od 1676 r.). Znaczące szczeble kariery osiągnął
również w administracji państwowej. Był sekretarzem królewskim
(od 1648 r.), piastował urząd regenta kancelarii wielkiej litewskiej (1676
r.). W 1662 roku oﬁarował zgromadzoną bibliotekę swej macierzystej
uczelni oraz erygował na niej katedrę polityki (zapisał na ten cel swój
dom w Wilnie). Był autorem wielu dzieł, głównie kazań i panegiryków
oraz mów okolicznościowych (głównie weselnych i pogrzebowych).
24

A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków…, op. cit., s. 213.

25

M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:] S. Gawarecki, op. cit., s. 66.
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W 1644 roku wydał drukiem w trzech częściach dzieło Orator Polityczny, różnym aktom pogrzebowym służący, będący zbiorem mów
okolicznościowych26.
Analiza narracji i sposób jej zapisu pozwalają na stwierdzenie, że
dziennik powstawał równolegle podczas podróży, nie na bieżąco, lecz
na podstawie wcześniej poczynionych zapisków, uzupełnionych informacjami odtworzonymi z pamięci bądź pozyskanymi z innych źródeł. Nie był więc klasycznym diariuszem, lecz opisem podróży27 – ks.
Woysznarowicz zredagował relację na podstawie zebranych notatek
dopiero po powrocie do Polski. Stanowiłby on wtedy diariusz bardziej
w znaczeniu formy literackiej niż historycznej. Można powiedzieć,
że tekst ks. Woysznarowicza opisuje Grand Tour księcia Zasławskiego-Ostrogskiego tylko w części. Część paryska (9 listopada 1667–
15 listopada 1668), zwłaszcza od chwili, gdy podopieczny ks. Woysznarowicza zaczyna pobierać nauki historii, języków, wiedzy o fortyﬁkacjach, fechtunku, tańca28, staje się prawie wyłącznie opisem codziennych czynności preceptora, o księciu wspomina tylko sporadycznie. Podobnie ma się rzecz z częścią rzymską diariusza. W tym przypadku okoliczność, że pobyt młodego księcia w Wiecznym Mieście
był zdecydowanie krótszy niż preceptora (przybył do Rzymu dopiero

26

Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVIII
wiek. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994, nr 1397; H. Lulewicz,
Kazimierz Jan Woysznarowicz (zm. pocz. 1677), pleban dąbrowski, kanclerz diecezji wileńskiej i regenta kancelarii wielkiej litewskiej – uczona biografia, [w:]
Małe miasta. Elity, red. M. Zemło, „Acta Colegii Suprasliensis”, t. 6, Supraśl 2005,
s. 43–58; Por. A. Kucharski, Theatrum peregrinandi…, op. cit., s. 208−210.
27

Świadczą o tym przede wszystkim stosowane przez autora zwroty jak np.:
„11 [kwietnia]. Tamże w Sztetinie mszą celebrowałem (...). Wieczerza tamz.“. Ponadto dziennik, obejmujący 134 karty, nie został napisany jednym ciągiem, lecz
z kilkoma zmianami duktu pisma spowodowanego zmianą narzędzia. Wyraźny jest
również chaotyczny tok narracji, zwłaszcza w opisach miast, w których autor przebywał dłużej. W niektórych wpisach uderza ponadto nieodpowiadająca faktycznej
kolejność odwiedzanych podczas podróży miejscowości, np. 9 IV 1667 r. Woysznarowicz pisze najpierw o Goleniowie, a następnie o Nowogardzie, a jadąc z północnego wschodu powinien zapisać miasta w odwrotnej kolejności.

28

Diariusz, s. 53v.
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24 stycznia29, zaś wyjechał z miasta już 8 lipca 1669 r.30), powoduje, że
wychowanek znika z kart dziennika na parę tygodni w ogóle.
Orszak młodego księcia Aleksandra Janusza Zasławskiego-Ostrogskiego wyruszył w podróż 1 kwietnia 1667 roku z Gdańska w kierunku zachodnim. Przez trzy dni, do Wejherowa, księciu Aleksandrowi
Januszowi towarzyszyła matka Katarzyna z Sobieskich (primo voto
Zasławska-Ostrogska) i ojczym Michał Kazimierz Radziwiłł. Dalej
trasa podróży wiodła przez Pomorze Zachodnie, dalej przez Meklemburgię starym hanzeatyckim traktem handlowym łączącym Lubekę
i Gdańsk. Do Lubeki podróżni dotarli 19 kwietnia, zaś dwa dni później
do Hamburga. Następnie trasa prowadziła na południe i południowy
zachód. Kolejne stacje to: Celle, Hildesheim, Hann, Münden, Kassel,
Frankfurt n. Menem. Stąd peregrynanci drogą wodną (Menem i Renem) podążyli w kierunku Niderlandów. Po drodze zwiedzili: Moguncję (4 maja), Bingen, Koblencję (6 maja), Kolonię (7–12 maja) i Düsseldorf (14 maja). Od Düsseldorfu podróż kontynuowana była drogą lądową w kierunku Mozy, a następnie od Liège tą rzeką i innymi drogami
wodnymi aż do Amsterdamu, do którego podróżnicy dotarli 27 maja.
W Brukseli przebywali w dniach 15–18 czerwca, skąd przemieścili się
do Antwerpii na terenie Niderlandów Hiszpańskich (dzisiejsza Belgia).
W tym mieście przebywali aż do 20 września. Okres od 4 października do 3 listopada spędzili w Calais. Zasadniczy etap podróży stanowił
prawie roczny pobyt w Paryżu, do którego peregrynanci dotarli 9 listopada 1667 roku. Stąd 15 listopada 1668 roku wyruszono w dalszą
podróż w kierunku Włoch. Wędrując przez Lyon, Turyn (4 grudnia),
Genuę, Mediolan, Modenę, Bolonię i Ankonę dotarli 18 styczniu 1669
roku do Rzymu. Tu orszak księcia Zasławskiego zabawił pół roku
(do lipca). Drogę powrotną rozpoczęto na przełomie lipca i sierpnia.
Prowadziła ona z Rzymu przez Perugię, Florencję, Bolonię, Ferrarę,
Wenecję, Trydent, Bolzano, Innsbruck, Salzburg i Wiedeń. Do kraju
peregrynanci powrócili wczesną jesienią 1669 roku. W ciągu dwóch
lat w Diariuszu odnotowano nazwy ponad trzystu miejscowości.
Trasa Grand Tour księcia Zasławskiego-Ostrogskiego wydaje się
starannie przemyślana z wielu punktów widzenia, zwłaszcza możli29

Ibidem, s. 106v.

30

Ibidem, s. 132v.
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wości poznawania ludzi, stosunków wyznaniowych, obiektów militarnych, architektury miast, kościołów, założeń pałacowo-ogrodowych31.
Początkowo jedynym i ostatecznym celem podróży księcia Zasławskiego miała być Francja. Pomysł wyjazdu do Włoch narodził się dopiero
podczas pobytu w Paryżu, o czym świadczy fragment listu ks. Woysznarowicza z września 1668 roku do ojczyma młodego księcia32. Powrót
planowany był drogą morską do Gdańska, co odpowiadałoby trasie powrotnej podróży Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego,
ojca młodego księcia, znanego z wiersza Guczego33.
Na podstawie informacji zawartych w dzienniku ks. Woysznarowicza trudno zrekonstruować wielkość orszaku towarzyszącego księciu.
Można przyjąć, choć wydaje się to nieprawdopodobne, że aż do Paryża
tworzyli go jedynie młody magnat i jego preceptor. Dopiero w Paryżu,
w listopadzie 1667 roku, najęci zostali lokaje34. W Rzymie świta młodego księcia rozrasta się bardzo35.
Nie ulega wątpliwości, że informacje zawarte w dzienniku ks.
Woysznarowicza pochodzą z autopsji. To, co widział on podczas
podróży zapewne zostało mu wcześniej wskazane jako godne zobaczenia. Nie jest obecnie możliwe ustalenie, czy były to wskazówki
pochodzące z drukowanych przewodników (wiadomo, że były już
wówczas takowe wydane w języku polskim), czy z ust lokalnych zawodowych przewodników (cicerone). Drukowanym źródłem mógł
być Diariusz podróży po Europie Giacomo Fantuzziego z 1652
roku 36. Tylko w nielicznych przypadkach ks. Woysznarowicz rezy31

M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:] S. Gawarecki, op. cit., s. 23.

32

A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków…, op. cit., s. 220.

33

J. Guczy, Wiersz na szczęśliwy powrót z obcych krajów J.O. księcia Jmci WŁ.D.
na Ostrogu i Zasławiu, Kraków 1637, drukarnia Franciszka Cezarego, Biblioteka Jagiellońska St.Dr.17313 I, Polona https://polona.pl/item/wiersz-na-szczesliwy
-przyiazd-z-cudzych-kraiow-ksiazecia-wladislawa-dominika,ODkxOTk2NjM/#info:metadata [dostęp: 25.04 2019].
34

Być może dwór młodego magnata w Paryżu powiększony został o niejakiego Nartowskiego, o którym wspomniał ks. Woysznarowicz pod datą 26 listopada 1667 r.,
Diariusz, s. 53v i 54.
35

A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków…, op. cit., s. 55.

36

G. Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), opr. Wojciech Tygielski,
Warszawa 1990; O przewodnikach po Italii w XVII i XVIII wieku por. M. Wrze-
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gnuje z opisów, odsyłając do istniejących drukowanych w przewodnikach. Tak jest np. przy opisie Asyżu, gdzie autor stwierdza: „Nie
opisuie się Asysz, bo iest osobna iego ksiązeczka opisana”37.
Natura Woysznarowicza-obserwatora ujawnia się zwłaszcza podczas przemieszczania się. Odpowiednie partie dziennika są bogate
w opisy fortec i obwarowań miejskich, kościołów, ratuszy, kamienic
i innych obiektów widzianych lub zwiedzanych w miejscowościach,
przez które peregrynanci przejeżdżają. Osobną kategorię stanowią
opisy pałaców i ogrodów. Szczególnie jest to widoczne we fragmentach dziennika opisujących wycieczki ks. Woysznarowicza poza Paryż
wiosną i latem 1668 roku. Wena twórcza słabnie tam, gdzie wychowanek i jego preceptor zatrzymują się na dłużej. Tak jest w Paryżu
i w Rzymie. Woysznarowicz nie zwiedza wszystkich obiektów godnych zobaczenia. Tak jest np. w Akwizgranie, gdzie peregrynanci
przebywają półtora dnia. Czasu starcza im jedynie na zobaczenie katedry, wizytę w kolegium jezuickim i wyprawę do ciepłych źródeł.
Autor pisze pod datą 18 maja 1667 roku: „Nie opisuję ani kościołow,
ani klasztorów, bośmy nigdzie nie byli”38.
Na Pomorzu i w krajach niemieckich dokładniej przedstawiał
większe ośrodki i miejscowości, w których się zatrzymywano. Były
to m.in. Szczecin, Greifswald, Wismar, Lubeka. Opisywał ich położenie, obwarowania, zabudowę, kościoły. Zwracał uwagę na urządzenia obronne miast, pisał, które były opasane murami, wałami, fosami
(Szczecin, Ueckermünde, Griefswald, Stralsund, Wismar, Lubeka),
wymieniał ilość bram39. Dokonywał porównań, na przykład napisał
o Lubece: „Przechodzi to miasto w Fortecy Gdańsk”40. Krótko charakteryzował rodzaj zabudowy. Napisał, które miasta były murowane
śniak, Roma Santa, Fiorenza Bella. Dzieła sztuki w diariuszach polskich podróżników do Włoch w XVI i XVII wieku, Warszawa 2010, s. 234−236; por. również
M. Wyrzykowska, XVI-, XVII- i XVIII-wieczne pamiętniki i diariusze polskiej
szlachty jako świadectwo mentalności i stanu świadomości artystycznej, „Quart”
2007, nr 2 (4), s. 42.
37

Diariusz, s. 105v., 7 IV 1669.

38

Ibidem, s. 27v.

39

Ibidem, s. 3−7.

40

Ibidem, s. 6v.
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(Płoty, Nowogard, Szczecin, Greifswald), a w których przeważały
domy o konstrukcji szkieletowej „po prusku budowane” (Słupsk, Karlino, Celle, Hildesheim, Hannoversch Münden, Kassel, Kirchein, częściowo Frankfurt nad Menem). Zwrócił uwagę na wielkość i wysokość
gotyckich kościołów miast pomorskich: Szczecina, Greifswaldu, Lubeki, zauważył (w przypadku kościołów Wismaru, Szczecina, Lubeki), że miały one dachy kryte miedzią. Katolicki duchowny zaznaczył
obecność obrazów i rzeźb przedstawiających świętych w ewangelickich świątyniach Wismaru: „Kościoły barzo wielkie, miedzią pobite,
w których obrazy Swiętych naszych między którymi na pobocznym
ołtarzu obraz S[ancti] Stanislai Episcopi. Nagrobek Frangla41 z Piramidami, y Gankami, między którymi osoba ex marmore lezy, nad nią
Baldachin”42.
Nie omieszkał też wspomnieć o poświęconym Marii retabulum
w protestanckiej katedrze w Lubece43.
Okres między 9 listopada 1667 a 15 listopada 1668 roku peregrynanci spędzili w Paryżu. Kościoły stolicy Francji, których Woysznarowicz odwiedził kilkadziesiąt (ponad siedemdziesiąt), niektóre
nawet wielokrotnie, (np. kościół augustianów czy św. Sulpicjusza)
zostały opisane w sposób lakoniczny, nieporównywalny z opisami
kościołów, które widział w drodze. Prawie codziennie odwiedzał kościół augustianów pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej (Notre-Dame des Victoires). Wówczas nowo wybudowany, fundowany
przez króla Ludwika XIII, został poświęcony w 1666 roku, dwa lata
przed przyjazdem peregrynantów, ale jeszcze nie wykończony. Nie
41

Zniekszałcona forma nazwiska Wrangel. Helmut von Wrangel (1600–1647). Pochowany w Wismarze w kościele mariackim w specjalnie wybudowanej kaplicy
barokowej. Nagrobek zniszczony w większej części w 1945 r. Resztki przechowywane do 1996 r. w kościele św. Mikołaja (Nikolaikirche), a obecnie w piwnicach ratusza na wystawie poświęconej historii miasta. Autorstwo drewnianych ﬁgur zmarłego i jego drugiej żony (Magdalena von Buchwald) przypisuje się wismarskiemu
snycerzowi Christianowi Möllerowi. Zob. Gustav Hempel, Geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Meklenburger Landes. Erster Theil. Allgemeine
geschichtlich-geographische Beschreibung, Güstrow 1837, s. 73.
42

Diariusz, s. 5.

43

„Ołtarze praecipue B[eatissi]mae Virginis y swiętych naszych, między którymi
od młynarza ołtarz B[eatissi]mae Virginis dziwnie piękną robotą sprawiony. Gdziekolwiek co srebra, złota, na obrazach było, wszystko Lutrowie odarli”, Ibidem, s. 6v.
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było jeszcze wielu elementów wyposażenia wnętrza, brakowało fasady, najpewniej dlatego nie opisano jej w Diariuszu. Woysznarowicz
przebywał w Paryżu w okresie panowania Ludwika XIV, był to czas
zmian w mieście, jego modernizacji, początków burzenia starych
murów miejskich i budowy bulwarów. Wiele barokowych kościołów,
które dzisiaj kojarzymy ze stolicą Francji, na przykład kościół Inwalidów, jeszcze nie istniało lub były w budowie. Paryż był już wtedy, jak
na owe czasy ogromny, liczył pół miliona mieszkańców. Woysznarowicz odwiedzał przede wszystkim świątynie w historycznym centrum. Oczywiście był w najstarszych i najważniejszych. Kilkanaście
razy wspomniał o wizytach w paryskiej Notre Dame, brał tam udział
w uroczystościach Niedzieli Palmowej w 1668 roku i w procesji, jednak nie zamieścił szerszego jej opisu, prawdopodobnie uznając, że
takowe już istnieją. Da się wyraźnie zauważyć, że preceptor księcia
Zasławskiego prezentował gusta estetyczne człowieka baroku i nie
cenił szczególnie sztuki średniowiecza. Świątynie gotyckie, na przykład paryskie: św. Jakuba (obecnie zachowana tylko wieża), św. św.
Protazego i Gerwazego czy św. Sulpicjusza, określał jako „wielkie
lecz ciemne”. W przypadku kościoła św. św. Protazego i Gerwazego
wyraźnie rozdzielił ocenę współczesnej fasady i gotyckiego korpusu: „Kościół parochialis piękną ma faciatę, wspaniała od kolumn, ale
sam ciemny, wielki w sobie lecz wąski. Obrazy wielkie 6., na których
SS[anctorum] Martyrum vitae”44. Zaznaczył, że kościół św. Sulpicjusza był wówczas w trakcie przebudowy: „Kościół S. Sulpitij ciemny
barzo, ale nowy muruią, wielką magniﬁcencją”45. O gotyckiej świątyni św. Eustachiusza, przebudowanej w okresie renesansu, mającej
sto metrów długości, która miała być największą świątynią Paryża,
napisał „piękny, wysoki ale ciemny”46.
Zupełnie inaczej autor dziennika postrzegał współczesne mu kościoły barokowe. O kościele Sorbony napisał, że jest piękny. Jeszcze
więcej uwagi poświęcił kościołowi Val-de-Grâce, napisał o nim, że
„między wszytkiemi kosciołami paryskiemi napięknieyszy47”. Wio44

Ibidem, s. 58.
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Ibidem, s. 58v.
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Ibidem, s. 61.

47

Ibidem, s. 54v
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sną, w kwietniu i maju 1668 roku Woysznarowicz wraz ze swym podopiecznym zorganizował parę wycieczek w okolice Paryża w celu zobaczenia licznych pałaców i ogrodów. Wywarły one na nich wielkie
wrażenie. Zwiedzili ogrody pałacu Saint Cloud, należącego do Filipa I
Orleańskiego (1640−1701), brata Ludwika XIV. Zaprojektowane zostały one przez znanego twórcę ogrodów André Le Nôtre’a. W latach
1664–1665 Antoine Le Pautre wzniósł tam, stanowiące wielką atrakcję, wodne kaskady. Podróżnicy zwiedzili wiele pałaców i zamków,
nie sposób wymieniać ich wszystkich. Odwiedzili królewski zamek
Vincennes (fr. Château de Vincennes), wówczas niedawno przebudowany przez autora wielu podparyskich pałaców Louisa Le Vau
(ur. 1612 lub 1613−1670). Opiekun księcia Aleksandra chwalił zamek
i jego wyposażenie, zdobiące go zwierciadła i rzeźby „Zamek piękny,
fossy głębokie. Pałac sam barzo piękny”. Odwiedzili także zamkowy
zwierzyniec, który wywarł duże wrażenie 48. Kolejne pałace zwiedzono w maju 1668 roku. Wśród nich królewską rezydencję Fontainebleau.
Pałac niewątpliwie spodobał się zwiedzającym: autor zwracał uwagę
na bogactwo wystroju, wielkość sal i galerii. Wspomniał o rzeźbach
„nagich białogłów”, chodziło być może o ﬁgury z galerii Franciszka I.
W opisie ogrodów użył trafnego określenia „perspektywy długie”. Zastosował je też w opisach innych pałacowych ogrodów, na przykład
Courances (pisownia w Diariuszu: Curans) i Petit Boury. Jest ono jak
najbardziej adekwatne w przypadku barokowych, osiowych ogrodów
francuskich. Oczywiście podróżnicy byli też w Wersalu, który nie miał
jeszcze znanych dzisiaj rozmiarów. Był właśnie w trakcie rozbudowy
na siedzibę królewską dla Ludwika XIV, według projektów Louisa
Le Vau. Woysznarowicz odwiedził właśnie zbudowaną Menażerię,
gdzie z centralnego pawilonu można było obserwować egzotyczne
zwierzęta, największe wrażenie zrobił na nim „szarawy słoń”. Zwiedzono też pałacowe komnaty. Zachwyciły ich sztuczne, ogrodowe groty i fontanny49. W samym Paryżu peregrynanci dwukrotnie odwiedzili
Luwr, wówczas królewską rezydencję, gdzie zwiedzili pokoje i galerie.
48

Warto nadmienić, że menażerie w ogrodach francuskich właśnie w XVII w.,
w czasie opisywanej podróży, zyskały dużą popularność. Drugą tego typu atrakcję
oglądano w ogrodach Wersalu. Diariusz, s. 67v−68.
49

Opisując drogę do pałacu Woysznarowicz zwrócił uwagę na specyﬁkę otoczenia
pełnego skał, lasów (obecnie rezerwat biosfery UNESCO).
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Podobnie jak w Paryżu było podczas kilkumiesięcznego pobytu
w Rzymie, gdzie Woysznarowicz uwiecznił we wspomnieniach tylko niektóre świątynie. Może to być zrozumiałe, bo wcześniej już był
w tym mieście (ok. 1648 r.). Ale pobyt w Rzymie był też związany
z permanentnymi kłopotami ﬁnansowymi peregrynantów, ponieważ
pieniądze z kraju nadchodziły nieregularnie. Ks. Woysznarowicz jako
„dyrektor” całego przedsięwzięcia, na co dzień borykał się z różnymi problemami natury ﬁnansowej i logistycznej. Dał temu wyraz
w korespondencji z Kazimierzem Michałem Radziwiłłem. Jedynym
fragmentem dziennika z okresu rzymskiego, gdzie panuje inny duch,
jest opis wypadu z młodym księciem do Neapolu w lutym 1669 roku.
Ks. Woysznarowicz jeszcze tam nie był, więc sprawiła mu ta wyprawa wielką przyjemność, co można odczuć, bo jest to najobszerniejszy
fragment włoskiej partii dziennika50. A może po prostu opisanie odwiedzonych kościołów w Rzymie, których były dziesiątki, w obliczu
innych obowiązków wydawało mu się zadaniem niewykonalnym. Tam
jednak, gdzie mógł, opisywał rzymskie świątynie. Nie pozostawił natomiast żadnego całościowego opisu świeckiego obiektu Wiecznego
Miasta. Być może w przypadku dużych lub znanych ośrodków, autor
Diariusza, podobnie jak w przypadku Asyżu, uznał, że istnieją drukowane przewodniki i nie ma potrzeby ich powielać. Woysznarowicz
pojechał w towarzystwie młodego księcia do Neapolu, aby oglądać
antiqitates51. Przytaczał zasłyszane od przewodnika miejscowe legendy i ciekawostki52. Preceptor i jego podopieczny nie stronili od zabaw
świeckich. Ich pobyt w Neapolu przypadł na okres karnawału i 17 lutego 1669 roku oglądali odbywającą się w związku z tym maskaradę.
Kunszt reporterski ks. Woysznarowicza najlepiej ocenić porównując
jego Dziennik z innymi zabytkami tego typu z epoki, na przykład z powstałymi w podobnym czasie dziennikami Sebastiana Gawareckiego
z lat 1646–1648 i Teodora Billewicza z lat 1677–167853. Te relacje mają
kilkanaście miejsc stycznych, jak choćby miasta, w których wszyscy
50

Diariusz, s. 108–115.

51

Ibidem, s. 107v i 108

52

Na przykład o handlu przedmiotami antycznymi wyciąganymi z dna morskiego,
ibidem, s. 112.
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trzej peregrynanci przebywali. Są to: na terenie Niemiec – Hamburg;
na terenie Niderlandów – Amsterdam, Delft, Haarlem, Haga, Lejda
i Rotterdam; na terenie Francji – Abbeville, Boulogne, Calais, Lyon,
Montreuil-sur-Mer i Paryż. Z racji tego, że bracia Sobiescy nie byli
we Włoszech, opisy z pobytu w miastach Półwyspu Apenińskiego występują tylko w dziennikach ks. Woysznarowicza i Billewicza. Obydwaj odwiedzili 35 miejscowości na terenie półwyspu54.
Jednym z miast, które wszyscy wymienieni odwiedzili, był Hamburg. Wszyscy krótko opisali jego położenie nad wodą, u ujścia Łaby
do Bałtyku, podkreślili, że było to miasto protestanckie, luterańskie.
Gawarecki zdecydowanie skupił się na opisie fortyﬁkacji i urządzeń
obronnych. Najwięcej miejsca poświęcił opisowi arsenału55. Nie wymienił świątyń, wspomniał tylko, że były luterańskie. Billewicz również podkreślił portowy charakter Hamburga. Wymienił trzy najważniejsze kościoły i zwrócił uwagę na niewielkie różnice w ceremoniale
i wystroju tutejszych świątyń luterańskich i znanych mu katolickich.
Woysznarowicz, mimo że był w Hamburgu najkrócej z wymienionych, opisał miasto najszerzej. Tak jak pozostali napisał o jego położeniu, ufortyﬁkowaniu, zabudowie. Porównał fortyﬁkacje do lubeckich,
zaś kamienice do gdańskich. W obydwu przypadkach porównanie
wypadło na korzyść Hamburga. Podał liczbę kościołów (osiem), z których odwiedził siedem. Opisał ich wystrój pełen rzeźb, wśród których
znajdowały się wyobrażenia świętych i Matki Bożej. „W nich Luteranismus, ale obrazy katolickie”56. Obrazuje to fakt, że na ewangelickich
terenach Pomorza i północnych Niemiec nadal występowały wizerunki
54

Teodor Billewicz nie odwiedził natomiast w swej podróży Niderlandów Hiszpańskich (dzisiejsza Belgia). Stąd też opisów leżących w ich granicach Antwerpii
i Brukseli, nie znajdziemy na kartach jego dziennika. Opisali je natomiast S. Gawarecki i ks. Woysznarowicz. Relacje z podróży Gawareckiego i ks. Woysznarowicza
różni jednak to, że pozycja tego ostatniego była nieporównywalna do pozycji Gawareckiego: Woysznarowicz był dyrektorem Grand Tour i preceptorem młodego
magnata, Gawarecki zaś jedynie jednym z opiekunów w podróży młodych Sobieskich. Ksiądz Woysznarowicz był duchownym piastującym stosunkowo wysokie
godności kościelne, a co za tym idzie osobą wykształconą, zaś o wykształceniu
Gawareckiego trudno coś powiedzieć. Por. M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:]
S. Gawarecki, s. 23–24.
55

S. Gawarecki, op. cit., s. 99−100.
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Diariusz, s. 7v.
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maryjne57. Woysznarowicz opisał też ratusz, galerię nad rzeką, spichlerz i kamieniczki mieszczańskie. Wszystkie budowle wywarły
na nim bardzo dobre wrażenie swą skalą i bogactwem.
Możny szlachcic ze Żmudzi Teodor Billewicz, podobnie jak Woysznarowicz, studiował na Akademii Wileńskiej58. Po zakończeniu nauki
w Akademii, jako ukoronowanie tego etapu kształcenia, wybrał się
w podróż. Do Wenecji Billewicz jechał towarzysząc orszakowi Michała Kazimierza Radziwiłła, z którym to rodem był mocno związany.
Tam odłączył się i podążył do Rzymu, Neapolu i Loreto tylko z jednym sługą. Z Rzymu udał się do Paryża, gdzie planował zatrzymać się
dłużej, ale po dwóch miesiącach, gdy dostał wiadomość o śmierci ojca
był zmuszony do powrotu.
Zarówno Woysznarowicz, jak i Billewicz udali się na wycieczkę
do Neapolu. W samym Neapolu Woysznarowicz przebywał 8 dni, robiąc wycieczki do Puzzeolo (ob. Pozzuoli) i pobliskiej miejscowości
Bai oraz pod Wezuwiusz. Billewicz był w Neapolu 5 dni. Opis Woysznarowicza jest relacją z pobytu w mieście i czynności jakie tam
on i jego podopieczny wykonywali59. Mieli oni w Neapolu cicerone:
był nim ksiądz Doni, który też udostępnił Woysznarowiczowi i jego
podopiecznemu środek lokomocji – karocę. Peregrynanci odbywali
nią przejażdżki po mieście i wycieczkę do Puzzeolo i na Wezuwiusz
(15−16 lutego). W Puzzeolo chwalili lecznicze właściwości łaźni60.
W Neapolu, może dzięki dostępnemu środkowi lokomocji, udało się
im zwiedzić aż 23 kościoły. Z obiektów świeckich w mieście tylko
trzy zwróciły ich uwagę: pałac królewski, stajnie królewskie oraz port.
W kościele S. Domenico Magiore nie tylko uczestniczyli w nabożeń57

M. Wisłocki, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535−1684, Szczecin 2005,
s. 248−249.

58

T. Billewicz, op. cit., s. 7–8.

59

Diariusz, s. 109–114v.

60

„Na wszelkie choroby barzo pożyteczne. Tam się ludzie w Maii et in Junio myją
te vocanatur suche łaźnie. Od tych nie daleko są drugie, gdzie jak w jaskinię jaką,
ludzie wchodzą na 600 sążni rozciągłe, tam jedno fonentum jak człowiek stanie
do góry to tak potnieje ma zaraz jak okropem oblał a na ziemi jak usiądzie, zimno”,
Diariusz, s. 132. Por. J. Pietrzak, ,„Jaka woda pomocna?” – uzdrowiskowe wojaże
rodziny Sobieskich na tle wypraw im współczesnych i wiedzy medycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 88” 2012, s. 25.
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stwie, ale też słuchali potem muzyki61. Inny, bardziej przewodnikowy
jest opis pobytu w Neapolu autorstwa Billewicza. Jego autor bardziej
skupił się na systematycznym przedstawieniu. Opisał ogólnie miasto
i jego port, zamki i pałace62. Z licznych kościołów neapolitańskich wymienił cztery najważniejsze: katedralny (św. Januarego), karmelitanów
Santa Maria del Carmine i św. Andrzeja (Sant’Andrea) oraz jezuitów
(Gesù Nuovo). Nieco obszerniej niż Woysznarowicz Billewicz opisał
wycieczkę na Wezuwiusz63.
Kolejnym wspólnym punktem odwiedzonym przez obydwu autorów był Rzym. Mimo że Billewicz był tam znacznie krócej
(15–25 lutego i 7–21 marca 1678 r.) niż Woysznarowicz, ale był turystą
i mógł cały czas poświęcić na zwiedzanie, oddawanie się praktykom
religijnym i notowaniu wrażeń. Stąd w swej relacji więcej miejsca poświęcił na opisy rzymskich kościołów64. Na obydwu polskich peregrynantach duże wrażenie wywarły ogrody Ludovisi, w których eksponowano rzeźby antyczne i chrześcijańskie. Woysznarowicza zachwyciły
one na tyle, że poświęcił im jeden z dłuższych opisów w części rzymskiej Diariusza:
7 [kwietnia 1669 r.]. (…) Byliśmy w ogrodzie Ludovisij, który pełen statuy.
W tym ogrodzie są dwa pałace, w iednym iest łoszko specialne od drogich kamieni
roznych sadzone. Urn kędy cineres starych Rzymian chowano moc wielka. W pałacu drugim są statuy barzo piekne, inter caetera iest gladiatoris umieraiącego. Iest
raptus Proserpinae, y rozne inne, które w księdze są opisane drukowaney. Iest na
gorze galeria, gdzie są umarłe kosci w kamien obrocone. Tam depositio Chr[ist]
i z alabastru piękna. Obrazy rozne piękne, stoły kamienmi roznmi sadzone. Trzecia
65
// galeria ma rozne statuy ab antiquo, które w ziemi ponaydowano .

Również Billewicz wspomnieniu tych ogrodów i rzeźb poświęcił dłuższy passus. Podobnie jak Woysznarowicz zwrócił uwagę
na antyczną rzeźbę Galla umierającego i dzieła współczesne, baro61

„Muzyka wyborna po processiey”, Diariusz, s. 110v.
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M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:] T. Billewicz, op. cit., s. 212–217.
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Ibidem, s. 217.

64

Ibidem, s. 200.

65

Diariusz, s. 119v–120.
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kowe: bogate łóżko papieża Grzegorza XV Ludovisi (1554−1623)
i Porwanie Prozerpiny G.L. Berniniego. Żaden z nich nie podał
nazwiska autora rzeźby najprawdopodobniej nie znali go66. Billewicz na łamach swego Diariusza oszacował, że Rzym miał wówczas liczyć siedemset świątyń. Wymienił wezwania stu pięćdziesięciu, a kilka z nich (św. Piotra, św. Agnieszki za murami,
S. Maria Maggiore, św. Jana na Lateranie) odwiedził i krótko opisał.
Woysznarowicz przedstawił swój ranking kościołów w Rzymie:
(…) Potym byliśmy w Bibliothece [Collegium Romano], koscioł tamze widzeliśmy niesłychanie piękny [św. Ignacego Loyoli, Chiesa di San Ignazio di Loyola],
gdy stanie po S. Pietrze y S. Giovanni in Laterano, będzie trzeci. Byliśmy tesz
w zakrystiey, gdziesmy widzieli argenterią bogatą, rozne reliquie, osoby wielkie
z srebra, inter caetera, widzielismy krew S. [dalej puste miejsce], która iuz tysiąc
y dwiescie lat mineło iako martyrium passa, tey S. krew do tąd zawsze liquefacta
67
swieziusienka zostaie .

Oczywiście w jego opisach znajdujemy nie tylko kościoły, lecz także
ich wyposażenie. Tak opisał rzeźbę Berniniego przedstawiającą św. Teresę z Avila w kościele Santa Maria della Vittoria, której Billewicz nie
wzmiankował: „(…) Potym a S. Maria de Victoria, gdzie S. Theressa
od Anioła strzałą przebita niesłychanie barzo piękną robotą z marmoru
białego z okna promienmi roznemi błyszczącemi iasnieie. Na ołtarzu
wielkim cudowny barzo obraz. Około koscioła wiszą chorągwie, które
ex victoria a Bohemis reporata”68. Druga rzeźba, którą uwiecznił, o której nie wspomniał Billewicz, to Mojżesz Michała Anioła: „(…) Z tamtąd
iechalismy do koscioła S. Petri ad Vincula, gdzie statua Moysis niesłychanie piękną robotą z marmoru Michaele Ioanne Bonrerotto[sic!].
Koscioł wielki, tam catenae S. Petri asservantur miraculosae”69.
Istotne jest to, że Woysznarowicz w swym dzienniku, jeżeli znał, to
przytaczał nazwiska artystów. Już na wcześniejszym etapie podróży
66

O nieidentyﬁkowaniu rzeźb przez Billewicza zob. M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp,
[w:] T. Billewicz, op. cit., s. 45.
67

Diariusz, 15 V 1669 r., s. 124v.

68

Ibidem, 17 V 1669 r., s. 125.

69

Ibidem, 24 V 1669 r., s. 126v.
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wymieniał nazwisko uznanego artysty, którego obrazy mógł podziwiać w katedrze w Antwerpii, mianowicie Rubensa70. W Rzymie podziwiał kościół projektowany przez Pietro da Cortonę, którego nazwisko w opisie uwzględnił:
(…) Byliśmy w kosciele S. Martinae, gdziesmy grob iey widzieli, z mosiądzu
wszytek, złotem złocony, bogaty barzo. Trumna z roznych kamieni drogich. Tam
trzy swięte lezą: S. Euphemia, S. Concordia, y S. Martina. Ab intra koscioł specialny od malarza Petro de Cortona zmurowany. Nad ołtarzem iest obraz na gagatku, na
71
którym z orientalnego alabastru obraz Nasw. Panny Chr[ist]um portans .

Na pewno wypada się zgodzić ze zdaniem Antoniego Mączaka,
przytoczonym też przez Małgorzatę Wyrzykowską, że dla turysty
w XVI i XVII wieku ważniejsza była materialna wartość artefaktu niż
jego twórca72. Również dla Woysznarowicza te wartości były istotne
i niejednokrotnie o nich wspominał, ale chociaż sporadycznie, uwieczniał też artystów.
Marek Kunicki-Goldﬁnger w opracowaniu dotyczącym podróży Billewicza przeanalizował ważne zagadnienie nasuwające się
podczas lektury diariuszy. Zadał pytanie z jakich znanych, zachowanych do dzisiaj przewodników korzystali peregrynanci? Wskazał na wydany w 1653 roku przewodnik po Rzymie Roma Sacra
F. Maertinelliego oraz Descrittione di Roma antica e moderna z 1649
roku autorstwa F. Franziniego73. Czy mógł z nich korzystać również
Woysznarowicz? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie
i wskazać konkretne źródła. Najprawdopodobniej tak jak inni z nich
70

Woysznarowiczowi spodobała się gotycka katedra w Antwerpii. Najprawdopodobniej wrażenie uczyniła na nim jej wielkość i bogate wyposażenie (pisał, że było
tam 36 ołtarzy). Ibidem, s. 39 v. Autor Diariusza wymienił tylko jeden z tryptyków Rubensa, które znajdowały się w katedrze, mianowicie Podniesienie krzyża.
W kościele tym znajdował się jeszcze kolejny tryptyk tego samego artysty Zdjęcie
z krzyża oraz obraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.
71

Ibidem, 22 V 1669 r., s. 126.

72

A. Mączak, op. cit., s. 224−240; M. Wyrzykowska, op. cit., s. 52.
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Szczególnie wiele podobieństw widział w przypadku kolejnego przewodnika
po całych Włoszech z 1649 r. autorstwa Schotta i opisie Billewicza; M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:] T. Billewicz, op. cit., s. 20−21.
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korzystał. Świadczy o tym wybór miejsc i obiektów do zwiedzania.
Ale Woysznarowicz w Rzymie nie tylko zwiedzał kościoły, lecz też
w tych kościołach słuchał mszy i je odprawiał, słuchał kazań i je
notował. Odwiedził ich ponad trzydzieści. Podobną ilość kościołów jako turysta, bo dwadzieścia osiem, zwiedził Billewicz. Jednak
Woysznarowicz ze swym podopiecznym, dzięki swojej i jego pozycji odwiedzali miejsca, do których inni prawdopodobnie nie mieli
wstępu i nie mogli ich widzieć. I tak 25 czerwca 1669 roku zostali
przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego74. Podobnie jak w przypadku innych podróżników obowiązkowym punktem programu
podróży było oglądanie przeróżnych relikwii. Również takich, które nie zawsze dostępne były zwykłym śmiertelnikom. W Neapolu
18 lutego 1669 roku peregrynanci otrzymali zezwolenie na dodatkowy pokaz cudu św. Januarego:
Byliśmy w kosciele Nasw. Panny in eccle[si]a cathedrali, tam w kaplicy S. Ianuarij okazuią głowe y krew, kędy argenteria, lichtarze, y eccle[si]ae suppellectilia barzo bogate. Klucz przyniesiono od cardinała, drugi a nobilibus civitatis. Tam
nam cum summa hominum frequentia, a speciali cardinała favore, gdysz tego nie
ukazuią tylko raz w rok, ukazywano Xzciu Imci głowe y krew S. Ianuarij, która
concreta obaczywszy głowe, liquefacta est nobis praesentibus. W tey kaplicy tota
est iurisdictio civitatis, nic tam nie rządzą capitulares personae. Owszem wszyscy
ktorzykolwiek inserviunt w tey kaplicy clerici, zakrystyan, nie mogą bydz tylko ex
75
nobilibus Neapolitanis. Po widzeniu tey krwi iechalismy do koscioła mniszek (…) .

Byli ponadto tam, gdzie Billewicz nie był, a mianowicie w pałacu
byłej królowej szwedzkiej Krystyny76.
74

Diariusz, s. 130v.

75

Zwykle święto „Cud krwi św. Januarego” obchodzone jest w Neapolu 19 września w dzień śmierci świętego, dodatkowo w sobotę przed pierwszą niedzielą maja
oraz czasami 16 grudnia z okazji wyjątkowych wydarzeń, Diariusz, s. 114.

76

Krystyna Wazówna (1626–1689), jedyne dziecko króla Gustawa II Adolfa
(1594–1632), królowa Szwecji w latach 1632–1654, od 1655 r. mieszkająca na stałe w Rzymie. Ksiądz Woysznarowicz odwiedził królową pięć razy: 3 i 5 kwietnia
(Diariusz, s. 119–119v), 26 maja (s. 127), 6 i 7 czerwca (s. 128v). Podopieczny księdza, Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski, uczestniczył tylko w jednej z audiencji, a mianowicie 26 maja. Ponadto obydwaj widzieli królową 30 maja w bazylice
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Jednym z punktów stycznych peregrynacji księcia Zasławskiego-Ostrogskiego, braci Sobieskich oraz Teodora Billewicza jest Paryż.
Gawarecki w swym diariuszu stara się podać ogólne dane o znaczeniu miasta „w którym królestwo rezydencje swe mają i wszyscy
najznacniejszy senatorowie panięta”. Opisał jego położenie i ogólny
wygląd. Odwoływał się również do wydanych w Polsce drukiem
opracowań o mieście77. Następnie przedstawił najważniejsze budowle, które oglądał: Luwr, będący właśnie w trakcie przebudowy, Pałac
Luksemburski i Pałac Mazzariniego, ogrody: Luksemburski i Tuillerie. O kościołach napisał, że z racji tego, iż ich liczbę szacowano
na kilkadziesiąt niemożliwe byłoby ich opisanie. Wymienił katedrę
Notre Dame i określił ją jako bardzo wielką i piękną. Z pozostałych wspomniał kościoły jezuitów przy ul. św. Antoniego i Sorbony
„z kopułą barzo piękną, ale jesze niedokończony”78. Z kolei Billewicz w Paryżu nie opisywał kościołów, lecz skupił się na opisaniu
pałaców i ogrodów, także w miejscowościach podparyskich (Wersal
i St. Germain). W swym Diariuszu przy paryskich wpisach dopisał
później zdanie: „O Paryżu dalej nie piszę, gdyż na opisanie onego
trzeba by ksiąg kilkunastu (…)”79. Francuskie pałace podobnie chętnie oglądali również młodzi bracia Sobiescy. Obok paryskich, peregrynanci zwiedzali obiekty leżące przy trasie podróży (Gawarecki)
lub (Woysznarowicz) urządzali wycieczki specjalnie w celu ich poznania. Wspólnym punktem był budowany dla królów Franciszka I
i Henryka II renesansowy pałac w Fontainebleau. Obydwaj autorzy
diariuszy zwrócili uwagę na położenie budowli wśród lasów pełnych zwierzyny, zwłaszcza jeleni. Opis Woysznarowicza jest dłuższy, bardziej analityczny. Gawareckiego, krótszy, ale dający lepszy
pogląd o architektonicznym kształcie pałacu − zwrócił np. uwagę
na kształt całości, łączącej według niego trzy, w rzeczywistości dwie
wcześniej samodzielne, budowle. Woysznarowicz bardziej skupił
się na szczegółach wnętrz, ich wyposażeniu. Obydwaj podróżnicy
św. Jana na Lateranie podczas udzielania przez Ojca św. uroczystego błogosławieństwa (s. 127v).
77

Ibidem, s.119.
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M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:] S. Gawrecki, op. cit., s. 123.

79

Cyt. za ibidem, s. 291.
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podkreślali użycie w wystroju złota. Ważnym elementem, wyróżniającym artefakt w okresie baroku było bogactwo materiału i jego
kosztowność, na co peregrynanci niejednokrotnie zwracali uwagę.
Alojzy Sajkowski twierdzi, że podróżnicy polscy z okresu XVI–
XVIII wieku – z nielicznymi wyjątkami – wyjeżdżali do Włoch
bez dostatecznego przygotowania z zakresu estetyki80. Wyjątkiem był
na pewno jezuita Bartłomiej Nataniel Wąsowski (1617–1687), który
podczas trwającej kilka lat (1650–1656) podróży jako preceptor młodych braci Grudzińskich, Zygmunta i Mikołaja, podobnie jak Woysznarowicz notował swe wrażenia81. Zwłaszcza problematyce artystycznej poświęcił wyjątkowo dużo uwagi. Szczególnie interesowała
go, jemu współczesna, sakralna architektura barokowa. Wyjątkowość
Wąsowskiego polegała na tym, że uwieczniał za pomocą rysunków
formy interesującej go architektury82.
Ocena diariuszy nie jest możliwa bez osadzenia ich w kontekście.
Taką perspektywę wskazuje Marek Kunicki-Goldﬁnger. Akademia Wileńska, którą kończyli Woysznarowicz i Billewicz uchodziła
za najwybitniejszą w kraju. W 1. połowie XVII wieku nie wykładano
tam tego, co moglibyśmy dzisiaj nazwać estetyką, etyką czy ﬁlozoﬁą
sztuki. Natomiast przeżywała tam rozkwit tak zwana druga scholastyka, wykładano Arystotelesa w kształcie nadanym przez św. Tomasza
z Akwinu w XVII-wiecznych interpretacjach. Według tej koncepcji
rzeczywistość należało traktować jako całość, jako zebranie wielu rzeczy. Zarówno Woysznarowicz, jak i Billewicz postrzegali przedmioty jako elementy składowe całości rzeczywistości. Sztuka, stworzona przez człowieka, miała odzwierciedlać jedność boskiego wszechświata. Wprawdzie Woysznarowicz wiedzą na temat architektury
na pewno nie dorównywał ks. Wąsowskiemu, zaś jego opisy kościołów
80

A. Sajkowski Włoskie przygody Polaków…, op. cit., s. 150.
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J. Baranowski, Bartłomiej Nataniel Wąsowski jako teoretyk i architekt XVII w.,
Wrocław 1975. Por. idem, Rysunkowy diariusz podróży europejskiej Bartłomieja
Nataniela Wąsowskiego, „Rocznik Historii Sztuki” 1966, t. 6, s. 69−96.
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Wyjątkowość Wąsowskiego polegała na tym, że uwieczniał za pomocą rysunków
formy interesującej go architektury. Dwadzieścia lat po swej europejskiej podróży
opublikował on traktat architektoniczny Callitectonicorum seu de pulchro architecturae sacrae et civilis compendio collectorum (1678), który miał między innymi
umożliwić zgłębianie teorii architektury w kolegiach jezuickich.
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są proste, na pierwszy rzut oka nieudolne, lecz oddają istotę rzeczy.
Pokazuje to wspomniany już passus opisu kościoła benedyktynek Val-de-Grâce w Paryżu:
26 [grudnia 1667 r.]. Byłem w kosciele Val de Gras benedyktynek. Koscioł barzo
ab extra y ab intra piękny, wesoły. Robota sztukatorska. W sklepieniu malowana
gl[ori]a coelestis niesłychanie piękna. Ołtarz z marmurowych 6. słupow dorico opere. Kaplica, gdzie serce krolowey lezy, matki teraznieyszego krola. W kopule z sztukatorskiey roboty 4. doktorow s[więtych]. Kaplice pobozne dwie. Iedna na chor, dru83
ga pro Venerabili Sacramento. Trzecia, gdzie mniszki communią odprawuią .

Na ogół nie stosuje ksiądz Woysznarowicz klasyﬁkacji stylowych.
Pojawiające się wyżej „dorico opere” można zaliczyć do wyjątków.
Za to często używa określeń „staroświecki” i ekwiwalentnego łacińskiego „veterum artiﬁcum” (starym sposobem), na przykład, gdy pisał
o katedrze w Akwizgranie lub „marmurowy” − najczęściej w odniesieniu do kościołów współczesnych. „Staroświecki” jest zarezerwowane dla obiektów wzniesionych w stylach starszych niż obowiązujące w XVII wieku. Wydaje się, że chodzi przede wszystkim o gotyk,
głównie na północnych terenach Niemiec, w Kolonii, w Niderlandach
i we Francji. Jest ono nieco zniuansowane84. Autor wyróżnia wśród
obiektów staroświeckich takie, które są wykonane „robotą staroświecką rzezaną”, jak na przykład elementy konstrukcyjne domów
szkieletowych w Hildesheim. Dzisiejszego czytelnika dziwić może,
że zastosował je także w odniesieniu do gotyckiej architektury murowanej. Tak napisał o szczecińskim ratuszu, o jego maswerkowych
dekoracjach z glazurowanej cegły. Termin „staroświecki” ks. Woysznarowicz stosuje dla różnych obiektów zarówno świeckich, jak i sakralnych85. Jeśli coś wyjątkowo mu się podobało, to używał określenia
83

Diariusz, s. 56 v.
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Według Alojzego Sajkowskiego ks. Woysznarowicz wszystko, co nie powstało
współcześnie, określa jako „staroświeckie”, A. Sajkowski, Włoskie przygody Polaków…, op. cit., s. 152.
85

W przypadku budowli świeckich użył go do określenia zamku w Kassel, gotyckich ratuszy w Wismarze i Lubece oraz kamienic o średniowiecznym rodowodzie w Hildesheim. W przypadku kościołów i ich wyposażenia, określał tak ołtarze
w gotyckich w kościołach Stralsundu i w katedrze w Lubece oraz tamtejszym ko-
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„dziwnie piękna/piękny” (np. jedna z kaplic w kościele karmelitów
w Antwerpii bądź obrazy w kościele kartuzów św. Marcina w Neapolu, ołtarz w kościele augustianek Regina caeli w Neapolu, kościół św.
Agnieszki w Rzymie) lub „dziwnie śliczny”. Dziwny oznaczał w wypowiedziach Woysznarowicza i jemu współczesnych tyle, co godny
podziwu86.
Inne obiekty określa jako „barzo piękne” lub „niesłychanie piękne”. Dla rzemiosła artystycznego ma określenie „barzo bogaty”.
Przy opisie liczy się wrażenie. Sztuka opisywana jest emocjonalnie. Jeśli coś mu się podobało, to daje temu wyraz w opisie. Używał też określenia wesoły, zwłaszcza w opisach ogrodów i pałacowych komnat,
ale także świątyń. Zawsze dotyczyło ono jednak współczesnej mu architektury barokowej. Woysznarowicz był typowym przedstawicielem
swej epoki. Można powiedzieć, że uznawał to, co francuski architekt
i teoretyk sztuki Claude Perrault, architekt paryskiego Luwru, określał
jako piękno obiektywne, pozytywne (naturalne, realne). Składały się
nań szlachetny materiał, wielkość i wspaniałość budowli, doskonałe
wykonanie, symetria87. Zdecydowanie podobały mu się okazałe, monumentalne fasady współczesnych, barokowych świątyń. Można też
stwierdzić, że zgadzał się ze zdaniem, kanonizowanego w 1616 roku
Karola Boromeusza, przedstawiciela myśli potrydenckiej, który mówił: „Uzgadniając więc fasadę ze strukturą i wielkością kościoła architekt powinien tak postępować, by nie ukazując niczego świeckiego
okazywała się tak wspaniała, jak to tylko możliwe i właściwe wobec
świętości miejsca”88. Wielkość budowli była dla niego istotna, starał
się często dokładnie oddać ją w swych opisach. W kościołach mierzył
ją liczbą okien, kiedy indziej podawał miarę licząc kroki. Kategoria
wielkości była jedną z nadrzędnych zarówno dla Woysznarowicza, jak
ściele pobenedyktyńskim (obecnie nieistniejący, zachowany jest tylko klasztorny
refektarz).
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Por. M. Wrześniak podaje, że określenia dziwny w znaczeniu godny podziwu
używał w XVI wieku preceptor synów wojewody mazowieckiego Stanisława Kryskiego Maciej Rywocki, eadem, Roma Santa, Fiorenza Bella...., op. cit., s. 115.
87

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3, Estetyka nowożytna, Warszawa 1991,
s. 386−388.
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Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500–1600, Wybrał i opracował J. Białostocki, Warszawa 1985, s. 402.
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i Billewicza. Woysznarowicz, typowy przedstawiciel epoki baroku, nie
cenił szczególnie średniowiecznych świątyń gotyckich, których sporo
widział w pierwszej części podróży wzdłuż południowych brzegów
Bałtyku, podkreślał jednak ich monumentalizm. Także Billewiczowi
podobało się to co wielkie, akcentował tę cechę w odniesieniu do miast
(Londyn, Paryż, Rzym), pałaców, rzymskich kościołów89.
Równie ważne jak wspaniałość i monumentalizm fasady, w przestrzeni architektury, zwłaszcza świątyni, było działania światła. Jasność przestrzeni to jeden z ważniejszych czynników wpływających
na pozytywną ocenę dzieła architektury przez Woysznarowicza.
O kościołach gotyckich pisał, że są ciemne, często też wąskie i to
mu się nie podobało. Zgoła inaczej wartościował świątynie barokowe.
Chwalił ogromne kościoły z kopułami na skrzyżowaniu naw, takie jak
paryski Notre-Dame du Val-de-Grâce. Jest to świątynia o monumentalnej, ukończonej w 1667 roku fasadzie z dwiema parami kolumn
i trójkątnym szczytem, typowym dla barokowego budownictwa kościelnego. Wewnątrz jasno oświetlone są nawa główna i skrzyżowanie naw pod kopułą, wspartą na przeprutym oknami tamburze. Forma
kopuły nawiązuje do rzymskiej Bazyliki św. Piotra. Podobnie ustawiony w Val-de-Grâce baldachimowy ołtarz ze spiralnie skręconymi
kolumnami przypomina berniniowski baldachim w piotrowej bazylice. Wnętrze było też bogato dekorowane malowidłami na sklepieniach, sztukateriami, ołtarzami i taki wystrój chwalił Woysznarowicz.
Nie pomijał też technik i materiału, z którego wykonano artefakty.
W przypadku zapisków o mijanych miastach zaznaczał czy ich zabudowa była drewniana, „po prusku budowana”, czyli szkieletowa,
murowana, czy kamienna. We współczesnej architekturze podobało
mu się użycie marmuru. We wnętrzach zwracał uwagę na złocenia,
w pałacach na materiałowe obicia, adamaszkowe łóżka (na przykład
w pałacu Fontainebleau). Podobnie jak mu współcześni bardzo wysoko
cenił użycie złota90. Zwracał uwagę nie tylko na materię, ale i formę.
Podobnie jak Billewicz, obok wielkości podnosił też problem propor89

M. Kunicki-Goldﬁnger, Wstęp, [w:] T. Billewicz, op. cit., s. 30–33.
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Przykładem może być opis pałacu Amlot Bisel „(…) niesłychanie piękny, Pałac
wszytek od sztukaterskiej roboty, malowan wysmienitych, obrazow, obicia złotem
tkanego, roznego na axamitach y innych materyach. Pokoje iako ołtarze wszytkie
od złota, stoły zołwiowe, y między scianami listy takowe”. Diariusz, s. 67v.
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cji. Przy czym termin proporcja mógł być bliski dzisiejszego znaczenia „kształtu”, struktury. Mógł też być podobnie rozumiany jak w pismach św. Tomasza, jako wzajemny stosunek części, ale też stosunek
formy do materii91.
Zarówno Billewicz, jak i Woysznarowicz oraz Gawarecki wykazywali dużą wrażliwość na kolor, jasność, blask. Wszyscy cenili wysoko marmur, tak chętnie stosowany w architekturze baroku. Billewicz i Woysznarowicz niewiele uwagi poświęcili dziedzictwu antyku.
Na pewno nie można porównać wymienionych relacji z opisami podróży Wąsowskiego, który przerasta obydwu sposobem oglądu, okiem
fachowca budowniczego-architekta. W przeciwieństwie do wymienionych, dysponował narzędziami języka opisu, zwłaszcza dzieła architektury. Tak jak Wąsowski jest wyjątkowy, tak Woysznarowicz wpisuje się w podobną mu literaturę. Posługuje się porównywalnym do
współczesnych mu peregrynantów językiem. Jednak można wskazać
na indywidualność jego diariusza. Cechuje go, typowy dla baroku,
emocjonalny język opisu dzieła. Często używa przymiotnika wesoły,
który w staropolszczyźnie oznaczał tyle co piękny. Jednak nie używa
tych określeń wymiennie na zasadzie przypadku. Najczęściej stosuje
je do obiektów, które były dobrze oświetlone, jasne. Można więc wyciągnąć wniosek, że ta, sięgająca średniowiecza, barokowa estetyka
światła była również jego indywidualną estetyką. Kategorie stosowane przez XVII-wiecznych peregrynantów: wielkość, piękność, ozdoba
wywodziły się, na co uwagę zwrócili Mikocka-Rachubowa i Kunicki-Goldﬁnger, jeszcze z tradycji scholastycznej, lecz pozostały ważnymi
kategoriami opisu w epoce baroku.
Barbara Maria Ochendowska-Grzelak
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Na przykład o rynku w Wismarze pisał: „Rynek z ratuszem y kromami staroswiecką robotą rzezaną z muru, ale piękną y proportionalną wywiedziony szeroki”,
Diariusz, s. 5. O proporcji w Diariuszu Billewicza, por. M. Kunicki-Goldﬁnger,
Wstęp, [w:] T. Billewicz, op. cit., s. 32.
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Artistic tastes of fr. Kazimierz Jan Woysznarowicz
based on diary from travels around the Europe
1667−1669 as part of Polish 17th century travel
literature
Keywords
European peregrinations, educational journey, artistic tastes of Polish nobility, bourgeoisie and aristocracy, beginnings of museology in Europe

Summary
The main purpose of the article is to present selected aspects of the European journey
made by fr. Kazimierz Jan Woysznarowicz (ca. 1620–1677) as a guardian of sent oﬀ
on a Grand Tour young magnate Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski (1650–after
1672). The author of the article was particularly interested in works of architecture
and art, that peregrinators have seen during their time abroad, the way as the author
of The Diary described them and if he used any idiosyncratic tools and methods of
description. Such embrace may become a new voice into discussion about aesthetic
education of Polish clergy’s representatives in The Old Polish Period. The clergyman,
as a preceptor of the young prince, has had important inﬂuence on shaping younger
man’s artistic tastes. That could be decisive in question which works of art would
be chosen and bought by Polish magnates. By using synchronous method it was
attempted to compare on the basic level elements of relation of Woysznarowicz to his
contemporary peregrinators’ journals.
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Der künstlerische Geschmack von Pater Kazimierz
Jan Woysznarowicz hergeleitet aus dem Tagebuch über
die Europareise in den Jahren 1667−1669 vor dem
Hintergrund der polnischen Reiseliteratur des XVII.
Jahrhunderts
Schlüsselwörter
Europareisen, Bildungsreise, künstlerischer Geschmack des polnischen
Adels, der Bourgeoisie und der Aristokratie, Beginn der Museumsgeschichte in Europa

Zusammenfassung
Mit diesem Artikel sollen ausgewählte Aspekte der Europareise von Pater
Kazimierz Jan Woysznarowicz (ca. 1620−1677) vorgestellt werden, dem Schützling
des jungen Magnaten Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski (1650−1672), der
auf eine Grand Tour geschickt wurde. Von besonderer Bedeutung waren für die
Autorin die Werke aus Architektur und Kunst, die die Reisenden während ihres
Auslandsaufenthaltes sahen, und die Art und Weise, wie der Autor sie im Tagebuch
präsentierte und ob er dafür speziﬁsche Werkzeuge und Beschreibungstechniken
einsetzte. Ein solcher Ansatz kann eine Rolle in der Diskussion über die ästhetische
Vorbereitung der Vertreter des polnischen Klerus der altpolnischen Zeit spielen. Als
Präzeptor des jungen Adeligen hatte der Geistliche einen wesentlichen Einﬂuss auf
die Gestaltung von dessen künstlerischen Geschmack. Letzterer konnte wiederum
die Wahl der von polnischen Magnaten erworbenen Kunstwerke beeinﬂussen. Mit
der synchronen Methode wurde versucht, zunächst Elemente aus Woysznarowicz‘
Beziehungen mit den Erinnerungen seiner zeitgenössischen polnischen Reisenden
zu vergleichen.
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Художественный вкус ксёндза Казимежa Яна
Войшнаровича на основе дневника путешествий по
Европе 1667−1669 гг. на фоне польской XVII-вечной
путешественной литературы
Ключевые слова
Европейские путешествия, образовательное путешествие, художественный вкус польской шляхты, мещанства и аристократии, истоки
музееведения в Европе

Изложение
Целью статьи является представление выбранных отдельных путешествия
по Европе, которое осуществил ксёндз Казимеж Ян Войшнарович (ок. 1620–
1677), являвшийся наставником отправленного в Grand Tour молодого магната
Александра Януша Заславского-Острожского (1650–по 1672). Автор статьи
уделяла особый интерес произведениям архитектуры и искусства, которые
очезрели путешественники во время своего путешествия за рубежом, а также
тому, каким образом автор Diariusza их описывал и применял ли для этого
особые приёмы и методы. Данная статья может представлять собой голос в
дискуссии о эстетической подготовке представителей польского духовенства
старопольского периода. Священник, как воспитатель молодого князя,

имел значительное влияние на развитие его художественного вкуса,

которым вследствие могли руководствоваться польские магнаты, приобретая
произведения искусства. Используя синхронный метод, была предпринята
попытка предварительного сравнения элементов записок Войшнаровича с
мемуарами современных ему польских путешественников.
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Dylematy Tadeusza Czackiego
Słowa kluczowe
Kresy Wschodnie, postawy wobec zaborców, szkolnictwo polskie na pocz.
XIX w., tożsamość narodowa, ks. Adam Jerzy Czartoryski, Tadeusz Czacki,
Gimnazjum Wołyńskie, Krzemieniec

Streszczenie
Po utracie niepodległości ważnym czynnikiem w walce o zachowanie kultury i języka polskiego było szkolnictwo. Jednym z symboli tej walki był Tadeusz Czacki,
który należał do najbliższych współpracowników ks. Adama Jerzego Czartoryskiego – kuratora Wileńskiego Okręgu Naukowego. 10 marca 1803 r. z polecenia księcia Czacki został mianowany wizytatorem szkół guberni wołyńskiej, podolskiej
i kijowskiej i zajął się odbudową i rozwojem polskiego szkolnictwa na terenie mu
podległym, w warunkach niewoli rosyjskiej. Największym jego osiągnięciem było
założenie Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu. Powołał też do życia kilka innych szkół średnich (w 5 powiatach) i znacznie pomnożył sieć szkół paraﬁalnych.
Dylematy nurtujące wizytatora Czackiego, w obliczu utraty niepodległości, ale także rodzinnych majątków, w dużej mierze dotyczyły postawy i zachowań w odniesieniu do władz zaborczych. Ostatecznie, przyjmując postawę lojalistyczną, ale jednocześnie zawsze wychodząc w swej działalności poza ramy ustalone przez władze
zaborcze, potraﬁł wyjątkowo skutecznie zadbać o zachowanie polskości na Kresach
Południowo-Wschodnich w warunkach niewoli.
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Polacy w obliczu utraty państwowości
Po utracie niepodległości, postawy społeczeństwa polskiego
wobec zaborców nie dotyczyły wyłącznie do spraw politycznych.
Obejmowały one również kwestie zachowania języka i kultury
pod obcym panowaniem. Jednym z podstawowych przejawów walki
o te wartości w warunkach niewoli było szkolnictwo. Równocześnie
była to też walka o tożsamość narodową Polaków. W pierwszych
latach po likwidacji państwa i jego instytucji widać było wyraźnie
swoistą obojętność i bierność umysłową społeczeństwa polskiego.
Jednakże już z początkiem XIX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać
diametralnie, a w szczególności dało się to zauważyć na terenie zaboru rosyjskiego. Znamienne, iż na tzw. ziemiach litewsko-ruskich
po początkowym marazmie i swoistej apatii w okresie panowania
Katarzyny II i Pawła I, nadzieje Polaków na poprawę sytuacji odżyły wraz z objęciem władzy w Rosji przez Aleksandra I. W dużej
mierze były one uzasadnione faktem, iż w otoczeniu nowego cara
znaleźli się również Polacy. Jednym z nich był książę Adam Jerzy
Czartoryski, który dzięki bliskiej znajomości z Aleksandrem, wywarł znaczący wpływ na decyzje władcy dotyczące administracji
państwowej, w tym również szkolnictwa. Poza załatwianiem spraw
osobistych na dworze carskim, głównie majątkowych, jego troską
stały się też starania o zachowanie polskości na ziemiach objętych
panowaniem rosyjskim. Dla sprawy narodowej wówczas nie było
kwestią istotną, czy po utracie państwowości, przyjmując postawę
lojalną wobec zaborcy czyniono to w celu zachowania dotychczasowego statusu społecznego oraz własnego majątku, czy też aby zrobić karierę w nowych warunkach i pod obcym panowaniem. Najważniejsze, iż w St. Petersburgu książę Czartoryski, w przeciwieństwie do wielu innych arystokratów, starał się być orędownikiem
sprawy polskiej. Przebywając na dworze Aleksandra I i mając zbyt
dużo do stracenia, był niejako skazany na życie w otoczeniu cara.
Jednak poza załatwianiem spraw osobistych, starał się także zrobić
jak najwięcej dla Polski i Polaków.
Jednym z najbliższych współpracowników Czartoryskiego, który po utworzeniu nowej struktury szkół na terenie imperium został
kuratorem Wileńskiego Okręgu Naukowego, był wówczas Tadeusz
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Czacki. Mimo iż śmiało można nazwać go człowiekiem dwóch
epok, to znany jest przede wszystkim ze swej działalności po likwidacji państwa polskiego, m.in. jako wizytator szkół i twórca jednej
z najsłynniejszych placówek edukacyjnych w dziejach polskiego
szkolnictwa – Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu1. Nic więc
dziwnego, że dokonania Czackiego w warunkach niewoli uzasadniają zwrócenie uwagi na jego postawę zarówno wobec zaborcy, jak
i wobec spraw polskich, także w kontekście dylematów, które pojawiły się przed nim po likwidacji państwa polskiego. Owe dylematy
nurtujące wizytatora, w obliczu utraty niepodległości i jednocześnie rodzinnych majątków, w dużej mierze dotyczyły jego postawy i zachowań w odniesieniu do nowej władzy. Czy należało się
buntować przeciw obcemu panowaniu i stracić wszystko, czego dorobiły się pokolenia jego przodków, czy też kierować się swoistym
rozsądkiem zwyciężonych i spróbować nauczyć się żyć pod obcym
panowaniem, a więc w warunkach niewoli narodowej? Również
w jego przypadku, oprócz spraw osobistych, owa postawa odnosiła
się do spraw narodowych.
Nie akceptując sytuacji zaistniałej po upadku państwa polskiego,
ale ze względów praktycznych przyjmując ostatecznie postawę lojalną
wobec nowej władzy, z jednej strony liczył na załatwienie spraw rodowych (głównie majątkowych) i to nie tylko w odniesieniu do siebie
i własnej rodziny, z drugiej zaś narodowych, głównie w kwestii zachowania języka i kultury polskiej w warunkach rosyjskiego panowania.
Tego typu postawa wobec narzuconej władzy i powstające w związku
z tym dylematy nie były rzadkością wśród możnych Polaków epoki zaborów. Tadeuszowi Czackiemu, mimo przyjęcia postawy lojalistycznej, obcy był jednak dylemat czy się bogacić, wykorzystując intratną
posadę urzędnika carskiego, czy wspierać sprawę polską na Kresach.
Wiadomo było przecież, że na potrzeby publiczne, a w szczególności
na rzecz założonej przez siebie szkoły w Krzemieńcu, będącej centrum kultury polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich, przeznaczał zarówno środki zebrane od licznych oﬁarodawców, jak i własne
1

E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków
2006, s. 229 i n. Zob. też A. Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu
w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805–1833, Olsztyn
2009, s. 77−96.
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fundusze, w tym pensję wizytatorską oraz zasoby rodzinne. Doszło
do tego, że po śmierci Czackiego zaistniała konieczność spieniężenia
części jego majątku, a nawet zorganizowania społecznej składki, aby
znaleźć środki na zabezpieczenie ﬁnansowe wdowy2. W przeciwieństwie do wielu swoich rodaków, nie dbał o zaszczyty czy też robienie
kariery w administracji carskiej. Mimo iż cieszył się dużym uznaniem
w kręgach nowej władzy, potraﬁł na przykład odmówić przyjęcia orderów i odznaczeń czy też intratnych stanowisk, gdyż było to obce
jego ideałom i nie służyło sprawom polskim.
Jego postawa nie dotyczyła wyłącznie władz rosyjskich, odnosiła się również do wszystkich władz zwierzchnich i osób, z którymi
Czacki spotkał się w czasie swojej działalności w okresie zaborów.
Z jednej strony stał się więc krnąbrnym podwładnym, który nie chciał
być ograniczany przez zwierzchników oraz ustalone normy i standardy, z drugiej zaś sam jako zwierzchnik starał się być wymagający, ale
równocześnie pomocny w każdej kwestii. Do legendy już przeszła sytuacja, w której Czacki reprymendował najemców stancji dla uczniów
czy sklepikarzy i aptekarzy krzemienieckich za ich zbytnie zdzierstwo
w stosunku do młodzieży szkolnej. Bronił też kadrę i uczniów szkoły
przed samowolą administracji carskiej3. Bezkompromisowo walczył
również o odzyskanie pojezuickiego majątku, który po kasacie zakonu,
w myśl założeń KEN miał służyć rozwojowi szkolnictwa świeckiego,
a który w wielu przypadkach był zajmowany przez nieuczciwych ziemian. Odzyskiwaniem majątków pojezuickich z przeznaczeniem ich
na cele edukacyjne miały się zająć dwie Komisje Sądowo-Edukacyjne
powstałe m.in. z inspiracji Czackiego. Jedna z nich obejmowała swym
zasięgiem teren, który był pod jego władzą jako wizytatora. Niestety,
2

Między innymi Biblioteka Narodowa w Warszawie [dalej: BN], rkps 7795 –
Materiały do monografii o Tadeuszu Czackim, k. 32−33; Центральний державний
історичний архів України y Києвi – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne
Ukrainy w Kijowie [dalej: CPAHU], f. 710, opis [op.] 2, d. 5, k. 44−44v; ibidem,
d. 7, k. 104; [Ł. Gołębiowski], Pamiętnik o życiu Łukasza Gołębiowskiego
wydany przez jego syna [Seweryna Gołębiowskiego], Warszawa 1852, s. 48;
D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832, t. 2,
Szkoły podstawowe i średnie, Rzym–Lublin 1991, s. 73. To samo zob. Idem, Wilno
– polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803−1832, Wrocław 2010, s. 418;
E. Danowska, op. cit., s. 330−331.
3

Między innymi CPAHU, f. 710, op. 2, d. 19, k. 170; ibidem, d. 23, k. 17.
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owo odzyskiwanie szło bardzo opornie, a Czacki naraził się przy tym
swoim rodakom, którzy tymi majątkami zarządzali i traktowali je jak
własne4.
***
Tadeusz Czacki urodził się 28 sierpnia 1765 roku na Wołyniu, w rodzinnym majątku w Porycku w powiecie krzemienieckim. Rodzicami
jego byli Szczęsny – podczaszy koronny i Katarzyna z Małachowskich
– córka kanclerza wielkiego koronnego5. Ze względu na prześladowania ojca przez władze carskie oraz wczesną śmierć matki, dzieciństwo (wraz z bratem Michałem) spędził w Gdańsku pod opieką stryja Franciszka. Po powrocie do Porycka wychowaniem i kształceniem
Tadeusza Czackiego zajmował się jezuita Faustyn Grodzicki. Czacki
otrzymał wówczas gruntowne wykształcenie ukierunkowane na nauki
prawne i języki – łacinę i francuski. Już w szesnastym roku życia został praktykantem w sądach zadwornych w Warszawie. Podczas pobytu w stolicy, czas wolny od służby publicznej spędzał głównie w Bibliotece Załuskich, gdzie pogłębiał swą wiedzę. Wówczas zbliżył się
do takich autorytetów Oświecenia jak Jan Chrzciciel Albertrandi i Adam
Naruszewicz, którzy stali się dla niego wzorami umysłowymi. Dzięki
nim Czacki zaczął też zdradzać zamiłowania biblioﬁlskie. Co ciekawe,
z polecenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uporządkował
część archiwum królewskiego oraz tzw. Metrykę Koronną. W 1791
roku przebywając na lustracji w Krakowie (jako komisarz skarbowy)
opracował szczegółowy raport o stanie skarbca królewskiego na Wawelu oraz opisał groby królewskie w katedrze wawelskiej. Po zakończeniu pracy w Komisji Skarbu, w 1792 roku, przebywając w klasztorze
4

Chcąc zdyskredytować działania Czackiego oskarżano go nawet o nadużycia, przed
czym skutecznie się zresztą bronił – zob. CPAHU, f. 710, op. 2, d. 28b - bt., k. 268
i n. – [T. Czacki], Tłumaczenie się Tajnego Konsyliarza i Kawalera Czackiego jako
Wizytatora Szkół przed Komisją Reskryptem Najwyższym 23 Września 1810 Roku
dla rozwiązania różnych przedmiotów o Wołyńskim Gimnazjum ustanowioną −
18 Grudnia 1810 Roku w Żytomierzu podane. To samo wydane w formie drukowanej,
[b.m.r.w.], nbl., brak pagin.

5

Drzewo genealogiczne rodziny Czackich − zob. RBN, f. 18, sygn. 21 – Żizń
Fadieja Czackogo, k. 1.
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benedyktynów na Łysej Górze, dał się poznać jako biblioﬁl i kolekcjoner, m.in. w klasztornej bibliotece wyszukiwał rzadkie starodruki.
Pracując w 1793 roku w Bibliotece Jagiellońskiej uczęszczał na wykłady w Akademii Krakowskiej, a przeszukując antykwariaty i klasztory
kontynuował swą pasję biblioﬁlską. Trzeba jednak przyznać, że oprócz
czynionych zakupów, wiele starodruków i dokumentów po prostu wykradał z klasztornych bibliotek i archiwów6. Nie można go jednak stawiać w jednym szeregu z „kolekcjonerami”, którzy najpierw wykradali
cenne zbiory, a potem je sprzedawali, pomnażając tym swój majątek.
Zdobyte okazy traktował bowiem jako dobro publiczne, które np. należało udostępnić do badań naukowych. W wielu przypadkach mając
więc do wyboru, czy pozostawić cenne i rzadko wykorzystywane zbiory za murami klasztornymi, czy udostępnić je szerszym kręgom osób
zainteresowanych lub badaczy, wybierał to drugie. Przy czym należy
zaznaczyć, iż na gromadzenie cennych ksiąg i dokumentów nie szczędził własnych środków. Warto też podkreślić, iż od króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, w momencie jego abdykacji, Czacki otrzymał część archiwum królewskiego oraz materiały Albertrandiego i Naruszewicza. Król bowiem chciał w nim widzieć kontynuatora ich pracy.
W konsekwencji Czacki od spraw gospodarczo-społecznych przeszedł
do dziejopisarstwa. W czasie pobytu w Warszawie, ale już po trzecim
rozbiorze, Czacki był jednym z inicjatorów i założycieli, w 1800 roku,
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (TPN), do którego potem należało również wielu profesorów związanych z Krzemieńcem7. Jako członek TPN
odbył m.in. podróż do Prus Wschodnich, gdzie poszukiwał grobu Mikołaja Kopernika oraz pamiątek po wielkim astronomie8. W tym celu
6

Między innymi M. Aﬀek, Tadeusz Czacki – organizator Gimnazjum Wołyńskiego
w Krzemieńcu, [w:] Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, pod red.
S. Makowskiego, Warszawa 2004, s. 64−65; A. Knot, Czacki Tadeusz, [w:]
Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 144. Szerzej na ten temat zob.
E. Danowska, op. cit., s. 150−161.
7

A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia
historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, t. 1, Kraków–Warszawa 1900,
s. 138−139; J. Michalski, Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszawa 1953,
s. 44; E. Danowska, op. cit., s. 201−202.
8

Zob. m.in. E. Danowska, op. cit., s. 206−208; N. Kasparek, Podróż Tadeusza
Czackiego do Prus celem znalezienia grobu Kopernika na tle dyskursu o jego
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udał się również do Torunia, będąc początkowo przekonanym, że to
właśnie tam znajduje się grób wielkiego astronoma.
Wobec sprawy polskiej i władz carskich
Tadeusz Czacki zyskał sławę głównie jako organizator, reformator i opiekun szkolnictwa w południowo-zachodniej części Imperium Rosyjskiego. Jego kariera oraz działalność oświatowa rozpoczęły się praktycznie 10 marca 1803 roku, bowiem wówczas,
po przyznaniu autonomii polskiemu szkolnictwu na terytorium zaboru rosyjskiego, z polecenia ks. Adama Jerzego Czartoryskiego został powołany na stanowisko wizytatora szkół guberni wołyńskiej,
podolskiej i kijowskiej9. Tym samym rozpoczął się dla niego okres
najpłodniejszej działalności na polu organizacji, a faktycznie zachowania polskiego szkolnictwa na terenach powierzonych jego opiece
i nadzorowi. Swego rodzaju zwieńczeniem tej działalności było zorganizowanie w Krzemieńcu szkoły gubernialnej – Gimnazjum Wołyńskiego (od 1819 r. Liceum), którego uroczyste otwarcie nastąpiło
1 października 1805 roku (wg starego stylu)10.
Wcześniej jednak Czacki dał się poznać jako lojalny poddany cara.
Towarzysząc Pawłowi I w podróży po ziemiach zagarniętych przez
Rosję w trzecim rozbiorze, zwrócił uwagę nowego władcy zarówno
na potrzeby kraju, szczególnie w dziedzinie oświaty, jak i na sprawy prywatne. Przy okazji prosił go bowiem o zwrot skonﬁskowanych bądź zasekwestrowanych przez władze rosyjskie (po powstaniu
narodowości w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] „Ateny Wołyńskie” – między
historią a współczesnością, pod red. A. Szmyta i H. Strońskiego, Olsztyn−
Krzemieniec 2015, s. 91−94.
9

Na temat mianowania Czackiego na stanowisko wizytatora zob. m.in. Archiwum
PAN w Warszawie, sygn. III-76 – Materiały Ludwika Chmaja, jedn. 90 – Arch. Państw.
w Wilnie 1801/1802, k. 5 − wypis z Arch. Czartor. 1803/1831 − inf . z k. 1 z 30.03.1803
– pismo od Uniwersytetu Wileńskiego do Czartoryskiego z prośbą o aprobatę Bohusza
i Czackiego wybranych na stanow. wizytatora w dn. 10.03.1803 r. na sesji VI Rządu
Uniwersytetu; Российскa национальнa библиотекa в Санкт-Петербургe – Rosyjska
Biblioteka Narodowa w St. Petersburgu, dawniej Państwowa Biblioteka Publiczna
Sałtykowa-Szczedrina [dalej: RBN], fond [f.] 18, dzieło[d.] 369, k. 2.
10

A. Szmyt, op. cit., s. 138.
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kościuszkowskim) rodowych majątków w Brusiłowie, Ostrogu i Porycku. Czynił to na tyle skutecznie, że odzyskał rodowe dobra. Trzeba jednak przyznać, że w tej kwestii pomogła mu odrobina sprytnej
uległości, a nawet czołobitności wobec zaborcy. Wypada w tym miejscu podkreślić, że przed Pawłem I skutecznie wystąpił również jako
orędownik (obrońca) wielu innych polskich rodów kresowych, którym wcześniej zajęto majątki. Nic dziwnego, że w kręgach dworskich
na Kresach był odtąd uważany za reprezentanta spraw Wołynia11. Owa
lojalność wobec nowej władzy miała tu więc wymiar praktyczny, a do
tego w szerszym wymiarze niż tylko dobra osobiste rodziny Czackich.
Chcąc spojrzeć na działalność Tadeusza Czackiego po likwidacji
państwa polskiego, a przy tym na jego postawę wobec władz zaborczych i związane z tym dylematy, z którymi musiał się zmierzyć, należałoby najpierw przyjrzeć się sytuacji, w jakiej znaleźli się Polacy
mieszkający na ziemiach zaboru rosyjskiego po utracie państwowości.
Warto zwrócić przy tym uwagę na ich postawę wobec nowej rzeczywistości oraz czy podjęli oni starania (i w jaki sposób) o zachowanie
polskości na terenie ziem zabranych. Dopiero w tym kontekście można omówić i ocenić Tadeusza Czackiego, zarówno jako człowieka, jak
i działacza funkcjonującego w określonych warunkach, szczególnie
zaś jako wizytatora szkół południowo-zachodnich guberni Imperium
Rosyjskiego, a więc urzędnika carskiego bardzo często przekraczającego swoje kompetencje oraz sztywne ramy ówczesnego systemu.
Powinno się też widzieć w Czackim nie tylko założyciela i organizatora wspomnianego już Gimnazjum Wołyńskiego, a także wielu innych szkół na podległym mu terenie oraz urzędnika, który w dążeniu
do realizacji swoich zamierzeń nie zawsze chciał się podporządkować władzom zwierzchnim. Wreszcie należy spojrzeć na Czackiego
jako na człowieka, który idei zachowania i rozwoju oświaty polskiej
na Kresach właściwie poświęcił życie i majątek, doznając przy tym
wielu przykrości, a nawet prześladowań i to zarówno ze strony zaborcy, jak i rodaków. W swych poczynaniach zawsze chciał osiągnąć
więcej niż pozwalały na to ówczesne warunki obcego panowania oraz
11

L. Dębicki, Tadeusz Czacki i szkoła krzemieniecka, Warszawa 1885, s. 75. Por.
M. Rolle, Ateny Wołyńskie. Szkic do dziejów oświaty w Polsce, wyd. 2, popraw.
i uzupełn., Lwów–Warszawa–Kraków 1923, s. 16; E. Danowska, op. cit.,
s. 182−183.

52

Dylematy Tadeusza Czackiego

sztywne ramy systemu, w którym przyszło mu działać i z którym musiał się zmierzyć. Z pewnością należy w tym miejscu podkreślić rolę
i pomoc w realizacji jego przedsięwzięć księcia Adama Jerzego Czartoryskiego – kuratora Wileńskiego Okręgu Naukowego oraz Hugona
Kołłątaja – byłego podkanclerzego koronnego i reformatora Szkoły
Głównej Koronnej. Bez ich życzliwości, protekcji i pomocy trudno
byłoby Czackiemu dokonać aż tak wiele. Z drugiej strony wiadomo,
iż swym doświadczeniem i radą wspierali go także Ignacy Potocki,
Stanisław Staszic, Jędrzej Śniadecki oraz jego brat Jan, którego nawet
gościł w swych dobrach12. Wśród innych osobistości, które w różny
sposób pomagały Czackiemu, w szczególności na Wołyniu, byli też
Adam Rzewuski, Filip Olizar, Aleksander Chodkiewicz, Wacław Boreyko, Michał Sobański, Józef Drzewiecki (Szef), Jan Chojecki, Kajetan Proskur oraz możni fundatorzy – Potoccy z Tulczyna, Czartoryscy, Sanguszkowie, Jabłonowscy, Braniccy i Moszyńscy13. Jednak to
głównie dzięki zapałowi i zaangażowaniu wizytatora szkół guberni
wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej Polacy w tej części zaboru rosyjskiego rozpoczęli i z powodzeniem prowadzili skuteczną działalność
w dziedzinie oświaty, a sam Czacki był niewątpliwie najlepszym wzorem do naśladowania.
Jak już wspomniano, dla Polaków mieszkających na terytorium ziem
litewsko-ruskich, nowa epoka, a zarazem nadzieja na lepsze, zaczęła
się faktycznie wraz z objęciem tronu przez Aleksandra I. Wielką szansę na wyjście z pierwotnego letargu, również w dziedzinie szkolnictwa
stanowił zapał reformatorski, jaki ogarnął młodego cara i jego otoczenie. Rozstrzygające znaczenie dla kierunku polityki Aleksandra,
a równocześnie dla sytuacji Polaków, którzy znaleźli się pod panowaniem rosyjskim miała niewątpliwie obecność w jego pobliżu księcia A.J. Czartoryskiego, uważanego wówczas za bliskiego przyjaciela
monarchy. Dotyczyło to w dużej mierze starań księcia o zachowanie
i rozwój polskiego szkolnictwa na terytorium ziem zabranych. W tym
zakresie Czartoryski potraﬁł przeforsować swoje koncepcje dotyczące
organizacji nowoczesnego systemu oświaty. Z koncepcji księcia kura12

Jan Śniadecki gościł u Czackiego w Porycku w drodze do Wilna w połowie
1806 r. – zob. m.in. RBN, f. 18, d. 369, k. 19, 23−23v.
13

L. Dębicki, op. cit., s. 76.
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tora skwapliwie korzystał m.in. Tadeusz Czacki, który pod pozorem
uległości wobec zaborcy, starał się maksymalnie, wykorzystać sytuację bliskiego kontaktu Czartoryskiego z Aleksandrem I. Znajomość
księcia z carem stanowiła bowiem również dla Czackiego wyjątkową okazję do realizacji odważnych w warunkach niewoli projektów
oświatowych, mających na celu zachowanie, a nawet rozwój polskiej
kultury w tym czasie.
W dniu 2 października 1802 roku, na zebraniu Komisji Szkolnej ks. A.J. Czartoryski przedstawił projekt organizacji szkolnictwa
w Imperium Rosyjskim pt. O zasadach edukacji w Cesarstwie Rosyjskim, który następnie stał się podstawą ukazu carskiego w tej sprawie
z 24 stycznia 1803 roku. Dokument ten, ogłoszony pod nazwą Tymczasowe przepisy oświecenia publicznego dzielił państwo na 6 okręgów szkolnych, nad którymi władzę miało sprawować sześciu kuratorów, wchodzących w skład tzw. Głównego Zarządu Szkół. Ośrodkiem
każdego z okręgów miał być uniwersytet. Centrum oświaty na terenie
ziem zabranych zostało oczywiście Wilno z odnowioną Szkołą Główną jako Cesarskim Uniwersytetem Wileńskim. W ten sposób została
niejako uznana przez cara swoista jedność ziem zaboru rosyjskiego,
jak i ich specyﬁka, bowiem na wszystkich szczeblach nauczania językiem wykładowym był tam polski. Czartoryski objął stanowisko
kuratora Wileńskiego Okręgu Naukowego (Szkolnego)14. Z kolei Tadeusz Czacki został mianowany na wspomniane już stanowisko wizytatora szkół południowo-zachodniej części imperium. Co prawda
kurator Czartoryski w instrukcji dla wizytatorów mówił o pełnieniu
tej funkcji przez najzdolniejszych przedstawicieli środowiska akademickiego, mimo to jednak przez wiele lat powszechna była praktyka
wyboru osób spoza uczelni. Najczęściej byli to przedstawiciele wielkich rodów polskich, doskonale znający lokalne środowisko. Dopiero
po 1825 roku, już za czasów nowego kuratora Mikołaja Nowosilcowa,
stało się regułą, że wizytatorzy wywodzili się wyłącznie ze środowiska uniwersytetu15.
14

Ibidem. Por. L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku,
Wrocław 1973, s. 322, 347.
15

M. Ambros, Zarys statystyczny szkół wydziału wileńskiego, Wilno 1939, s. 151–
152. Por. D. Beauvois, Wilno…, op. cit., s. 410−411.
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Należy jednak podkreślić, że wyznaczanie wizytatorów spośród
arystokracji mogło być niekorzystne dla systemu wprowadzonego
przez uniwersytet. Istniał bowiem głęboki rozdźwięk pomiędzy mentalnością świata uniwersyteckiego a świata ziemiańskiego, który starał
się zachować decydujący wpływ na kształt szkolnictwa, choćby dlatego, że większość funduszy na utrzymanie szkół pochodziła z oﬁarności polskiego ziemiaństwa. Przedstawicielem tego drugiego świata
był właśnie Tadeusz Czacki. Jednak ten niepospolity człowiek, dzięki
swemu zaangażowaniu, dyplomatycznej przebiegłości i uporowi wywarł ogromny wpływ na stan i charakter szkolnictwa w guberniach
wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej w okresie jedenastu lat, gdy za nie
odpowiadał. Do tego Tadeusz Czacki był na owym stanowisku osobowością wyjątkową. Przede wszystkim chyba dlatego, że pochodzenie
arystokratyczne i posiadane dzięki temu koneksje łączył ze zdolnościami i kwaliﬁkacjami erudyty oraz niezwykłym zapałem i poświęceniem. Był przy tym równocześnie historykiem, ekonomistą, statystykiem, namiętnym miłośnikiem rzadkich książek i rękopisów oraz
prawnikiem. Jak podkreślał prof. Daniel Beauvois: „Umysł ciekawy
wszystkiego – oto kim był Czacki, gdy jego przyjaciel Czartoryski
werbował go do służby w szkolnictwie”16.
Poza ramami oﬁcjalnego systemu, norm i przepisów
– Czacki jako organizator polskiego szkolnictwa na Kresach
Południowo-Wschodnich
Od samego początku sprawowania funkcji wizytatora Tadeusz
Czacki, dzięki swej pozycji i powiązaniom z rodziną kuratora, stał
się kimś o wiele ważniejszym, aniżeli wynikałoby to z zakresu jego
obowiązków i kompetencji jako urzędnika carskiego. Wystarczy tylko
uświadomić sobie jego rolę w obsadzeniu Jana Śniadeckiego na stanowisku rektora Uniwersytetu Wileńskiego, aby zrozumieć, że w zaistniałej sytuacji Śniadecki nie mógł odwrócić ról i stać się wobec niego
surowym zwierzchnikiem, chociaż formalnie nim był. Z czasem ta
świadomość stała się dla Śniadeckiego wyjątkowo męcząca, nic więc
dziwnego, że często dochodziło do sporów między obu osobistościa16

D. Beauvois, Wilno…, op. cit., s. 414.
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mi. Czacki bowiem o wiele bardziej pragnął stać się niezależnym organizatorem i animatorem szkolnictwa na terenach powierzonych jego
opiece, aniżeli pełnić wyłącznie zleconą mu administracyjną i kontrolną funkcję wizytatora. Sprawozdania i raporty wysyłał więc do
Wilna bardziej po to, by inspirować i kierować, niż aby posłusznie
wykonywać polecenia władz zwierzchnich. Miał ambicję, a jednocześnie możliwości urzeczywistniania swoich odważnych koncepcji,
podczas gdy pozostali wizytatorzy zazwyczaj nie wykraczali „poza
zakres funkcji czysto pomocniczej”17. W swoich poczynaniach potraﬁł
przy tym tak interpretować obowiązujące przepisy (a niekiedy i wykraczać poza prawo), aby osiągać to, co według niego było w danym
momencie potrzebne społeczności Kresów Południowo-Wschodnich.
W tym przypadku nie miał żadnego dylematu jak należy postępować
wobec swych zwierzchników. To był raczej dylemat rektora Śniadeckiego, jak się zachować, z jednej strony wobec swojego dobrodzieja,
a z drugiej wobec podwładnego.
Obejmując stanowisko wizytatora, Czacki od razu przystąpił
do działania z wielką energią i zapałem, jednocześnie nadając temu
wydźwięk propagandowy. Już 13 lipca 1803 roku opracował i wysłał
do każdej ze szkół w południowo-zachodnich guberniach imperium,
które podlegały jego władzy zwierzchniej szczegółowy kwestionariusz. Miały być w nim podane, sklasyﬁkowane, odpowiednio opisane i przeanalizowane takie dane, jak: pochodzenie społeczne uczniów,
położenie materialne nauczycieli, nastrój w kraju, stosowane metody
nauczania oraz pozostające do dyspozycji fundusze. Nic więc dziwnego, że przy takim zaangażowaniu jako pierwszy przesłał swojemu
zwierzchnikowi, tj. ks. A.J. Czartoryskiemu pełne sprawozdanie, które kurator stawiał nawet za wzór. Czacki powoływał się przy tym na
zasady dawnej Komisji Edukacji Narodowej, interpretując je oczywiście na swój sposób, okazując m.in. o wiele większą przychylność
aspiracjom szlachty aniżeli wymaganiom uniwersytetu18.
Będąc świadomym konieczności rozpropagowania własnej działalności, pierwszą wersję raportu o stanie szkół Czacki zamieścił
w „Dzienniku Wileńskim” w 1805 roku. Nosił on tytuł O postępie
17

Ibidem.

18

Między innymi RBN, f. 550 – F.XVIII.3/1, k. 40v, poz. 174.
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edukacji w prowincjach niegdyś polskich a teraz wcielonych do Rossyi19. Z kolei w sierpniu tego samego roku poprosił Czartoryskiego
o wsparcie dla podejmowanych przez siebie działań u hierarchów kościelnych, zwracając się nawet do księcia o napisanie stosownego pisma
do biskupów w Łucku i Kamieńcu Podolskim. Chciał również, by to
samo uczynił minister Piotr Zawadowski w odniesieniu do metropolitów prawosławnych. Co do gubernatorów w poszczególnych guberniach, to znał ich osobiście, dlatego uważał, że z nimi sobie poradzi20.
Wizytator Czacki w swoich działaniach całkiem świadomie posuwał się na skraj legalności, ale ta śmiałość, upór, przebiegłość,
a przy tym uległość wobec nowej władzy, popłacały. Aleksander I 29
lipca 1805 roku ostatecznie podpisał ukaz o utworzeniu Gimnazjum
Wołyńskiego w Krzemieńcu oraz zatwierdził tzw. ustawy dla owej
szkoły, które właściwie ani przez księcia kuratora, ani przez uniwersytet wcześniej nie zostały zaaprobowane. Czacki sam był zdziwiony
swoim osiągnięciem, pisał nawet, że trzeba być tak „bezczelnym jak
on”, aby tyle zrobić bez ukazów i reskryptów21. Potraﬁł jednocześnie
przypodobać się władzom, wychwalając przykładowo Aleksandra I,
ale też Katarzynę II oraz Pawła I, podczas wygłaszania mowy inauguracyjnej w dniu uroczystego otwarcia Gimnazjum Wołyńskiego22.
Podejmując się prac organizacyjnych przy tworzeniu najważniejszej szkoły dla guberni południowych, Czacki miał jeszcze jeden
19

T. Czacki, O postępie edukacji w prowincjach niegdyś polskich a teraz wcielonych
do Rossyi, „Dziennik Wileński” 1805, nr 1, s. 6−15; D. Beauvois, Wilno…, op.
cit., s. 415; E. Danowska, op. cit., s. 236; A.J. Mikulski, Działalność oświatowa
Tadeusza Czackiego, Poznań 1913, s. 15−17; A. Osiński, O Życiu i Pismach
Tadeusza Czackiego, Krzemieniec 1816, s. 73; M. Rolle, Ateny Wołyńskie..., op.
cit., s. 17−18; Idem, Tadeusz Czacki i Krzemieniec, Lwów 1913, s. 30.
20

A. Szmyt, op. cit., s. 86.

21

D. Beauvois, Wilno…, op. cit., s. 416. Na ten temat zob. też [H. Kołłątaj],
X. Hugona Kołłątaja Korespondencja listowna z Tadeuszem Czackim Wizytatorem
Nadzwyczajnym szkół w Guberni Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej przedsięwzięta
w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego
w trzech rzeczonych guberniach, z rękopismu wydał F. Kojsiewicz, t. 3, Kraków
1845, s. 234.
22

Zob. [T. Czacki], Mowa Tadeusza Czackiego, tajnego Jego Imperatorskiej Mości
Konsyliarza [...] dnia 1 oktobra 1805 r., przy otwarciu Gimnazjum Wołyńskiego
w Krzemieńcu miana, Krzemieniec 1805, s. 5; A. Osiński, op. cit., s. 96.
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poważny dylemat, a mianowicie, gdzie umieścić ową placówkę? Brał
pod uwagę wiele miejsc, rozważając zalety i wady zorganizowania
szkoły gubernialnej w danej miejscowości. Oczywiście znaczenie
miały tu też osobiste względy i partykularne interesy obu organizatorów Gimnazjum Wołyńskiego. Wydaje się, iż zarówno Czacki, jak
i Kołłątaj chcieli umieścić szkołę stosunkowo blisko własnego miejsca zamieszkania, czemu zresztą nie należy się dziwić, zważywszy
choćby na ówczesne uciążliwości komunikacyjne. Obaj organizatorzy
szukali przy tym miejsca optymalnego dla ulokowania tak ważnej
placówki. Brano przy tym pod uwagę miejscowości posiadające odpowiednie obiekty, które można by przeznaczyć na szkołę, a także
m.in. potencjał gospodarczy miejscowości, dogodność życia, brak
większych garnizonów wojskowych, warunki zdrowotne w mieście,
warunki do spokojnego prowadzenia działalności edukacyjnej, możliwości rozwoju szkoły itp. Po wnikliwych poszukiwaniach i rozważaniach, uwzględniających powyższe czynniki, ostatecznie wybrany
został Krzemieniec, chociaż było to miasto raczej bliższe rodzinnej
miejscowości Kołłątaja niż Czackiego. Decydująca była tu zapewne
baza lokalowa, a więc kompleks pojezuicki i sąsiadujący z nim bazyliański23.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż współpracujący z Tadeuszem
Czackim Hugo Kołłątaj wielokrotnie musiał przemawiać mu do rozsądku, szczególnie gdy poprawiał jego przemówienia czy też projekty. Wizytator często zapominał bowiem, że teksty te będą czytane
na wysokich szczeblach władzy. Zapominał także, że wyraźnie naruszał zakres prerogatyw kuratora – choć zapewne liczył na jego przyjaźń i przychylność. Kiedy w 1807 roku książę Czartoryski obdarzył go
zaufaniem tak dalece, że prosił go o zastępstwo, Czacki nie omieszkał
zawiadomić o tym podległych sobie szkół. Chociaż podnosiło to bardzo
jego prestiż, to jednak miał niemały dylemat związany z propozycją
księcia. Ostatecznie, zajęty swoimi sprawami delikatnie wymówił się
z tego zaszczytu, zgadzając się wyłącznie na tymczasowe zastępstwo,
gdyż jak najszybciej chciał wrócić do obowiązków wizytatorskich24.
23
24

A. Szmyt, op. cit., s. 123−127.

Na ten temat sporo informacji jest m.in. w papierach po Tadeuszu Czackim – zob.
CPAHU, f. 710, op. 2, d. 23, k. 47−48. Por. D. Beauvois, Wilno…, op. cit., s. 416.
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Ambitnego, chociaż na swój sposób krnąbrnego wizytatora, ożywiała idea prowadzenia niemal wszystkich swoich przedsięwzięć
poza ramami oﬁcjalnego systemu władzy oraz oﬁcjalnych norm i przepisów. Działał przy tym w przekonaniu, że przyznawane przez państwo środki na rozwój szkolnictwa nie były wystarczające. Dlatego też
zaapelował do obywateli o hojność, aby z jednej strony zapewnić swojej działalności samowystarczalność, a z drugiej niezależność ﬁnansową. Taki był też cel prowadzonej przezeń na szeroką skalę zbiórki
darów i zapisów majątkowych25. Podkreślał jednocześnie, iż dla pełnej
swobody działania wszystkie te dary miały zostać w jego dyspozycji.
Przede wszystkim zaś zależało mu, aby fundusze zebrane w guberniach południowo-zachodnich pozostały na miejscu i były przeznaczone na potrzeby szkół objętych jego władzą wizytatorską. Ze względu na to, że środki te nie pochodziły z kasy carskiej, Czacki mógł
decydować o ich wydatkowaniu. Dysponował nimi samodzielnie, co
zresztą budziło zazdrość, a nawet oszczerstwa (oskarżenia o prywatę
i nadużycia) ludzi mu nieżyczliwych i zawistnych, w tym również rodaków26. Faktem jest, że zebrane sumy przeznaczał przede wszystkim
na szkołę krzemieniecką, ale też większość darów pochodziła z Wołynia, a Gimnazjum Wołyńskie było przecież główną placówką edukacyjną nie tylko w guberni wołyńskiej.
Sukcesy organizacyjne oraz przykrości i prześladowania
ze strony władz i rodaków
Na polu oświaty Czackiemu udało się dokonać niemało, bowiem
poza utworzeniem Gimnazjum Wołyńskiego władze carskie, dzięki staraniom wizytatora, oddały na rzecz szkoły starostwo krzemienieckie, z którego znaczne dochody przeznaczone były głównie
na jej utrzymanie. Czacki doprowadził również do przekazania na rzecz
Gimnazjum rozległych zabudowań klasztoru bazylianów, w których
umieszczone zostały szkoły geometrów skarbowych i mechaników
praktycznych, powołane do życia 27 lipca 1807 roku27. Zabudowania
25

Zob. m.in. RBN, f.550 – FXVIII 3/2, k. 1v, poz. 7; k. 3, poz. 23.

26

Zob. CPAHU, f. 710, op. 2, d. 28w, bt., k. 269 i n. – Tłumaczenie się…

27

CPAHU, f. 710, op. 2, d. 23, k. 34 – kopia pisma Ministra Zawadowskiego na temat
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te wraz z sąsiednimi budynkami pojezuickimi stanowiły odtąd jeden
kompleks szkolny, z czasem otoczony murem. Po przejęcia klasztoru
bazylianów Czacki miał kolejny problem, co zrobić z zakonnikami.
Chcąc rozwiązać tę sytuację, doprowadził do przeniesienia trynitarzy
z Krzemieńca do Dederkał, aby w ich dotychczasowym klasztorze
umieścić bazylianów, zmuszonych do opuszczenia budynków przejętych przez Gimnazjum Wołyńskie. Dodatkowo, mając na uwadze spokój miasta i dobro uczniów, czynił starania, by uwolnić Krzemieniec
od stacjonowania wojska. W tym celu korespondował z ministrem
i kuratorem Czartoryskim od stycznia 1806 roku do stycznia 1809
roku28. Z kolei 31 sierpnia 1807 roku uzyskał zatwierdzenie statutu
dla szkół paraﬁalnych. Miał więc uzasadnione powody do dumy i mógł
uprzejmie, ale stanowczo odmówić przyjęcia na stałe wspomnianego
wcześniej stanowiska zastępcy kuratora29. Biorąc pod uwagę dużą niezależność od władz uniwersytetu, faktycznie cały czas był drugą osobistością w Wileńskim Okręgu Szkolnym. Można stąd wnioskować
o wyjątkowo mocnej pozycji tego niezrównanego wizytatora, którą nie
były w stanie zachwiać liczne oskarżenia zawistnych i nieżyczliwych
mu rodaków, zmierzające do skompromitowania go w oczach szlachty,
przykrości ze strony Uniwersytetu Wileńskiego oraz bardzo poważne
podejrzenia władz rosyjskich co do postawy Czackiego, szczególnie
w latach 1807 i 1812. W 1807 roku został nawet wezwany do Petersburga, gdzie m.in. musiał się tłumaczyć z oskarżeń o sprzyjanie Napoleonowi30. W tym samym roku, kiedy przebywał na tzw. kontraktach
w Kijowie ówczesny generał-gubernator wojenny Michaił Goleniszczew Kutuzow nakazał mu wyjazd do Charkowa, co mógł potraktować jako swego rodzaju internowanie31. Na szczęście od większych
przekazania klasztoru Bazylianów; ibidem, d. 32, k. 226 – kopia ukazu carskiego
o przekazaniu na rzecz Gimnazjum wołyńskiego Starostwa Krzemienieckiego.
Zob. też RBN, f. 550 − .XVIII 3/2, k. 42, 44v; ibidem, f. 18, d. 369, k. 16−17v,
22; Российский государственный исторический архив в Санкт Петербургe −
Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w St. Petersburgu [dalej: RPAH],
f. 733, op. 62, d. 79, k. 1−9, 12, 22, 26.
28

RPAH, f. 733, op. 62, d. 77, k. 1−3; ibidem, d. 78, k. 1−5.

29

D. Beauvois, Wilno…, op. cit., s. 416−417.

30

A. Szmyt, op. cit., s. 91.

31

A. Osiński, op. cit., s. 54; E. Danowska, op. cit., s. 305−307; L. Janowski,
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prześladowań najczęściej ratowała Czackiego interwencja i protekcja
księcia Czartoryskiego. Nic więc dziwnego, że z kolei rektor Śniadecki
poczynania zbyt samodzielnego wizytatora odbierał jako zamach na
głoszoną przez siebie koncepcję jednorodnego systemu edukacyjnego. Patriotyczno-szlacheckiej wizji Czackiego wyraźnie przeciwstawiał on bardziej postępową wizję nowoczesnego narodu, a koncepcja
centralistyczna stopniowo wydawała się zdobywać również uznanie
Czartoryskiego. Rektor Śniadecki obawiał się przy tym swoistej „schizmy” krzemienieckiej. Nic więc dziwnego, że z czasem zajmował
on stanowisko coraz bardziej niechętne wobec poczynań wizytatora.
W tej sytuacji Czackiemu pozostało tylko skarżyć się księciu na niechęć, jaką okazywał mu Śniadecki, jednocześnie gorąco zapewniając
go o dobrych intencjach i przytaczając argumenty na swoje usprawiedliwienie32. Ciekawe, że z jednej strony krytykuje się zaściankowe
i w pewnym sensie zbyt proziemiańskie nastawienie T. Czackiego,
a z drugiej podziwia się jego, wybiegającą w przyszłość, koncepcję
decentralizacji szkolnictwa. W kwestiach programowych z pewnością
charakteryzował go konserwatyzm, w porównaniu np. z koncepcjami
Jana Śniadeckiego. Jeśli jednak chodzi o sprawy ﬁnansowania szkół,
to nie należy się dziwić, iż zarówno Czacki, jak i przedstawiciele darczyńców chcieli mieć wpływ na dysponowanie środkami.
Jak oceniał Daniel Beauvois, „Jakiś urok bił z jego cokolwiek kawaleryjskiego sposobu traktowania prawa; zresztą tego pełnego dezynwoltury, wielkiego pana zawsze ożywiały najszlachetniejsze
uczucia”33. Należy jednak przy tym podkreślić, że mimo licznych
oskarżeń, osobista bezinteresowność Czackiego nie podlegała żadnej
dyskusji. Dokonany po jego śmierci w dniu 8 lutego 1813 roku bilans
środków, które z własnych funduszy przekazał Gimnazjum Wołyńskiemu w Krzemieńcu, sięgał ponad 3000 dukatów. Natomiast jego
żona tkwiła w długach. Kurator Czartoryski ośmielał się nawet prosić
w ministerstwie o przydzielenie jej zasiłku. Jednocześnie miejscowa

Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805−1820), Kraków
1911, s. 218; M. Rolle, Ateny Wołyńskie..., op. cit., s. 189.
32

D. Beauvois, Wilno…, op. cit., s. 541−542.

33

Ibidem, s. 418.
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społeczność zbierała pieniądze, aby jej pomóc34, chociaż ze względu
na przepis mówiący o wypłacaniu wdowom po nauczycielach i dyrektorach krzemienieckich stosunkowo wysokiej renty, wydaje się to
niezrozumiałe.
W postępowaniu Czackiego można było też dostrzec swego rodzaju
prowincjonalizm przejawiający się w dążeniu do tego, by zarówno Krzemieniec, jak i Wołyń stały się siedliskiem nauki i ogłady towarzyskiej.
W konsekwencji pozostałe gubernie podległe Czackiemu: podolska
i kijowska, mogły czuć się pokrzywdzone nie doznając podobnej troski
ze strony wizytatora. Dotyczyło to też realizowanego w Krzemieńcu
programu nauczania, którego odmienność wynikała z połączenia w nim
elementów programu szkoły średniej i nauczania uniwersyteckiego35.
Problem równego traktowania szkół we wszystkich podległych Czackiemu guberniach, to też był jeden z jego dylematów. Tu jednak usprawiedliwieniem był brak dostatecznej ilości środków, a Gimnazjum Wołyńskie,
o które dbał przede wszystkim, było przecież główną szkołą na terenie
jemu podległym.
Mimo wielu słów krytycznych wygłaszanych pod adresem Czackiego należy jednak odnotować niewątpliwy sukces Gimnazjum Wołyńskiego (potem Liceum Wołyńskiego). Tym samym był to sukces jego
twórcy i organizatora, który być może, gdyby działał w sposób uległy
wobec władz zwierzchnich i zgodny z obowiązującymi wówczas przepisami, nie zdziałałby aż tak wiele. Z Krzemieńca Czacki uczynił miasto-szkołę, a w tych „Atenach Wołyńskich”, w tym „Małym Paryżu”
praktycznie skupił życie umysłowe i kulturalne nie tylko Wołynia, lecz
także Podola i Ukrainy.
W ciągu wieloletniej pracy nad rozwojem szkolnictwa nie uniknął
jednak wspomnianych wcześniej prześladowań i przykrości ze strony
władz rosyjskich i Uniwersytetu Wileńskiego, a także niektórych przedstawicieli miejscowej szlachty36. Jednakże w swoim środowisku Czacki
34

Szerzej na ten temat zob. BN, rkps 7795, s. 48; D. Beauvois, Wilno…, op. cit.,
s. 418; E. Danowska, op. cit., s. 329−331. Por. A. Szmyt, op. cit., s. 94.
35

P. Chmielowski, Tadeusz Czacki, jego życie i działalność wychowawcza,
Petersburg 1898, s. 117.
36

Na temat intryg wobec Czackiego i prześladowań ze strony władz, zob. m.in.
J. Dunin-Karwicki, Szkice obyczajowe i historyczne, Warszawa 1882, s. 102−104,
a także CPAHU, f. 710, op. 2, d. 28w, k. 271a. Wszystkie te nieprzyjemności
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cieszył się wielkim szacunkiem, a nawet miłością, zarówno uczniów, jak
i profesorów oraz mieszkańców Krzemieńca, czego przejawem był szereg inicjatyw podejmowanych po jego śmierci. Chodzi tu m.in. o zamiar
wzniesienia pomnika, ufundowanie medalu pamiątkowego, ułożony
na jego cześć wiersz, wieszanie portretów wizytatora w pomieszczeniach szkolnych oraz stałe obchody żałobne w latach 1814–183137. Natomiast wiele lat później, na emigracji w Paryżu organizowano tzw.
biesiady krzemienieckie byłych wychowanków Gimnazjum i Liceum
Wołyńskiego38. Warto tu jeszcze przypomnieć, że większą część spuścizny rękopiśmiennej po Czackim wraz z dokumentami urzędowymi i archiwaliami po Stanisławie Auguście nabył książę Adam Jerzy
Czartoryski39.
Tadeusz Czacki w swojej pełnej poświęcenia działalności na rzecz
gimnazjum krzemienieckiego, oprócz starań o utworzenie szkoły, nadanie jej szerokiej autonomii oraz zabiegów o pozyskanie funduszy
i wybitnych nauczycieli, gorliwie dążył też do zaopatrzenia owej placówki w niezbędne pomoce naukowe. W tym celu nabył m.in. cenny
księgozbiór po Stanisławie Auguście, medale Albertrandiego i wyposażenie dla gabinetu ﬁzycznego. Doprowadził ponadto do założenia obserwatorium astronomicznego, ogrodu botanicznego, gabinetu
mineralogicznego, chemicznego oraz innych gabinetów z bogatymi
zbiorami i pomocami naukowymi, które niejednokrotnie sam kupował (i to za własne środki) albo po prostu otrzymywał w darze, dzięki
niezwykłej sile perswazji, jak choćby rośliny z ogrodów cesarskich,
gdy przebywał w Petersburgu wezwany tam przez cara40. Przy Gimi upokorzenia na tyle nadwątliły jego zdrowie, że niedługo po powrocie z wyjazdu
do Żytomierza, zmarł w drodze z Krzemieńca do rodzinnego Porycka, w Dubnie,
w domu swego przyjaciela Jana Lerneta, 13 lutego 1813 roku. Pochowany został
w Porycku, ale jego serce złożono w urnie w auli licealnej w Krzemieńcu – zob.
m.in. E. Danowska, op. cit., s. 327−328.
37

M.in. RBN, f. 18, d. 121, k. 80, 86v, 90−90v.

38

CPAHU, f. 710, op. 2, d. 28w, k. 293; ibidem, d. 30, k. 675−676; ibidem, d. 33,
k. 42. Por. P. Chmielowski, op. cit., s. 117.
39

Dzisiaj część spuścizny Czackiego zakupionej przez ks. A.J. Czartoryskiego
znajduje się w Bibliotece oraz w Muzeum książąt Czartoryskich w Krakowie.
40

CPAHU, f.710, op. 2, d. 23, k. 70−70v, 84, 141; A. Osiński, op. cit., s. 102−110.
Na temat pozyskiwania zbiorów i gabinetów szerzej zob. K. Buczek, Zbiory
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nazjum Wołyńskim utworzył też inne placówki, takie jak wspomniane
już szkoły geometrów i mechaników czy też konwikty funduszowe
dla uczniów ubogich. W 1811 roku założył również drukarnię szkolną
i księgarnię, aby móc m.in. drukować i prowadzić dystrybucję podręczników niezbędnych w Gimnazjum i w innych szkołach na podległym mu obszarze. Oprócz tego w testamencie przekazał Gimnazjum
własną bibliotekę (ponad 32 tysiące tomów) i bogaty gabinet medali.
Wiele innych ambitnych planów Czackiego przerwała niestety jego
przedwczesna śmierć w 1813 roku41.
Poza problemami i troskami związanymi z utworzeniem Gimnazjum Wołyńskiego, m.in. zapewnieniem szkole funduszy i odpowiedniej kadry oraz stworzeniem optymalnych warunków do nauki, wielkim dylematem Czackiego było zajęcie odpowiedniej postawy w okresie wojen napoleońskich, a szczególnie w obliczu najazdu Napoleona
na Rosję. Zachowując cały czas postawę lojalistyczną, zresztą jak
wielu jego rodaków z Kresów Południowo-Wschodnich, narażał się
jednak na niełaskę urzędników carskich, a nawet związane z tym prześladowania. Bronił m.in. uczniów przed służbą wojskową w trudnym
czasie wojny 1812 roku. Jak wspominał Antoni Andrzejowski, Czacki
odnosząc się wówczas do sugestii gubernatora Michaiła Iwanowicza
Komburleja, aby uczniów wysyłać do służby wojskowej wg przekazanej mu listy, na której znajdowały się nazwiska 380 osób, żalił się
księciu Piotrowi Bagrationowi w następujący sposób:
(...) rodzice mnie samemu poruczyli los swoich dzieci, odpowiedzialność za nich
przysiągłem Bogu, rodzicom i mojemu sumieniu. Mam tak haniebnie zdradzić zaufanie moich współobywateli? O nie! Monarcha tego po mnie wymagać nie będzie,
znam jego wielką duszę. Uczniów krzemienieckiego gimnazjum w ręce tylko rodziców powinienem i oddam, ani żadna władza inaczej postąpić, zmusić mnie nie
42
zdoła .

dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805−1833),
Warszawa 2016, s. 77−143.
41
42

Szerzej zob. A. Szmyt, op. cit., s. 94−95.

A. Andrzejowski, Ramoty starego Dietiuka o Wołyniu, wyd. i przedm. opatrzył
F. Rawita-Gawroński, t. 1, Wilno 1914, s. 88.
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Stwierdzenie to wydaje się bardzo odważne, należy jednak zaznaczyć, iż na owej liście, na pierwszym miejscu umieszczony był syn Tadeusza Czackiego – Józef. Zaistniała sytuacja może oczywiście tłumaczyć jego osobiste zaangażowanie w tę sprawę, nie zmienia to jednak
faktu, że gubernator wołyński Komburlej był wyjątkowo nieżyczliwy
wobec wizytatora.
***
Podsumowując pracę organizacyjno-wizytatorską, Tadeusza Czackiego należy podkreślić, że oprócz założenia gimnazjum krzemienieckiego, powołał on do życia również kilka innych szkół średnich
(w 5 powiatach) i znacznie pomnożył sieć szkół paraﬁalnych. Wbrew
powszechnej opinii nie można mu więc zarzucać, że dbał wyłącznie o swój ukochany Krzemieniec, choć należy przyznać, że Gimnazjum Wołyńskie stanowiło najważniejszą placówkę w guberniach
południowych i rzeczywiście było ono oczkiem w głowie wizytatora
Czackiego43.
Natomiast chcąc wyjaśnić dylematy, które towarzyszyły działalności Tadeusza Czackiego, warto podkreślić, iż mimo lojalistycznej postawy wobec zaborcy, wszystko co robił jako urzędnik carski sprowadzało się do starań o zachowanie polskości na ziemiach zajętych przez
Rosję w kolejnych rozbiorach. Mógł tego dokonać przede wszystkim
poprzez podejmowanie działań prowadzących do sprawnego funkcjonowania i rozwoju polskiego szkolnictwa w granicach Imperium
Rosyjskiego. Należy też zdecydowanie stwierdzić, że jego poczynaniom towarzyszył swoisty opór i to nie tylko wobec zaborcy, lecz także wobec każdej władzy zwierzchniej, która zresztą reprezentowała
zaborcę. Jednakże wówczas, gdy było to konieczne ulegał jej, a nawet
schlebiał, np. carowi i jego urzędnikom. Bez tego zapewne, trudno byłoby mu w warunkach rosyjskiej niewoli zrobić cokolwiek dla sprawy
polskiej. Warto podkreślić, iż autorzy monograﬁi na temat Uniwersytetu Kijowskiego, np. W.J. Szulgin czy M.F. Władymirski-Budanow,
43

W raporcie z 18 grudnia 1810 r. Czacki pisał: „(...) przekonanie kazało mi pierwej
jedną Szkołę zbliżyć ku większemu udoskonaleniu i podać ją za wzór, do któregoby
inne Szkoły w miarę możności zbliżać się mogły” − CPAHU, f. 710, op. 2, d. 28w,
k. 270v.
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z przekąsem nazywali Tadeusza Czackiego polonizatorem i latynizatorem południowo-zachodnich prowincji. Czackiego krytykował też
następca księcia Czartoryskiego na stanowisku kuratora – Mikołaj Nowosilcow, podkreślając, że poczynania wizytatora i jemu podobnych
oddaliły rusyﬁkację tych ziem o sto lat44. Wystarczy choćby przywołać
przykład odwlekania przez Czackiego utworzenia gimnazjum w Kijowie i zwalczania koncepcji powołania w tym mieście uniwersytetu,
który przecież nie mógł być inny niż rosyjski, aby zrozumieć cel jego
działania, a zarazem istotę dylematu wizytatora. Stojąc przed alternatywą utworzenia gimnazjum rosyjskiego w Kijowie, które mogło
być bazą dla przyszłego rosyjskiego uniwersytetu, Czacki odwlekał to
w czasie tak długo, jak tylko było to możliwe.
Andrzej Szmyt
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Tadeusz Czacki’s dilemmas
Keywords
Eastern borderlands of Poland, attitudes towards aggressors, Polish educational system at the beginning of the 19-th century, Polish national identity,
prince Adam Jerzy Czartoryski, Tadeusz Czacki, Volhynia Gymnasium,
Krzemieniec

Summary
After the loss of independence an important factor in the ﬁght for preservation of the
Polish culture and language was the educational system. One of the symbols of the
ﬁght was Tadeusz Czacki, who belonged to the close associates of the prince Adam
Jerzy Czartoryski − the governor of the Vilnius Educational Distrct. On the 10-th of
March 1803 on command of the prince. Adam Jerzy Czartoryski Tadeusz Czacki was
nominated the inspector of the schools in the Wołyń, Podole and Kiev’s governorates.
He dealt in reconstructing and developing the educational system in the area which he
governed, which reconstruction took place under Russian occupation. Tadeusz Czacki’s
greatest achievement was founding of the Volhynia Gymnasium in Krzemieniec. He
also founded a few secondary schools (in ﬁve districts) and he extended the network of
parochial schools. The dilemmas which Tadeusz Czacki faced connected with the loss
of independence by Poland and with the loss of his private property concern mostly
the attitudes towards aggressor’s government. Finally accepting a loyalist attitude and
at the same time surpassing in his activities the limits set by the Russian government
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he was able to successfully take care of the Polish element in the eastern borderland of
Poland under occupation.

Dilemmata von Tadeusz Czacki
Schlüsselworte
Ehemalige polnische Ostgebiete, Einstellungen zu den Besatzern, polnische
Bildung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Priest Adam Jerzy Czartoryski,
Tadeusz Czacki, Wolhyniens Gymnasium, Krzemieniec

Zusammenfassung
Nach dem Verlust der Unabhängigkeit war die Bildung ein wichtiger Faktor im
Kampf für die Erhaltung der polnischen Kultur und Sprache. Zu den Symbolen dieses
Kampfes gehörte Tadeusz Czacki, der einer der engsten Mitarbeiter von Priester
Adam Jerzy Czartoryski – Kurator des Wissenschaftsbezirks Vilnius – war. Am 10.
März 1803 wurde Tadeusz Czacki auf Befehl des Fürsten zum Inspekteur der Schulen
des Gouvernements Wolhynien, Podolien und Kiew ernannt und übernahm den
Wiederaufbau und die Entwicklung der polnischen Bildung auf dem ihm unterstellten
Gebiet, während sich das Land in der russischen Gefangenschaft befand. Seine größte
Leistung war die Gründung des Wolhyniens Gymnasiums in Krzemieniec. Er gründete
auch mehrere andere Gymnasien (in 5 Bezirken) und erweiterte erheblich das Netzwerk
der Pfarrschulen. Die Dilemmata, die an Czacki als Inspekteur angesichts des Verlustes
der Unabhängigkeit sowie des Familienlandbesitzes nagten, bezogen sich weitgehend
auf Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber den Besatzungsbehörden.
Schließlich konnte er mit seiner loyalistischen Haltung, aber gleichzeitig über die von
den Besatzungsbehörden gesetzten Grenzen hinausgehend erfolgreich dafür sorgen,
dass die polnische Identität auf den ehemaligen südöstlichen polnischen Gebieten, die
sich in Gefangenschaft befanden, erhalten wurde.

Дилеммы Тадеуша Чацкого
Ключевые слова
Восточные Кресы, отношение к захватчикам, польская система
образования в нач. 19 ст., национальное самосознание, князь Адам Ежи
Чарторыйски, Тадеуш Чацки, Волынская гимназия, Кременец
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Резюме
После утраты независимости, существенным фактором в борьбе за сохранение
польской культуры и языка была система образования. Одним из символов этой
борьбы являлся Тадеуш Чацки, входящий в круг ближайших соратников князя
Адама Ежи Чарторыйского – попечителя Виленского учебного округа. 10 марта
1803 года по приказу князя, Чацкий был назначен на пост школьного инспектора
Волынской, Подольской и Киевской губерний. Там, на находящейся в его ведении
территории, подконтрольной российской власти, он приступил к воссозданию
и развитию польской системы образования. Его главным достижением
стало образование Волынской гимназии в городе Кременец. Им были также
образованы 5 средних учебных заведений (в 5 уездах) и значительно расширена
система приходских школ. Пред лицом как утраты независимости, так и
семейных владений, инспектора Чацкого были моральные дилеммы, касающиеся
отношения к захватчикам. В итоге, оставшись лоялистом, Чацкий выходил за
рамки, установленные российскими властями и преуспел в сохранении польской
культуры на юго-восточных Кресах в условиях национального порабощения.

70

ARTYKUŁY

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
2019, nr 2 (66)

Zdzisław Bieleń
Lublin

Karol Herman Wagner – życie i działalność
w powstaniu styczniowym
Słowa kluczowe
powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie, Herman Wagner, dowódca oddziału, niewola, zesłanie, historia Polski

Streszczenie
Herman Wagner to jeden z bohaterów powstania styczniowego na Lubelszczyźnie.
Był Polakiem w pierwszym pokoleniu, wywodzącym się z nacji niemieckojęzycznej. Pochodził z Galicji. Jego droga życiowa wiodła przez Wielkie Księstwo Poznańskie (nauka zawodu, praca, założenie rodziny). W poszukiwaniu pracy przybył do Królestwa Polskiego. Tutaj nastąpiła jego szybka polonizacja. Zatrudnienie
znalazł w dobrach Ordynacji Zamojskiej. Wiosną 1863 r. przystąpił do powstania
styczniowego i zorganizował własny oddział. Po przybyciu w okolice Kraśnika
partii pod dowództwem płk. Tomasza Wierzbickiego oddał się pod jego komendę.
Brał udział w kampanii letniej gen. Michała Heydenreicha-Kruka. W trzech bitwach był dowódcą oddziału. Pod Fajsławicami dostał się do niewoli. Został zesłany
do guberni saratowskiej i tam prawdopodobnie zmarł.
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Herman Wagner to jeden z przedstawicieli innych narodowości, którzy już w pierwszym pokoleniu poczuli się Polakami i byli gotowi oddać życie za sprawę nowej ojczyzny. Z pochodzenia był Austriakiem
lub Niemcem, od chwili zamieszkania w Królestwie Polskim jako kolonista polonizował się w szybkim tempie. Dowodem tego była konwersja z protestantyzmu na katolicyzm oraz nawiązywanie kontaktów
sąsiedzkich i towarzyskich prawie wyłącznie z polskim środowiskiem.
Podejmując kolejne zatrudnienia znajdował je już tylko u polskich pracodawców. Kiedy rozpoczęło się powstanie styczniowe, jako prawy
Polak postanowił wziąć w nim udział. Uczynił to, pozostawiając żonę
i kilkoro nieletnich dzieci. Działalność partyzancką rozpoczął od organizacji w zachodniej części powiatu zamojskiego własnego oddziału powstańczego, pierwszego większego w tej części województwa
lubelskiego.
Ojczyzną Karola Hermana Wagnera była Galicja, gdzie jego ojciec Karol był nadleśniczym w jednym z tamtejszych majątków
ziemskich, choć on sam urodził się 11 grudnia 1824 roku w Wolnym Mieście Krakowie1. Ojciec był ewangelikiem, w tej wierze wychowywał Hermana i o rok młodszą córkę, Emilię2. Niewiele zachowało się informacji o najwcześniejszym okresie życia Hermana.
Z życiorysu wiadomo, że przez kilka lat pobierał naukę, być może
w gimnazjum krakowskim, które ukończył w 1843 roku. Przy wyborze zawodu postanowił kontynuować tradycje rodzinne. Na dalszą edukację wyjechał do państwa pruskiego na tereny Wielkiego
Księstwa Poznańskiego. Z czasem przyjął nawet tamtejsze obywatelstwo, zapewne w związku z zawarciem małżeństwa z Prusaczką.
Zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych uzyskiwano wówczas drogą praktyki. W związku z tym Herman odbył
trzyletnią praktykę w zakresie leśnictwa w dobrach hrabiego Atanazego Raczyńskiego w Obrzycku3, w siedzibie tamtejszej Ordynacji.
Postępy Wagnera w nauce zostały wysoko ocenione, czego wynikiem
1

Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Akta Ordynacji Zamojskiej (dalej:
AOZ), sygn. 5009. Akta osobowe Hermana Wagnera.
2

Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Akta stanu cywilnego paraﬁi
ewangelicko-unijnej Obrzycko (dalej: ASC Obrzycko), sygn. 56, s. 2–3, akt nr 5.

3

Obrzycko − obecnie pow. Szamotuły w woj. wielkopolskim.
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była pozytywna decyzja władz Ordynacji w sprawie jego zatrudnienia. W roku 1846 roku objął posadę leśnika w Leśnictwie Obrzyckim.
Po siedmiu latach został przeniesiony do Leśnictwa w Kuźnicy Grabowskiej4, stanowiącego również część dóbr Atanazego Raczyńskiego, ale położonych w Królestwie Polskim. Pełnił tam obowiązki kasjera i kontrolera lasów – do czerwca 1856 roku5. Potem, od 1 lipca 1856
roku, prawdopodobnie ze względów rodzinnych, podjął pracę w dużym majątku ziemiańskim w Rembielicach Szlacheckich koło Wielunia. Pracował tam blisko cztery lata, do 31 marca 1860 roku6. Z obydwu miejsc otrzymał bardzo dobre rekomendacje. Ostatni pracodawca
tak oceniał jego pracę: „(…) sprawował się przez ten czas [w okresie
pracy w Rembielicach − ZB] bardzo dobrze, a mianowicie rozwinął
we wszystkich gałęziach leśnictwa całą swą znajomość fachową, którą w wysokim posiada stopniu”7.
Na własną prośbę zwolnił się z pracy w Rembielicach, tłumacząc
swą decyzję koniecznością zajęcia się własnym gospodarstwem. Widocznie jednak rola rolnika i gospodarza przerosła jego umiejętności
i możliwości, a zarazem nie zapewniała wystarczających dochodów, bo
już w pół roku później czynił starania o nową pracę najemną. Dowiedziawszy się o wolnym etacie leśniczego w Ordynacji Zamojskiej, postanowił tam szukać zatrudnienia. Na początku października 1860 roku
złożył odpowiednie podanie do władz Ordynacji. Rekomendację dał
mu niejaki Siedel, osoba dobrze znana władzom ordynackim. W swojej
opinii napisał, że „młodzieniec ten jest uczciwym i czynnym człowiekiem w swym fachu i będzie dla nas bardzo pożytecznym. Dlatego
przedstawiam go (…) [aby] jako leśniczy mógł być umieszczony”. Wagner przedstawił także dwie rekomendacje z bardzo dobrymi ocenami
od swoich poprzednich pracodawców. W tej sytuacji decyzja Zarządu
Ordynacji była pozytywna. Został zatrudniony od 1 listopada 1860 roku8.
Wagnera skierowano do pracy na stanowisku leśniczego w kluczu
Stróża, należącym do leśnictwa janowskiego, położonego niedaleko
4

Kuźnica Grabowska − obecnie pow. Ostrzeszów w woj. wielkopolskim.

5

APL, AOZ, sygn. 5009, k. 7.

6

Ibidem, k. 7.

7

Ibidem, k. 8.

8

Ibidem, k. 1, 3, 6, 8.
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Kraśnika. Zapewniono mu wynagrodzenie w wysokości 940 złp rocznie, poza tym 500 złp na utrzymanie dwóch koni oraz 24 półsążnie
kubiczne drewna opałowego w naturze. Przysługiwało mu także bezpłatne mieszkanie służbowe. Jego sytuacja materialna nie przedstawiała się wówczas najlepiej, skoro poprosił pracodawcę o refundację
kosztów przeniesienia się do miejsca pracy z rodziną. Przyznano mu
zapomogę zwrotną w wysokości 300 złp. Ze względu na fakt, że nie
mógł otrzymać mieszkania służbowego dla siebie i rodziny w Stróży,
uzyskał zezwolenie na wynajęcie odpowiedniego lokum w Kraśniku
na koszt Ordynacji. Mógł więc już wtedy sprowadzić do siebie rodzinę − żonę z czwórką nieletnich dzieci9. Był bowiem żonaty od 1849
roku z Augustą Ingendorf urodzoną w 1826 roku, wywodzącą się
z niemieckiej rodziny zamieszkałej w Obrzycku. Mieli czworo dzieci:
Ludwikę Emilię, Józefa Aleksandra Ryszarda (ur. 1856), Matyldę Karolinę (ur. 1857) i Stanisławę Nepomucenę (ur. 1860)10.
Wagner jako pracownik również w nowym miejscu zatrudnienia
był dobrze oceniany, władze ordynackie nie szczędziły mu pochwał.
Znalazło to odbicie w prowadzonej przez nie jego dokumentacji personalnej.
Do powstania styczniowego Wagner przystąpił w drugiej połowie
kwietnia 1863 roku11. Zaczął tworzyć w lasach ordynackich w okolicach Kraśnika własną partię. Według Stanisława Zielińskiego bliskość
granicy sprzyjała rozwojowi oddziału, ale jak się zdaje liczba żołnierzy nie przekroczyła stu ludzi. Jeśli chodzi o kadrę oﬁcerską oddziału, to była zapewne nieliczna, wiadomo jedynie, że należał do niej
por. Deputowicz. Mały oddziałek pod jego dowództwem 22 czerwca naszedł miasteczko Urzędów i dokonał zaboru pieniędzy z kasy
miejskiej12. Zarówno niewielka liczebność oddziału, jak i brak przy9

APL, AOZ. sygn. 5009, k. 10–10v. 13–13v, 14–14v, 27–28.

10

APP, ASC Obrzycko, sygn. 56, s. 2–3, akt nr 4; s. 21–22, akt nr 71; sygn. 92,
s. 14, akt nr 27; sygn. 96, s. 14v, akt nr 84; Archiwum Państwowe w Częstochowie,
Akta stanu cywilnego Paraﬁi Rzymskokatolickiej w Parzymiechach z lat 1808–
1916, akt nr 74/1857.

11
12

S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, s. 92.

M. Mądzik, W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1809−1864), [w:]
Dzieje Urzędowa, pod red. R. Szczygła i M. Surdackiego, Lublin–Urzędów 2011,
s. 275.
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gotowania wojskowego żołnierzy nie pozwalały na podjęcie działań
bojowych na szerszą skalę. Do starcia z Rosjanami jednak doszło i to
przypadkowo. Na będący w okolicach Sobieszczan oddział Wagnera
napadł 27 czerwca kpt. Żdanko z kolumny ruchomej ppłk. Rakuzy,
złożonej z półtorej roty piechoty (ok. 300 żołnierzy). Powstańcy jednak nie podjęli walki i wycofali się do najbliższego lasu, nie ponosząc
żadnych strat13.
W początkach lipca oddział Wagnera połączył się z partią galicyjską dowodzoną przez płk. Tomasza Wierzbickiego, któremu się podporządkował, Wagner objął funkcję zastępcy dowódcy. Powstańcy
pod nowym dowództwem odbyli chrzest bojowy 18 lipca pod Polichną
k. Kraśnika, gdzie Polacy napadli na oddział janowski i po półtoragodzinnej bitwie zmusili go do ucieczki14.
Po zwycięstwie pod Polichną oddział Wierzbickiego szybkim marszem przemieścił się na Podlasie, gdzie koncentrację kilku oddziałów
zarządził płk Michał Heydenreich-Kruk, naczelnik wojskowy województw lubelskiego i podlaskiego. Zamierzał on urządzić zasadzkę
na rosyjski oddział pościgowy, podążający za Wierzbickim w okolicach Kaniwoli na Pojezierzu Łęczyńskim. Ustalono plan wzięcia
Rosjan w dwa ognie. Jednak 24 lipca, zanim zgrupowanie Heydenreicha nadeszło, płk Wierzbicki wyruszył z miejsca postoju (Nadrybie)
na spotkanie z nim. Zamiast powstańców natknął się na goniący go
13

S. Zieliński (s. 93) podaje informację o udanej zasadzce oddziału Wagnera
na dwie roty wojska rosyjskiego pod Sobieszczanami. W starciu jazdą powstańczą
miał dowodzić Deputowicz. Według informacji polskich Rosjanie mieli 12 zabitych
i przeszło 20 rannych. Zieliński zastrzega się wszakże, że źródła, na których opiera
swoją notkę („Czas”, „Ephémérides Polonaises”), podają dwie daty − 27 i 30 VI
1863. W publikacji Zarys powstania styczniowego opracowany w warszawskiej
cytadeli, Wrocław 1985, s. 214, zawarty jest przekaz o starciu pod Sobieszczanami,
ale bez podania konkretnej daty. Jak wynika z tego źródła, starcie nastąpiło przed
29 czerwca. Tu wszakże jako dowódca partii powstańczej wymieniony jest płk
Tomasz Wierzbicki.
14

APL, RGL, Adm. sygn. 1642, k. 10, 63, 75v; I. Krauss, Pod Polichną. Wyjątek
z „Pamiętnika Żegoty”, [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego,
Lwów 1903, s. 205–210; „Niepodległość” 1863, nr 3, [w:] Prasa tajna z lat 1861–
1864, cz. 2, Wrocław 1969, s. 379; J. Lipski, Pamiętnik powstańca styczniowego,
[w:] Powstanie styczniowe w biografie wpisane. Sześć pamiętników z Lubelszczyzny,
zebr. i oprac. Z. Bieleń, Lublin 2006, s. 56–58; S. Zieliński, op. cit., s. 94–95.
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oddział Rosjan. Ci, uprzedzeni przez miejscowego kolonistę, pobili
i odrzucili powstańców Wierzbickiego, również przybyłe im z pomocą pozostałe oddziały zmusili do odstąpienia. Dobrze przygotowana
zasadzka nie powiodła się z powodu braku koordynacji działań oddziałów powstańczych. W bitwie tej Wierzbicki został ranny i dowództwo nad oddziałem galicyjsko-janowskim objął mjr Wagner15.
Na polecenie płk. Heydenreicha oddziały podlaskie i lubelski Wagnera wyruszyły do południowo-zachodniej części województwa
lubelskiego. Był to właściwy początek letniej kampanii Heydenreicha. Oddziały przeszły w okolice Urzędowa, gdzie 4 sierpnia doszło
do zwycięskiej bitwy pod Chruśliną. Oddział Wagnera stanowił drugą
linię polskiej obrony i wziął udział w walce już podczas drugiego ataku Rosjan. Na rozkaz Kruka część oddziału bezpośrednio wspierała
partię Krysińskiego, a druga część wstrzymywała atak nieprzyjaciela wymierzony w prawe skrzydło Polaków. Z tego zadania dowódca i jego żołnierze wywiązali się bez zarzutu. Uczestniczyli również
w końcowym kontruderzeniu powstańczym, a następnie w pościgu16.
Spod Chruśliny powstańcy podeszli pod Żyrzyn niedaleko Puław.
Tam Heydenreich zorganizował zasadzkę na pocztę wojskową idącą
z Dęblina do Lublina, eskortowaną przez ponad 500-osobowy oddział
wojskowy. Bitwa została stoczona 8 sierpnia w godzinach rannych,
15

[Bitwa pod Kaniwolą], „Gazeta Narodowa” 1863, nr 149, s. 2; B. Deskur,
Dla moich wnuków, Włodawa 2013, s. 66–68; S. Liniewski, Pamiętnik: fragment
z lat 1861–1864, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, pod red.
T. Mencla, Lublin 1966, s. 158; S. Zieliński, op. cit., s. 96; Z. Bieleń, Zwycięzca spod
Żyrzyna. Generał Michał Jan Heydenreich (1831–1886), Lublin 2006, s. 52–53.
16

Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Żurnal′ voennych dejstvij
za okres od 30 VII/10 VIII–7/19 VIII; „Doniesienie z Placu Boju” 1863, nr 3, [w:]
Prasa tajna z lat 1861–1864, cz. 1, Wrocław 1966, s. 528–530; „Niepodległość”
1863, nr 5, [w:] Prasa tajna…, cz. 2, op. cit., s. 404–405; Zarys powstania
styczniowego..., op. cit., s. 216–218; M. Berg, Zapiski o powstaniu polskiem
1863 i 1864 roku, t. 3, Kraków 1899, s. 249–250; A. Sikora, Moje wspomnienia z
powstania polskiego z roku 1863/64 przez…, [w:] Powstanie styczniowe w biografie
wpisane…, op. cit., s. 187–189; E. Kozłowski, Bitwy pod Chruśliną i Żyrzynem
w 1863 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1959, R. 4, nr 1, s. 137–141; Idem,
Od Węgrowa do Opatowa 5 II–21 II 1864. Wybrane bitwy powstania styczniowego,
Warszawa 1962, s. 153–159; S. Zieliński, op. cit., s. 97–98; Z. Bieleń, op. cit.,
s. 58–60.
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na drodze Warszawa–Lublin. Oddziały polskie atakowały Rosjan
ze wszystkich stron. Oddział Wagnera miał wyjść na tyły wojsk rosyjskich i nie dopuścić do wycofania się ich w stronę Moszczanki
i Dęblina, tj. miejsc, z których nadeszły. Nie miał większego udziału w boju, który toczył się głównie wokół dział i furgonów pocztowych oraz na przodzie. Rosjanie nawet nie próbowali wycofywać się.
W końcowej fazie bitwy, za cenę dużych strat, nielicznej grupie żołnierzy rosyjskich udało się w walce na bagnety przebić przez polską
linię w kierunku Kurowa. Zwycięstwo powstańców było pełne, największe w całym powstaniu17.
Po bitwie zgrupowanie powstańcze po przejściu na Podlasie zostało
rozformowane. Oddział Wagnera przeszedł do Lasów Łęczyńskich,
gdzie przeczekał pierwsze operacje poszukiwawcze Rosjan. Tymczasem władze narodowe postanowiły przeprowadzić operację odciążającą gen. Heydenreicha przez wkraczające do Królestwa oddziały
galicyjskie gen. Aleksandra Waligórskiego i płk. Marcina Borelowskiego. Zadanie odciągnięcia Rosjan od granicy otrzymały również
oddziały lubelskie płk. Ruckiego i mjr. Wagnera. Na początku drugiej
połowy sierpnia opuściły one Lasy Łęczyńskie i zgodnie z poleceniem
przeszły w okolice Urzędowa. Tymczasem gen. Waligórski przesunął termin wkroczenia do Królestwa. W tej sytuacji obydwa oddziały powstańcze rozpoczęły odwrót do swoich baz. W trakcie marszu
17

AGAD, Żurnal′ …, op. cit.; Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego,
styczeń–sierpień 1863, Wrocław 1974, s. 335; Korespondencja namiestników
Królestwa Polskiego, sierpień 1863–maj 1864, Wrocław 1978, s. 5; „Doniesienie
z Placu Boju” 1863, nr 2, [w:] Prasa tajna…, cz. 1, op. cit., s. 528; „Wiadomości
z Placu Boju” 1863, nr 7, [w:] Prasa tajna…, cz. 1, op. cit., s. 536; „Polska” 1863, nr
8, [w:] Prasa tajna…, t. 2, op. cit., s. 312; „Niepodległość” 1863, nr 5, [w:] Prasa
tajna …, t. 2, op. cit., s. 405–406; N.M. Katkov, 1863 god, cz. 1, Moskva 1887,
s. 606, 615; Zarys powstania styczniowego…, op. cit., s. 218–219; M. Pawliszczew,
Tygodnie polskiego buntu, t. 2, Walka orężna 1863–1864, Warszawa 2003, s. 321–
324, 343; W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, t. 4, Kraków 1905, s. 339–346;
M. Berg, op. cit., t. 3, s. 250–258; A. Migdalski, Wspomnienia rotmistrza kawalerii
narodowej z 1863/1864 roku, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie…, op.
cit., s. 213–214; A. Sikora, op. cit., s. 190–194; J. Stella-Sawicki, Rok 1863, Lwów
1905, s. 126–129; S. Zieliński, op. cit., s. 100; S. Szablewski, Bój pod Żyrzynem
dnia 9 VIII 1863 r., „Przegląd Piechoty” 1934, R. 7, z. 1, s. 39–44; E. Kozłowski,
Bitwy pod Chruśliną…, op. cit., s. 142–149; Idem, Od Węgrowa…, op. cit., s. 163–
179; Z. Bieleń, op. cit., s. 67–74.

77

Zdzisław Bieleń

okazało się, że bardzo blisko znajduje się pościgowy oddział rosyjski
z Janowa pod dowództwem płk. Emanowa. Polacy zaczęli uchodzić
na Podlasie, a Rosjanie rzucili się w pogoń. Kiedy Polacy znaleźli się
kilkanaście kilometrów za Piaskami, okazało się, że w pobliskim miasteczku Siedliszcze znajduje się gen. Heydenreich z oddziałem ppłk.
Karola Krysińskiego. Dowódcy lubelscy otrzymali rozkaz połączenia
się z naczelnikiem, co też niezwłocznie wykonali. 24 sierpnia zgrupowanie otrzymało polecenie przejścia na lewy brzeg Wieprza, by w ten
sposób ujść pogoni, która – jak sądzono – pójdzie w ślad za oddziałami Ruckiego i Wagnera w stronę Piasków. Zgrupowanie powstańcze,
wykonując rozkaz, przeszło rzekę, a most podpaliło. Ariergardę zgrupowania stanowiły przemęczone oddziały Wagnera i Ruckiego. Kiedy
Polacy znaleźli się niedaleko wsi Fajsławice, zostali zaatakowani przez
wszystkie siły Emanowa, któremu pośpieszył z pomocą drugi oddział
pod dowództwem płk. Sołłoguba. Polacy próbowali chronić się w niewielkim lasku. Część wojsk narodowych z gen. Heydenreichem i ppłk.
Krysińskim po krótkim oporze uszła z placu boju przed zamknięciem
kotła. Większość, głównie oddziały Ruckiego i Wagnera, otoczona
ze wszystkich stron, uporczywie się broniła. Podejmowano też próby
wyrwania się mniejszymi i większymi grupami; niektórym nawet się
udało. Tymczasem walka przedłużała się przy stałych postępach Rosjan. Przed wieczorem Wagner po naradzie z Ruckim, zgromadziwszy wokół siebie około 200 powstańców, postanowił zwartą kolumną
przedrzeć się w stronę Biskupic. Zaledwie wychylili się z lasu, przywitał ich gęsty ogień armatni i karabinowy. Część szybko zrejterowała z powrotem do lasu. Około 150 żołnierzy na czele z Wagnerem
postanowiło poddać się. Pozostali w lasku przez jakiś czas jeszcze się
bronili, ale i oni w końcu zaprzestali walki. W kilkugodzinnej bitwie
życie straciło 160 powstańców, a 634 dostało się do niewoli. Większość
jeńców (zdrowych) odtransportowano do Lublina, a wkrótce potem do
Warszawy, w tej liczbie również Wagnera18. Za udział w powstaniu,
18

S. Kieniewicz, Józefa Władysława Ruckiego relacja o kampanii własnej, „Teki
Archiwalne” 1992, t. 22, s. 29–32; Dokumenty terenowych władz wojskowych
powstania styczniowego 1863–1864, Wrocław 1976, s. 63; E. Noiński, Spis
powstańców wziętych do niewoli w bitwie pod Fajsławicami 24 sierpnia 1863 roku,
„Rocznik Bialskopodlaski” 2004, t. 12, s. 271; Zarys powstania styczniowego…, op.
cit., s. 219–223; M. Pawliszczew, op. cit., s. 344; J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu
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pełnienie funkcji dowódcy oddziału i walkę z wojskiem rosyjskim
jako pruski poddany został zesłany na zamieszkanie do miasta Serdobsk19 w guberni saratowskiej. Wysłano go w czwartej partii skazańców w październiku 1863 roku20. Będąc na zesłaniu interesował w dalszym ciągu sprawami powstania. Świadczy o tym pytanie skierowane w liście do żony na początku wiosny 1864 roku: „W jakim stanie
znajduje się nasza sprawa?”. Spowodowało ono nawet kilkumiesięczne
śledztwo i wymianę korespondencji między Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych, władzami guberni saratowskiej i Królestwa21. Pismo
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Berga stanowi ostatnią informację o Wagnerze. Prawdopodobnie w Rosji zmarł.
Powstańcza droga Wagnera była czasowo krótka, niemniej jednak obﬁtująca w ważkie wydarzenia insurekcji styczniowej na Lubelszczyźnie. Wziął udział we wszystkich bitwach kampanii letniej
Heydenreicha, najważniejszej i najbardziej spektakularnej. Klęska
pod Fajsławicami oznaczała koniec jego powstańczego żywota, ale
też osobistą tragedię. Na łasce rodaków pozostawił rodzinę – przez
dłuższy czas bez środków do życia. Jego los był podobny do dziejów wielu innych rodaków, którzy osobiste szczęście i stabilne życie
podporządkowali walce o wolność ojczyzny. Nie doczekał się grobu
w ojczyźnie. Nie wiadomo nawet, kiedy zmarł, bo najpewniej stało
się to na zesłaniu. W Lublinie jego imieniem nazwano jedną z ulic
na osiedlu Powstańców Styczniowych (obecnie część osiedla Konstantynów) na Węglinie.
Zdzisław Bieleń

styczniowym, t. 2, Warszawa 1925, s. 185; W. Przyborowski, op. cit., s. 354–360;
S. Zieliński, op. cit., s. 101–102; S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983,
s. 565; E. Kozłowski, Od Węgrowa…, op. cit., s. 183–195; Z. Bieleń, op. cit., s. 83–93.
19

Serdobsk – miasto w Rosji położone nad rzeką Serdobą, 80 km na północny
zachód od Saratowa.
20

AGAD, Zarząd Generał Policmajstra w Królestwie Polskim, sygn. 7, k. 33;
sygn. 51, k.104; M. Pawliszczew, op. cit., s. 416; J. Maliszewski, Sybiracy zesłani
i internowani za udział w powstaniu styczniowym, [Warszawa] 1930, s. 46.
21

AGAD, Zarząd Generał Policmajstra…, sygn. 51, k. 104−123.
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Karol Herman Wagner-life and activity in the January
Uprising
Keywords
January Uprising in Lublin region, Herman Wagner, the leader of the partisan unit, captivity, exile, history of Poland

Summary
Herman Wagner was one of the heroes of the January Uprising in Lublin region. Herman
Wagner was a ﬁrst generation Pole with roots in the German speaking community. His
origins were in Galicia. He spent his life in Grand Duchy of Posen where he learnt
the trade, he worked and he started a family. Searching for a job he arrived in the The
Congress Kingdom of Poland. It’s there that he became polonized. He found employment
in the land property of the Zamoyski Ordinance. In the spring 1863 Herman Wagner
joined the January Uprising and he organized his own partisan unit. After a unit under
the command of colonel Tomasz Wierzbicki had arrived in the area of Krasnik. Herman
Wagner surrendered himself to be under the colonels command. He took part in the
summer campaign of the general Michał Heydenreich-Kruk. He commanded a partisan
unit in three battles. He was made prisoner in the battle of Fajsławice. He had been
subsequently sent to the Saratowski governorate where he probably died.

Karol Herman Wagner – Leben und Aktivität im
Januaraufstand
Schlüsselworte
Januaraufstand in der Region Lublin, Herman Wagner, Kommando-Befehlshaber, Gefangenschaft, Exil, Geschichte Polens

Zusammenfassung
Herman Wagner ist einer der Helden des Januaraufstandes in der Region Lublin. Er
war polnischer Abstammung in der ersten Generation, die deutschsprachige Wurzeln
hatte. Er kam aus Galizien. Sein Lebensweg führte ihn durch das Großherzogtum
Posen (Berufsausbildung, Arbeit, Gründung einer Familie). Auf der Suche nach Arbeit
erreichte er das Königreich Polen. Hier fand seine schnelle Polonisierung statt. Er
fand eine Anstellung in Gütern des Familienﬁdeikommisses in Zamość. Im Frühjahr
1863 trat er in den Januaraufstand ein und organisierte sein eigenes Kommando.
Nach der Ankunft der Truppe in die Umgebung von Kraśnik unter dem Kommando
von Oberst Tomasz Wierzbicki stellte er sich unter sein Kommando. Er nahm an der
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Sommerkampagne von General Michał Heydenreich-Kruk teil. Er war der KommandoBefehlshaber in drei Schlachten. Er wurde unter Fajsławice gefangen genommen. Er
wurde in das Gouvernement Saratow geschickt und wahrscheinlich starb auch dort.

Кароль Герман Вагнер – жизнь и участие в
Январском восстании
Ключевые слова
Январское восстание на Люблинщине, Герман Вагнер, командир
отряда, плен, ссылка, история Польши

Резюме
Герман Вагнер – один из выдающихся участников Январского восстания на
Люблинщине. Был он поляком только лишь в первом поколении, сам происходил
из немецкоязычного населения Галиции. Его жизненный путь вёл через
Великое герцогство Познанское (обучение профессии, работа, создание семьи).
В поисках работы он прибыл в Царство Польское. Здесь произошла его скорая
полонизация. Вагнер трудоустроился в угодиях, входящих в состав Ординации
Замойской. Весной 1863 года он присоединился к Январскому восстанию и
собрал собственный отряд. Его отряд ушёл в подчинение полковнику Томашу
Вежбицкому, прибывшему в район города Красник. Вагнер принял участие
в летней кампании ген. Михала Гейденрейха-Крука. Командовал отрядом в
трёх битвах, затем был пленён у местности Файславице. Отправлен в ссылку в
Саратовскую губернию, где, вероятно, умер.
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August Hlond, Na straży sumienia narodu (reedycja wydania z 1951 roku
ze wstępem posła Czesława Sobierajskiego), Warszawa 2018.
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u progu Niepodległej (sierpień 1914−grudzień 1919)
Słowa kluczowe
„Tygodnik Ilustrowany”, I wojna światowa, muzeum, zabytek

Streszczenie
Celem artykułu jest zrekonstruowanie realizowanej przez „Tygodnik Ilustrowany”
w latach 1914−1919 strategii informacyjnej w zakresie sposobu przedstawiania czytelnikom problematyki związanej z szeroko rozumianą ochroną zabytków. Analiza
artykułów publikowanych na łamach warszawskiego pisma w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu wykazała, iż zagadnienie gromadzenia i ochrony pamiątek narodowych w kontekście tworzenia muzeów stopniowo zyskiwało na znaczeniu, stając się częścią dyskursu na temat budowania współczesności i przyszłości
odzyskującego niepodległość państwa. Pokazano, jak kwestia ochrony zabytków
i organizowania placówek przeznaczonych do ich prezentowania, opracowywania
i popularyzowania zyskiwała na znaczeniu dzięki uznaniu, iż odgrywa ona ważną
rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich, umacnianiu poczucia tożsamości narodowej, budowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
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„Nie można tracić czasu, trzeba chwytać wszystko nam niezbędne nie tylko dla potrzeb duszy własnej, lecz i dla obudzenia wśród
obcych narodów prawdziwego poznania nas, uszanowania przeszłości i teraźniejszości Polski, utrzymania wiary w naszą dalszą moc
istnienia”1.
Tak w 1919 roku redakcja „Tygodnika Ilustrowanego” w artykule poświęconym Muzeum Wojny zdeﬁniowała swoje zobowiązanie
wobec powojennego tu i teraz. Nie było to novum, gdyż od początku
warszawski periodyk koncentrował uwagę na szeroko rozumianej historyczności, tradycji, przeszłości2. Nieprzypadkowo założone w 1859
roku pismo, istniejące nieprzerwanie przez osiemdziesiąt lat, w podtytule początkowo miało informację, iż zajmować się będzie zabytkami,
pamiątkami oraz archeologią3. Opublikowana deklaracja była zatem
z jednej strony nawiązaniem do tradycji, realizowanej od dawna strategii informacyjnej, z drugiej zaś doprecyzowaniem uaktualnionego –
w kontekście zachodzących zmian − stanowiska periodyku.
Wydaje się to o tyle istotne, iż dla warszawskiego tygodnika, pisma
o mocnej pozycji na rynku, które mimo wojennych prywacji zdołało utrzymać ciągłość wydawniczą, lata 1914−1919 nie były okresem
łatwym. Światowy konﬂikt zbrojny, który wyznaczył koniec XIX
wieku i rozpoczął kolejny etap w historii cywilizacji europejskiej4,
1

A. Borawski, O Muzeum Wojny jako Świątyni Narodowej w Polsce, „Tygodnik
Ilustrowany” (dalej: TI) 1919, nr 50, 51 i 52, s. 790.
2

Szczególnie widoczne było to w pierwszym dziesięcioleciu istnienia tygodnika, gdy
pisano: „[z]bieranie, przechowywanie oraz przekazywanie wiedzy o przeszłości pokoleniom następnym było jednym z podstawowych zadań pisma”. Ową historyczność
rozumiano szeroko jako przedstawienie dziejów kultury, zaznajamianie z dawnymi
obyczajami oraz literaturą, pokazywanie przez opisy oraz drzeworytnicze ilustracje
zabytków przeszłości, przybliżanie tzw. starożytności. Redakcja starała się wpoić czytelnikom ideę troski o pamiątki narodowe stanowiące „materialny łącznik” między
pokoleniami. B. Michałowska, Pierwsze dziesięciolecie „Tygodnika Ilustrowanego”,
[w:] Pozytywizm, cz. 2, oprac. B. Michałowska et al., Wrocław 1951, s. 16−19.
3

Podtytuł brzmiał: „Pismo obejmujące ważniejsze wypadki współczesne, życiorysy znakomitych ludzi, zabytki i pamiątki krajowe, podróże, powieści i poezje,
sprawozdania z dziedziny sztuk pięknych, piśmiennictwa, nauk przyrodniczych,
rolnictwa, przemysłu i wynalazków, szkice obyczajowe i humanistyczne, typy ludowe, ubiory i kostiumy, archeologię itd.”
4

Por. np. M.S. Neiberg, Taniec furii. Wybuch pierwszej wojny światowej oczami Eu-
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skłonił redakcję do szukania nowych sposobów przedstawiania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której ochrona dziedzictwa kulturalnego niekoniecznie była priorytetem. Ponadto, po
śmierci wieloletniego redaktora periodyku Józefa Wolﬀa (19 lutego
1918 roku) i mającym miejsce kilka miesięcy później odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, pismo po raz kolejny stanęło przed koniecznością wypracowania strategii opisywania rzeczywistości, dokonania przewartościowań uwzględniających i aktualne potrzeby,
i perspektywę nieco dłuższą. Odzyskanie niepodległości przyniosło ziszczenie marzeń Polaków o wolności, ale również otworzyło
przestrzeń do formułowania pytań o kształt przyszłego państwa –
dla redakcji oznaczało to, iż dotychczasowe cele i zadania musiały
ulec zmianie. Celem niniejszego szkicu jest zrekonstruowanie realizowanej przez „Tygodnik Ilustrowany” w latach wojny i w pierwszych
powojennych miesiącach strategii informacyjnej w zakresie sposobu
przedstawiania czytelnikom problematyki związanej z zabezpieczaniem materialnego dziedzictwa narodowego5.
W dziejowej zawierusze (1914−1917)
Wieloletnia tradycja przybliżania czytelnikom kwestii związanych
z ochroną zabytków, troską o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturalnego jako część strategii informacyjnej realizowana była – mimo
ograniczeń cenzuralnych najpierw ze strony rosyjskiej, później niemieckiej – również w latach I wojny światowej. Dobrze ilustruje to
zawartość rocznika 1914. Zaledwie kilka tygodni przed wybuchem
konﬂiktu redakcja opublikowała artykuł dotyczący uratowanych
dla potomności zabytków6. Szkic Dawne arsenały m. Lwowa przybliżał
ropejczyków, tłum. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2013; A. Chwalba, Samobójstwo
Europy. Wielka Wojna 1914−1918, Kraków 2014.
5

Przedmiotem analiz będą doniesienia związane z inicjatywami podejmowanymi
na ziemiach polskich. Pismo w latach 1914−1917 sporadycznie informowało o prowadzonych zagranicą działaniach związanych z gromadzeniem polskich zabytków.
Por. np. Z Rapperswilu, TI 1915, nr 28, s. 444; Stulecie Kościuszki w Szwajcarii, TI
1917, nr 40, s. 403.

6

O randze świadczy fakt, iż w zestawieniu bibliograﬁcznym z drugiego półrocza
1918 r. jako osobne działy wyodrębniono Pamiątki, zabytki i typy z przeszłości
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dzieje dwóch obiektów, które dzięki zabiegom wiceprezydenta miasta Tadeusza Rutowskiego7 oraz dyrektora Archiwum Miejskiego
we Lwowie Aleksandra Czołowskiego powróciły w polskie ręce8.
Redakcja omawiała burzliwe dzieje obiektów, przedstawiła aktualną
kondycję budynków, ale także informowała o ich planowanym wykorzystaniu – przeszłość płynnie łączy się ze współczesnością, dążąc
ku przyszłości. Sfunkcjonalizowany opis pozwalał prześledzić dzieje
miasta, pokazywał związane z budynkami wydarzenia i postaci, przynosił informacje o wybranych obiektach – tablicach kamiennych z herbowymi płaskorzeźbami (wśród nich orzeł polski) oraz ﬁgurze św.
Michała zabijającego smoka. Wyeksponowanie (również na poziomie
ikonicznym przez zamieszczenie fotograﬁi) dwóch zabytków nie było
przypadkowe, przypomniane w artykule „starożytności” przywoływały bowiem obraz dawnej świetności, rycerskich tradycji i wielkości
miasta. Obiekty, które oparły się niszczącej sile czasu i destrukcyjnym
działaniom zaborcy, w tak prowadzonej narracji zmieniają się w znak
nieprzemijającej wielkości polskiego społeczeństwa, w dobrą wróżbę
na przyszłość. Dzięki temu arsenały stają się klejnotami polskiej przeszłości uratowanej dla kolejnych pokoleń9.
Z relacją tą łączy się napisany z ironicznym dystansem felieton Witolda Noskowskiego Z letniego Krakowa, w którym publicysta, drwiąc
z krakowskich aspiracji do bycia wielkim miastem, nie neguje jednak
(2 szkice), a w części Ryciny – Kościoły, pomniki, gmachy, zabytki, pamiątki z przeszłości i miejscowości (18 ilustracji).
7

Rutowski, który funkcję wiceprezydenta Lwowa pełnił od 1905 r., zapisał się
w historii miasta jako dobry polityk, zaangażowany w służbę sztuce i kulturze. Dla
polskiej kultury zasłużył się m.in.: zorganizowaniem wystawy grottgerowskiej oraz
obchodów 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, założeniem Towarzystwa
Literacko-Naukowego (im. Adama Mickiewicza) oraz Miejskiej Galerii Obrazów
we Lwowie, zainspirowaniem władz miasta do stworzenia Muzeum Narodowego im. Jana III Sobieskiego, wydawaniem miesięcznika „Sztuka”; H. Kramarz,
Tadeusz Rutowski. Portret pozytywisty i demokraty galicyjskiego, Kraków 2001,
s. 86−104.
8

E. Laszak, Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865–1944), Łódź
2004.
9

W podobny sposób redakcja przedstawi 3 tygodnie później informację o nabytkach galerii lwowskiej. Art. S. [Artur Schröder], Dawne arsenały m. Lwowa, TI
1914, nr 27, s. 526; idem, Nowe nabytki Galerii m. Lwowa, TI 1914, nr 30, s. 592.
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kulturowego znaczenia dawnej stolicy. W opowieść o zaściankowości
Krakowa, o dążeniu do nowoczesności wplecione zostały uwagi dotyczące znaczenia miasta i jego zabytków służących „na pokrzepienie serc, które pielgrzymują do nas z daleka”10. Jakby wbrew słowom
publicysty, który próbował pokazać przede wszystkim dalekie od europejskiego rozmachu i otwartości życie codzienne, tekst opatrzono
ilustracjami wykonanymi przez Stanisława Tondosa i Wojciecha Kossaka, przedstawiającymi zabytki miasta. Finalne wezwanie, by pokazać prawdziwe oblicze Krakowa nim gród „przestanie być sobą”, jest
de facto zaproszeniem do poznania krakowskich zabytków, zachętą
do spotkania z utrwaloną w nich przeszłością11.
Wybuch konﬂiktu zbrojnego zmusił redakcję do zmodyﬁkowania
realizowanej strategii. Przeświadczenie o randze aktualnych wydarzeń
skłoniło pismo do przekierowania uwagi na notowane z myślą o przyszłych badaniach historycznych wypadki współczesności. W październiku periodyk apelował do czytelników, by starali się możliwie
najdokładniej dokumentować doniosłe wydarzenia, których świadkami i uczestnikami przyszło im być. Zachęcając do prowadzenia pamiętników, tygodnik przekonywał: „[j]est rzeczą pożądaną, aby to, co
przynosi teraźniejszość, nie zacierało się w pamięci ludzkiej, ale, zbierane i notowane skrzętnie, gromadziło się w archiwach prywatnych,
jako materiał dla przyszłego dziejopisa naszych czasów”12. Pod koniec
listopada 1914 roku pismo, potwierdzając zainteresowanie „historią
stającą się” na oczach czytelników, informowało z dumą o pozyskaniu
bogatego materiału fotograﬁcznego ilustrującego dziejowy przełom13.
Realizując własną strategię, tygodnik kwestię opieki nad zabytkami
odsuwał na dalszy plan. Co prawda redakcja opublikowała odezwę Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP), którego człon10

W. Noskowski, Z letniego Krakowa, TI 1914, nr 27, s. 528−529.

11

Ibidem, s. 528.

12

T.I., Pamiętniki, TI 1914, nr 43, s. 723.

13

Redakcja informowała: „Ilustracje nasze utworzą z czasem cykl, stanowiący
niezwykłą pamiątkę czasów, które przeżywamy, ale i dokument historyczny wagi
niepowszedniej”, Od redakcji, TI 1914, nr 48, s. 775; por. M. Gabryś-Sławińska,
Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904−1918, Lublin 2015, s. 284, 322−323, 367−368.
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kowie (m.in. Aleksander Kraushar, Artur Oppman, Władysław Tatarkiewicz) współpracowali z tygodnikiem, jednak nie podjęła się pozyskania odbiorców dla przedstawianej w niej akcji dokumentowania,
zabezpieczania i ratowania narażonych na zniszczenie zabytków. Tekst
apelu sformułowanego przez istniejące od 1906 roku Towarzystwo, które cieszyło się zasłużonym szacunkiem polskiego społeczeństwa, opublikowano w niezbyt eksponowanym miejscu, składając treść mniejszą
czcionką, co znacznie pogorszyło czytelność publikacji. Redakcja, poza
wprowadzającą formułą „otrzymaliśmy następującą odezwę”14, nie
zdecydowała się na opatrzenie wezwania komentarzem. Odnotowano
aktywność TOnZP, nie poparto jej jednak słowami zachęty skierowanymi do czytelników. Nawet wówczas, gdy po przegranej przez wojska
rosyjskie bitwie pod Krakowem (16−25 listopada 1914 roku) redakcja
wiedziona niepokojem informowała o zagrożeniu zabytków Krakowa,
pominięto milczeniem odezwę sprzed dwóch tygodni15. Zamiast przypomnienia prośby o dokumentowanie zniszczeń, odesłania do TOnZP
po pomoc i wskazówki, wyrażono niepoparte racjonalnymi argumentami przeświadczenie, iż dawna stolica przetrwa czas próby. Wezwanie
do działania mającego zabezpieczać pamiątki przeszłości zastąpiono
apelem: „Ufajmy jednak, że zachowa nam jego [tj. Krakowa – M.G.-S.]
skarby w całości troska i modlitwa całego narodu”16.
Również w kolejnych latach konﬂiktu dostrzec można marginalizowanie problematyki ochrony zabytków. Pismo, które – zgodnie z przyjętą strategią – przypominało o konieczności zabezpieczenia śladów
współczesności dla przyszłych badań historycznych17, sporadycznie
podejmowało temat troski o zabytki przeszłości. Do nielicznych wyjątków należy komentarz zamieszczony w dziale Kartki z raptularza
10 kwietnia 1915 roku, gdy redakcja zabrała głos w sprawie zabyt14

TI 1914, nr 47, s. 763.

15

O celach i zadaniach TOnZP por. E. Manikowska, Od miasta do stolicy. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami przeszłości i Warszawa, [w:] Polskie dziedzictwo
kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pod red. E. Manikowskiej, P. Jamskiego, Warszawa 2010, s. 253−281.
16
17

T.I., Kraków, TI 1914, nr 49, s. 785.

Por. np. Tyg. Ill., Druki ulotne, TI 1915, nr 5, s. 72; Komisja archiwalna, TI 1916,
nr 17, s. 204.
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ków galicyjskich. Periodyk, powołując się na publikowane w prasie
rosyjskiej doniesienia dziennikarza, historyka sztuki, kustosza Ermitażu Aleksandra Trubnikowa, uspokajał rodaków, iż doniesienia
o zniszczeniach, grabieżach i zaprzepaszczeniu dorobku kulturalnego Polaków na terenach objętych działaniami wojennymi są… zdecydowanie przesadzone. Z przywołanej w tekście relacji Trubnikowa wynikało wręcz, iż przypadki zniszczeń należały do rzadkości,
a destrukcyjne działania przypisać wypadało żołnierzom austriackim
oraz „miejscowym włościanom i bandom wędrownym”. Aby złagodzić „obawy i troski” społeczne o skarby dziedzictwa narodowego
narażone na zniszczenie, tygodnik przywołał – za oddelegowanym
do zbadania sytuacji kustoszem − przykład Horyniec:
Gdy zaczęły kursować pogłoski, że położony między Rawą Ruską a Lubaczowem dwór Ponińskich, Horyniec, uległ zniszczeniu i znajdujące się tam kolekcje
giną, niezwłocznie udałem się do Horyńca w towarzystwie p. Czołowskiego. Rzeczywistość okazała się zupełnie inną. Wojna nie dotknęła zupełnie tej skarbnicy
polskich zabytków kulturalnych, posiadających olbrzymie znaczenie historyczno-artystyczne. Słynna daleko poza granicami kraju biblioteka najdawniejszych ma18
nuskryptów polskich okazała się nienaruszona .

Uspokajające doniesienia nie były zgodne z prawdą. Trubnikow, który w grudniu 1914 roku dotarł do majątku ks. Aleksandra Ponińskiego,
widział cenne księgi rozrzucone po parku i utopione w pobliskim potoku. Interweniował wówczas i narażone na zniszczenie tomy zostały zabezpieczone – stwierdzenie, iż księgozbiór pozostał nienaruszony było
zatem niezgodne z prawdą19. Przekłamania raportu Trubnikowa miały
służyć uspokojeniu nastrojów20, a jednocześnie udowodnić cywiliza18

Zabytki i zbiory galicyjskie, TI 1915, nr 15, s. 232.

19

Por. H. Łaskarzewska, Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach
1914−1920, „Roczniki Biblioteczne” 2014, R. 58, s. 59−60.
20

Te same doniesienia zinterpretowane zostały nieco inaczej we wspomnieniach
Juliana Talko-Hryncewicza – relacja Trubikowa nie łagodzi obaw, lecz – w kontekście łupieżczych działań wycofujących się Rosjan − zdaje się je potęgować. Deklaracja kustosza, iż wraz z wejściem do Krakowa „uda się nam [Rosjanom –M.G.-S.]
zbliżyć do najcenniejszych zabytków kulturalnych rasy słowiańskiej” budzi w diaryście uzasadniony niepokój. J. Talko-Hryncewicz, Wspomnienia z lat ostatnich
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cyjną przewagę rosyjskich wojsk, które w przeciwieństwie do austriackich barbarzyńców, otoczyły troską zabytki kultury. Dlaczego redakcja, która mogła podejrzewać, iż sprawozdanie rosyjskiego wysłannika
mijało się z prawdą, opublikowała uspokajającą notatkę? Zapewne zadziałały względy cenzuralne. Ponadto przedstawienie konﬂiktu w perspektywie słowiańska współpraca – germańska agresja było zgodne
z realizowaną w pierwszym roku wojny strategią pisma21, któremu –
podobnie jak mieszkańcom Warszawy − mimo wieloletniej rosyjskiej
okupacji bliskie było w tym czasie nastawienie rusoﬁlskie22.
Odsunięcie kwestii niszczenia polskiego dziedzictwa narodowego
na dalszy plan nie oznaczało jej całkowitego przemilczenia. W 1915
roku pismo będzie zamieszczało informacje o zniszczonych w wyniku
działań wojennych majątkach, wraz z którymi przepadły na zawsze
„bezcenne pamiątki gromadzone mozołem pokoleń, przechowywane
ze czcią religijną przez wnuki i prawnuki”23. Z reguły jednak doniesienia o zagładzie służyły przypomnieniu historii posiadłości i związanych z nimi ludzi24, a nie podjęciu dyskusji na temat konieczności
otoczenia troską i ochroną narażonych na destrukcję zabytków kultury − artykuł o zniszczonych Przyłubicach przerodził się w opowieść o Aleksandrze Fredrze, w której wykorzystano liczne cytaty
z piśmiennej spuścizny komediopisarza25, oraz o generale Wincentym
(1908−1932), Warszawa 1932, s. 138.
21

Widać to również w relacji poświęconej zniszczeniu Wożuczyna, gdy pismo
informuje, iż to austriackie pociski doprowadziły do spalenia pałacu wraz z cenną biblioteką, a „pastwą żołdactwa” padła piwnica z „zawartymi w niej przeszło
8 tysiącami butelek win, miodów i starki”; Wożuczyn, TI 1915, nr 14, s. 219.

22

Na początku wojny (po odezwie cara Mikołaja z 14 sierpnia 1914 r.) w Warszawie
dominowała orientacja prorosyjska, utrzymała się ona także po zajęciu miasta przez
Niemców (5 sierpnia 1915 roku). Por. K. Stępnik, Legenda Legionów, Lublin 1995,
s. 10−26.
23

B. Mościcki, Przyłubice, TI 1915, nr 30, s. 470.

24

Informacje o niszczonych miejscach i obiektach pojawią się także w publikowanych w 1916 r. relacjach świadków, będą wówczas jednak przede wszystkim dopełnieniem opowieści o wojnie. Por. np. H. Romer-Ochenkowska, Jeziora Narocz
− Miastra − Baturyn. Wrażenia z frontu, TI 1916, nr 35, s. 417−418; nr 37, s. 441.

25

Starożytnościom zgromadzonym w domowym muzeum przyłubickim poświęcono zaledwie jeden akapit. Por. B. Mościcki, op. cit.
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Leonie Szeptyckim jako żołnierzu i artyście26; doniesienia o zniszczeniu dóbr Szczorse stały się okazją do przypomnienia postaci Joachima
Litawora Chreptowicza27.
W kolejnym roku warszawski tygodnik skupił uwagę na polskiej
architekturze, promując na swoich łamach dwie inicjatywy TOnZP:
zorganizowaną przez Towarzystwo w 1915 roku wystawę „Architektura Polska”28 oraz powystawową publikację Materiały do architektury polskiej. T. 1. Wieś i miasteczko29. Zaangażowanie w problematykę
ochrony dziedzictwa architektonicznego nie oznaczało jednak zmiany strategii w zakresie informowania o zabezpieczaniu zagrożonych
zniszczeniem zabytków i tym razem bowiem pismo zalecało, by „pokrzepić się myślą, że jednak nie wszystko przepadło, nie wszystko zostało zniszczone, bo ocalały jeszcze rzeczy cenne, do których serce
z tym większą siłą przywrzeć ma obowiązek”30. Zajęcie się proble26

Ibidem, nr 31, s. 486.

27

Kwestia zagrożenia pamiątek przeszłości pojawiła się w zakończeniu artykułu w postaci ogólnego stwierdzenia, że „serce się ściska bólem na myśl, że taki
sam los [tj. zniszczenie – M.G.-S.] spotkać może i inne drogie dla nas miejsca, że
lada dzień na linii bojowej mogą się znaleźć i Tuhanowicze ze swymi pamiątkami
po Adamie, i Nieśwież ze swym przebogatym archiwum”. J. Iwaszkiewicz, Szczorse, TI 1915, nr 49, s. 691−692.

28

Wystawę otwarto 8 maja 1915 r., powstała dzięki współpracy Koła Architektów
i TOnZP. K. Dzierwa, Kronika wystaw Towarzystwa Opieki na Zabytkami Przeszłości, [w:] Polskie dziedzictwo kulturowe…, op. cit., s. 289.

29

Wydawnictwo powystawowe zawierało 532 fotograﬁe i do dzisiaj stanowi cenny materiał do dziejów architektury polskiej (zwłaszcza drewnianej). Por. F. Midura, Społeczna opieka nad zabytkami na ziemiach polskich do 1918 roku, Warszawa 2004, s. 262; I. Kopania, „Społeczne życie wizerunku”. O funkcjonowaniu
materiałów ikonograficznych z polskich archiwów dziedzictwa kulturowego, ok.
1900−1939, [w:] Archiwa wizualnego dziedzictwa kulturowego. Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pod red. E. Manikowskiej, P. Jamskiego, Warszawa 2014, s. 149.
30

Za taką interpretacją przemawia tekst poświęcony zniszczonemu w trakcie wojny kościołowi w Zatorach – dla redagującego notatkę dziennikarza ważniejsze niż
zabezpieczenie zabytku jest szybkie odbudowanie świątyni, w której najcenniejsze
obiekty to „świeczniki w ołtarzu, zrobione z cylindrycznych baniek szrapnelowych,
oraz świecznik wiszący, złożony z dwóch stożków szrapnelowych i otoczony festonami, misternie związanymi z niezliczonej ilości nabojów karabinowych”. Analogiczne stanowisko reprezentować będzie pismo w kolejnym roku, gdy informując
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mem ochrony zabytków architektonicznych miało nieco inne niż modyﬁkacja strategii przyczyny. Firma wydawnicza Gebethnera i Wolﬀa,
do której należał „Tygodnik Ilustrowany”, była również nakładcą powystawowej publikacji31. Wydaje się, iż zainteresowanie problematyką
architektoniczną mogło wynikać z kwestii ekonomicznych, a troska
o zabytki i tym razem miała charakter wtórny, pojawiała się jako element marginalizowany, choć obecny w wywodzie32.
W kolejnym roku wojny uwaga redakcji skoncentrowała się
przede wszystkim na prywatnych kolekcjach, które zgodnie z XIX-wieczną tradycją postrzegano w kontekście powinności narodowych33. „Tygodnik Ilustrowany” opublikował wówczas krótką notkę poświęconą zbiorom Antoniego Strzałeckiego, który ze swojej
bogatej kolekcji podarował tworzącemu się Muzeum Narodowemu zbroję husarską34; opatrzone fotograﬁą doniesienie o odkryciu nieznanej rzeźby Teoﬁla Lenartowicza, dzięki uprzejmości
o wystawie Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Królestwie Polskim
odnotuje, iż wiele krzyży i kapliczek uległo zniszczeniu, ale zamiast wezwania
do opieki nad zabytkami, sformułuje postulat przygotowania dobrych wzorów
dla tworzenia nowych obiektów sakralnych. Z. D. [Zdzisław Dębicki], Wieś i miasteczko, TI 1916, nr 24, s. 285; Pamiątka wojny, TI 1916, nr 7, s. 81; W. M., Wystawa „Krzyżów polskich”, TI 1917, nr 18, s. 221.
31

O druku kolejnych zeszytów Wsi i miasteczka będzie informowała redakcja
w dodatku reklamowym i w anonsach zamieszczanych wewnątrz numeru. Kwestia
polskiej architektury powróci przy okazji zaprezentowania książki Stefana Szyllera
znajdującej się w ofercie wydawnictwa Gebethnera i Wolﬀa, a także publikacji dwuczęściowego studium poświęconego „śparogom”. Por. np. TI 1916, dodatek reklamowy do nr 30, s. 1; „Wieś i miasteczko”, TI 1916, nr 29, s. 347; TI 1916, nr 36, s. 434;
Czy mamy polską architekturę?, TI 1916, nr 26, s. 308; TI 1917, nr 1, s. 13; Tradycja
budownictwa ludowego, TI 1918, dodatek reklamowy do nr 6, s. 2; „Śparogi”. Studium z dziedziny architektury i wierzeń ludowych, TI 1918, nr 6, s. 66−67; nr 7, s. 80.

32

W 1917 r. redakcja zamieściła tekst poświęcony architekturze wielkopolskiej – przedstawiając projekty Rogera Sławskiego, eksponowała zaangażowanie polskiego społeczeństwa w tworzenie zgodnych z duchem narodowym świątyń, dworów, kamienic.
Rodzimość budynków była ważniejsza niż związek z zabytkowym kontekstem; Pomniki nowoczesnego polskiego budownictwa w Wielkopolsce, TI 1917, nr 31, s. 382−383.

33

T.F. de Rosset, Szkic o polskich kolekcjach artystycznych epoki zaborów, [w:]
Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX
wieku, pod red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfela, Warszawa 2014, s. 31.

34
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Zbroja husarska, TI 1917, nr 8, s. 111.

„Tygodnik Ilustrowany” wobec ochrony zabytków u progu Niepodległej...

właściciela przedstawionej czytelnikom35; informację dotyczącą wystawy kościuszkowskiej, zorganizowanej dzięki użyczeniu
obiektów z prywatnych zbiorów ord. Franciszka Krasińskiego,
hr. Przeździeckich, przemysłowca Edwarda Natansona, mecenasa
Stanisława Patka, kolekcjonera-antykwariusza Gustawa Soubise-Bisiera, ziemianina i mecenasa artystów Dominika Witke-Jeżewskiego, handlowca Eugeniusza de Phulla, Hermana Rotblata,
przemysłowca i kolekcjonera Edwarda Neprosa, adwokata Leona
Papieskiego36, numizmatyka i archeologa Wiktora Windyk-Wittyga, biblioﬁla Mieczysława Rulikowskiego, kolekcjonera Stanisława Ursyn-Rusieckiego37; ofertę prałata Ignacego Lasockiego
wyprzedającego kolekcję obrazów38. Redakcja odnotowała także zainicjowaną przez Stanisława Odyńca akcję TOnZP, mającą
na celu rejestrację strat wojennych w zakresie zabytków kościelnych. W numerze 14 pojawił się artykuł sygnowany inicjałami
W. M., w którym wskazywano, że proponowane dokumentowanie
zniszczeń miałoby „wielkie znaczenie dla dziejów kultury rodzimej
i historii”39 sztuki, podkreślano doniosłe znaczenie owej pracy, chwalono za dobrze zorganizowaną i przeprowadzoną akcję notowania
strat prywatnych. I chociaż w zakończeniu pojawiła się deklaracja,
iż zamieszczony tekst „ma na celu popularyzację omawianego projektu p. O[dyńca]”40, a sformułowane uwagi „są tylko wstępem
do przygotowującej się akcji, która winna rozwiną się jak najrychlej”41,
w kolejnych numerach warszawski periodyk nie powrócił do tematu.
Niejako w zamian pismo opublikowało dwa artykuły mające przybliżyć czytelnikom zagadnienia związane z zabytkami polskich
35

H. Wiercieński, Nieznana rzeźba T. Lenartowicza, TI 1917, nr 7, s. 97.

36

W wolnej Polsce Papieski będzie jednym z darczyńców, którzy przekazali zbiory
placówkom państwowym. G.P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane
problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa
2010, s. 462.

37

Wystawa kościuszkowska, TI 1917, nr 20, s. 253.

38

Amatorstwo sztuki i czyn miłosierny, TI 1917, nr 15, s. 187.

39

W. M., Rejestracja strat kościelnych, TI 1917, nr 14, s. 173.

40

Ibidem.

41

Ibidem.
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stolic: Aleksandra Kraushara opowieść o masońskiej kamienicy na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie42 oraz Jana Grzywińskiego doniesienia o odkryciach poczynionych na wzgórzu wawelskim43.
W obu przypadkach zaproponowano jednak spojrzenie ciekawostkowe, nie zdecydowano się na podjęcie kwestii ochrony i zabezpieczania zabytków.
Zaprezentowany powyżej zarys sposobu informowania opinii publicznej o działaniach związanych z ochroną polskich zabytków
wskazuje, że choć redakcja dostrzegała znaczenie kwestii ochrony
dziedzictwa narodowego, gromadzenia o nim informacji, rejestracji
stanu posiadania i zabytków, podejmowała temat raczej niechętnie,
bez wyraźnie sproﬁlowanego celu. Postawa taka mogła budzić pewien
niepokój, zwłaszcza w kontekście faktu, iż na terenie Warszawy prężnie działało TOnZP, którego członkowie współpracowali z pismem.
Tymczasem o inicjatywach cieszącej się szacunkiem, zasłużonej
dla polskiej kultury instytucji informowano niejako przy okazji, bez
angażowania się w popularyzowanie przyświecających mu idei. Wydaje się, że wyjaśnienie takiego stanu rzeczy odnaleźć można w szkicu
Pamiątki polskie napisanym przez Zdzisława Dębickiego i opublikowanym z okazji otwarcia (15 grudnia 1915 roku) wystawy pokazującej
pamiątki z powstania listopadowego, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Historii (TMH)44. Dziennikarza nie tyle interesowało
42

W 1918 r. pismo opublikuje kolejny tekst Kraushara, tym razem poświęcony
pałacom przy ulicy Długiej (pałac ks. Marii Radziwiłłowej oraz pałac Teppera).
A. Kraushar, Z dziejów Warszawy. Zagadkowa kamienica na Krakowskim Przedmieściu, TI 1917, nr 33, s. 408−409; idem, Z dziejów Warszawy. Dwa zapomniane
pałace przy ulicy Długiej, TI 1918, nr 18, s. 209.
43

W latach 60. XIX w. powstał pomysł stworzenia na Wawelu Muzeum Narodowego, zbiory gromadzono od 1880 r., powszechnie znany był gest Matejki, który
w 1882 r. oﬁarował przyszłej instytucji Hołd pruski. W artykule nie pojawia się
jednak informacja o przeznaczeniu Wawelu. Por. M. Krzemińska, op. cit., s. 51;
J. Grzywiński, Podziemny Wawel, TI 1917, nr 43, s. 528.
44

Ani nazwa organizatora, ani tytuł wystawy nie pojawiają się w tekście Dębickiego, co wskazywałoby, iż samo wydarzenie było dla piszącego jedynie punktem wyjścia do rozważań natury ogólnej. Wskazówką pozwalającą zidentyﬁkować
TMH jest informacja, że pamiątki przeszłości są wystawione w kamienicy książąt
Mazowieckich (od 1913 r. siedziba TMH). Por. J. Wągrodzki, Pierwsze uroczystości patriotyczne na stokach Cytadeli Warszawskiej w latach 1916−1919, „Niepod-
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wydarzenie, ile kwestia polskich pamiątek, które w wyniku działań
zaborców uległy „grabieży, konﬁskatom, bezmyślnemu niszczeniu”45
i stały się częścią kolekcji europejskich. Wychodząc od przeszłości,
gdy w prywatnych domach znajdowały się bogate w zbiory muzea,
zajmuje się przyszłością, gdy powstanie polskie muzeum narodowe
ze zbiorami zgromadzonymi, odkupionymi czy wywindykowanymi.
Dębicki expressis verbis stwierdził, że realizacja takiego planu wymaga i czasu, i wysiłku. Tym ważniejsza stawała się więc rola „wyjątkowych ludzi, którzy zastępowali u nas instytucje, którzy za te instytucje pracowali”46. Docenieniu zaangażowania społecznego i postawy obywatelskiej troski o przeszłość towarzyszyło przeświadczenie,
że powstanie muzeum narodowego może znaleźć swój szczęśliwy ﬁnał
dopiero wówczas, gdy Polska odzyska niepodległość, wcześniejsze organizowanie tak ważnej dla zbiorowości instytucji byłoby narażeniem
polskiej kultury na kolejne straty. Dębicki, niedowierzając niemieckiemu okupantowi, w czytelny sposób przestrzega przed przedwczesnym
podjęciem działań:
Ufajmy, że (…) się to wszystko, co rozproszone, pogubione i zapomniane, powoli odnajdywać i gromadzić będzie, że nie brak dzisiaj w naszym narodzie ludzi
pełnych poświęconego uczucia i dobrej woli, którzy do tej pracy staną i swoje prywatne zbiory narodowi otworzą lub narodowi oﬁarują. Byle wiedzieli, byle mieli tę
pewność, że ich oﬁara odpowiednio zabezpieczona będzie, że nikt, prócz narodu,
nie będzie miał prawa rozporządzać nią. W takich dopiero warunkach powstanie
muzeum narodowe w Warszawie, muzeum naszych pamiątek, do których ojcowie
i matki poprowadzą synów, aby ich młode dusze związały się tam bolesnym ślubem
47
z przeszłością i teraźniejszą ojczyzny .

Instytucja miała zatem pełnić funkcje patriotycznego uświadomienia, narzędzia poznania i wychowywania zbiorowości. Wobec tak
sformułowanej diagnozy nie dziwi pewna powściągliwość redakcji
ległość i Pamięć” 1998, nr 12, s. 178; H. Szwankowska, Towarzystwo Miłośników
Historii. Z kroniki 60-lecia, „Przegląd Historyczny” 1966, nr 4, s. 529.
45

Z. D. [Zdzisław Dębicki], Pamiątki polskie, TI 1915, nr 50, s. 704.

46

Ibidem.

47

Ibidem, s. 705.
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w zakresie popularyzowania działań TOnZP oraz publikowanie na łamach pisma informacji o kolekcjonerach gotowych prezentować szerszej publiczności skarby ze zgromadzonych przez siebie zbiorów48.
U progu niepodległości (styczeń−listopad 1918)
Sytuacja uległa zmianie w 1918 roku. Upadek caratu pod koniec
1917 roku w wyniku rewolucji październikowej oznaczał pewność, iż
na ziemiach polskich powstanie polskie państwo49, 4 kwietnia 1918
roku Rada Regencyjna mianowała gabinet Jana Kantego Steczkowskiego, który zajął się powołaniem Rady Stanu Królestwa Polskiego,
mającej podjąć decyzję w kwestii form prawnych i politycznych przyszłego państwa50. I chociaż działania Rady przyniosły rozczarowanie,
były znakiem zbliżających się zmian. Gdy 3 czerwca 1918 roku Konferencja Międzysojusznicza zadeklarowała, iż powstanie „Polski zjednoczonej, niepodległej, z dostępem do morza stanowi jeden z warunków
trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz przywrócenia panowania prawa w Europie”51 sprawa była przesądzona. W sytuacji, gdy odzyskanie
niepodległości stawało się tylko kwestią czasu, muzeum jako skarbiec
kultury, instytucja o charakterze integracyjnym, umacniająca poczucie tożsamości kulturowej społeczeństwa stawało się kwestią ważną
i pilną52. Dlatego obok tekstów realizujących dotychczasową strategię
48

W II połowie XIX w. i na początku stulecia XX, niejako na fali pozytywistycznego scjentyzmu nastąpił w Europie rozwój ruchu muzealniczego – zakładano muzea
nawet w niewielkich miejscowościach, zaś w miastach pretendujących do miana
stolicy kulturalnej ich obecność była wręcz oczywista. Dębicki odnotowuje ów muzealniczy boom, ale nie nakłania czytelników do włączenia się w prace na rzecz
powstania w Warszawie państwowego muzeum. M. Krzemińska, Muzeum sztuki
w kulturze polskiej, Warszawa 1987, s. 45−49; A. Kluczewska-Wójcik, Kolekcjoner
polski u progu nowoczesności, szkic do portretu, [w:] Kolekcjonerstwo polskie XX
i XXI wieku. Szkice, pod red. T.F. de Rosseta, A. Kluczewskiej-Wójcik, A. Tołysz,
Warszawa 2015, s. 24.
49

J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914−1918, Warszawa 1985, s. 259.

50

Ibidem, s. 263−164.

51

J. Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918−1926, Poznań 2007, s. 18.

52

Por. M. Krzemińska, op. cit., s. 57.
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informacyjną53, pismo opublikowało dwa artykuły świadczące o zmianie stanowiska redakcji wobec zinstytucjonalizowanych form opieki
nad zabytkami.
Chronologicznie pierwszym będzie miniszkic, opublikowany w numerze łączonym za maj i czerwiec, poświęcony działalności Mińskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki na Zabytkami Przeszłości, który stanowił ogniwo obszernego artykułu poświęconego
polskim instytucjom funkcjonującym na Mińszczyźnie. Działająca
z dala od Warszawy organizacja, wbrew sugestii zawartej w nazwie
nie była instytucjonalnie związana z warszawskim TOnZP. Redakcja,
przedstawiając proﬁl działania Koła eksponuje skuteczność, ale także
różnorodność działań organizacji. Mińska inicjatywa jawi się bowiem
jako organ nad wyraz prężny, łączący akcję ratowniczą z badaniami
naukowymi. Jak relacjonuje pismo:
[Koło] zajęło się więc fotografowaniem i opisywaniem ciekawszych zabytków
architektonicznych, zwracając przy tym szczególną uwagę na te, które, położone
niedaleko linii bojowej, łatwiej mogły ulec zniszczeniu; podjęto akcję ratowania
53

Pismo nadal będzie zamieszczało materiały zgodne z dotychczasowym sposobem informowania, czyli np. artykuły o zniszczeniach, materiały związane z architekturą, publikacje, w których pojawią się nazwiska właścicieli zbiorów czy
doniesienia o pasjonatach udostępniających zgromadzone pamiątki ogółowi. Redakcja będzie starała się nie eksponować informacji o działaniach zinstytucjonalizowanych – wystawa pamiątek z 1863 r. przygotowana prze TMH przedstawiona
zostanie jako stworzona przez zbieraczy warszawskich (w artykule wymieniono
nazwiska właścicieli kolekcji, a uzupełniające ilustracje w opisie miały adnotacje
nie o organizatorze wydarzenia, lecz o właścicielach zbiorów), omówienie wystawy
Sto pięćdziesiąt lat malarstwa polskiego w szkicach otwartej 7 maja 1918 przez
TOnZP rozpoczynało znaczące wprowadzenie: „P. Dominik Witke-Jeżewski, posiadacz bardzo cennych zborów artystycznych, użyczył po raz drugi Tow. Opieki
nad Zabytkami Przeszłości części swojej kolekcji. Pamiętamy urządzoną przez
niego [podkr. M.G.-S.] wystawę sztychów, która dała nam dokładny obraz rytownictwa polskiego. Podobnie obecna wystawa sztuki i rysunków artystów polskich
z ostatnich lat 150-iu daje nam pogląd retrospektywny na rozwój tej dziedziny sztuki w Polsce”. Por. np. Nieśwież, TI 1918, nr, s. 90; J. Wasiutyński, Budownictwo
kościelne na Podhalu, TI 1918, nr 39, s. 426−427; Tyg. Ill., Wystawa u Baryczków, TI 1918, nr 20, s. 234−336; K. Zebrzydowski, Dwie wystawy, TI 1918, nr 42,
s. 472−473; K. Zebrzydowski, Z salonów „Zachęty”, TI 1918, nr 13, s. 149; Tyg.
Ill., Wystawa pamiątek z r. 1863, TI 1918, nr 7, s. 79; K.S., Medal bity w r. 1874, TI
1918, nr 11, s. 129.
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przedmiotów sztuki i kultury polskiej, znajdujących się w rękach handlarzy, starają się nabyć je lub pośredniczyć w sprzedaży ich w ręce polskie; założywszy
w najbezpieczniejszych miejscach miasta własne składy, zajęto się zwożeniem
do Mińska z prowincji zbiorów sztuki, księgozbiorów, archiwów (…). Z tej ściśle ratowniczej działalności płynęła inna, będąca niejako jej dopełnieniem – działalność
naukowa. Uratowane zbiory trzeba było zinwentaryzować, zgromadzone materiały opracować w ten sposób, aby posiadały wartość naukową i mogły być zużyte
54
do przyszłych prac lub też mogły posłużyć jako podstawa do dalszych badań .

Prowadzone z rozmachem i poświęceniem prace, które deﬁniowane
były jako służba ojczyźnie i to zarówno na polu zabezpieczania dziedzictwa narodowego, jak i jego merytorycznego opracowania, choć tego nie
napisano wprost, stanowić mogły fundament przyszłej placówki muzealnej. Wrażenie na czytelnikach musiały robić przywołane w tekście
dane statystyczne – 36 000 obrazów zabezpieczonych dla potomności,
4 000 fotograﬁi i rysunków zabytków znajdujących się na ziemiach białoruskich, 4 000 zestawień informacji o zabytkowych budynkach, 100
planów obiektów i miast, 60 planów cerkwi, 50 wypraw ratowniczych
oraz inwentaryzacyjnych, 30 000 rubli pozyskanych dla realizacji założonych celów. Równie imponująco przedstawiał się zaproponowany
materiał ikonograﬁczny – na dwóch stronach poświęconych Kołu zamieszczono aż 7 ilustracji pokazujących przykłady dzieł uratowanych
(autoportrety Walentego Wańkowicza, Jana Daniela, Główkę Artura
Dürera, portrety malowane przez Franciszka Lampiego i Franciszka
Smuglewicza), a także oddające bogactwo zgromadzonych pamiątek
zdjęcia wystawy retrospektywnej z 1917 roku oraz siedziby Koła.
Problem konieczności ochrony zabytków z całą mocą wybrzmiał
w wydanym w czerwcu numerze podwójnym 25/26. Pismo opublikowało wówczas szkic Jana Lorentowicza dotyczący przygotowywanego przez Radę Regencyjną, w porozumieniu z krakowską Akademią Umiejętności, Dekretu o opiece nad zabytkami sztuki i kultury55.
54

S.D., Mińskie Koło Warszawskiego Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości, TI
1918, nr 21 i 22, s. 255.
55

Dekret podpisany został 31 października 1918 r., 8 listopada Rada ogłosiła jego
treść – od tego momentu państwo przez konserwatorów zabytków wybieranych
przez Ministerstwo Religii i Oświecenia Publicznego miało sprawować opiekę
nad zabytkami. Dokument podpisali arcybiskup Aleksander Kakowski, książę
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Doświadczony krytyk teatralny, człowiek zaangażowany w obronę
polskiej kultury, przedstawiając zasady przygotowywanego dokumentu wskazywał na znaczenie podjętych działań dla budowania tożsamości narodu oraz integrowania zbiorowości przez odwołanie do tradycji
i ponadczasowych wartości symbolicznie zamkniętych w depozycie
narodowym, jakim były zabytki polskiej kultury:
(…) odbudowa Polski nie może być zawieszona w powietrzu, nie może być lepiona z dorywczych jeno kontur politycznych, ale oprzeć się winna na trwałym
fundamencie całokształtu naszej przeszłości. Musimy uratować wszystko, co udało
się wydrzeć wspienionej fali dziejów, musimy otoczyć najczulszą opieką dzieła kultury i sztuki, pozostawione przez przodków, i przechować je w dobrze zachowanym
stanie pokoleniom następnym. (…) cenny zabytek przeszłości nie jest własnością
prywatną, ale raczej depozytem narodowym, którego zarówno jednostki, jak i in56
stytucje winny strzec czujnie .

Wyeksponowanie tożsamościowo-integracyjnej funkcji zabezpieczenia zabytków polskich oznaczało, iż z jednej strony interes prywatny musiał ustąpić miejsca dobru ogółu57, z drugiej zaś, że obowiązek
dbania o stan polskich zabytków spoczywałby na powołanych w tym
celu instytucjach. Mimo iż Lorentowicz nie wypowiedział się w kwestii powstania odpowiednich instytucji zajmujących się gromadzeniem,
opracowywaniem i udostępnianiem dziedzictwa narodowego kolejnym
pokoleniom, ﬁnalna deklaracja, że pamiątki przeszłości winny stać się
własnością ogółu, w sposób naturalny kierowała uwagę czytelników
ku muzeom jako miejscom owego uczestnictwa w kulturze pokoleń.
Zdzisław Lubomirski oraz ziemianin Józef Ostrowski. Dekret miał doniosłe znaczenie dla polskiej kultury, dlatego został umieszczony na Krajowej Liście Programu UNESCO Pamięć Świata; M. Krzemińska, op. cit., s. 58; Stulecie podpisania
Dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, http://www.
mkidn.gov.pl/pages/posts/stulecie-podpisania-dekretu-rady-regencyjnej-o-opiecenad-zabytkami-sztuki-i-kultury-8930.php [dostęp: 4.02.2019].
56

J. Lorentowicz, Państwowa opieka nad zabytkami, TI 1918, nr 25 i 26, s. 288.

57

Stąd w projekcie zapisy dotyczące: wywłaszczania zabytków na rzecz narodu,
konﬁskat zagrożonych obiektów na rzecz muzeów narodowych, kontroli konserwatorskiej w zakresie przeróbek bądź ingerowania w bezpośrednie otoczenie zabytkowego obiektu.
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Uczestnictwa opierającego się na odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, stąd powtarzany kilka razy postulat naukowej inwentaryzacji pamiątek przeszłości58.
Pierwsze miesiące wolności (grudzień 1918−grudzień 1919)
Idee sformułowane przez Lorentowicza powrócą w tekstach publikowanych przez „Tygodnik Ilustrowany” w pierwszych miesiącach
po odzyskaniu niepodległości. W czerwcu 1919 roku periodyk zamieścił artykuł współorganizatora i członka Piotrogrodzkiego Koła Towarzystwa Opieki na Zabytkami Przeszłości Aleksandra Borawskiego59.
Znany artysta i konserwator zabytków zabrał głos w sprawie konieczności otoczenia specjalną opieką muzealną dzieł sztuki ludwisarskiej.
Aby zjednać do przedstawianej idei czytelników, autor z jednej strony
przywołał argumenty natury emocjonalnej zaprezentowane w sposób
retoryczno-poetycki60, z drugiej zaś – wykazując się merytorycznymi kompetencjami – dał odbiorcy skrót historii polskich dzwonów
od XI do XVIII wieku. Połączenie obu porządków narracyjnych nie
było przypadkowe – Borawski stwierdził bowiem, że dzwony są
58

Idea naukowego podejścia do pamiątek przeszłości pojawia się również w innych tekstach, np. z notatki informującej o powołaniu funduszu stypendialnego im.
I.T. Baranowskiego (1918, nr 1, s. 10) czytelnik mógł się dowiedzieć, że środki przeznaczane będą na „kształcenie się w zakresie bibliotekoznawstwa, archiwistyki lub
muzeologii”, zaś w nocie recenzyjnej tomu Nauka polska pojawiło się zdanie o konieczności „zbadania naukowego Polski, jej przyrody, dziejów i kultury”. Podobny
cel przyświecał Tadeuszowi Szydłowskiemu, autorowi anonsowanego na łamach
pisma tomu Ruiny polskie. Nauka polska, TI 1918, dodatek reklamowy do nr 37,
s. 2; Aut., Ruiny polskie, TI 1919, nr 34, s. 549.
59

Petersburskie Koło istniało od 1908 r., w drugim roku wojny zaczęło działać
w imieniu warszawskiego TOnZP, oprócz dzwonów uratowało 1 576 starodruków,
26 000 książek. M. Patelski, M. Sawicki, Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości na Rusi w Kijowie w latach 1917−1918,
[w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich
w XVI−XX wieku, pod. red. A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s. 310−311; J. Miler,
Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości na terenie Rosji, „Cenne − Bezcenne – Utracone” 1998, nr 1, s. 10.
60

Na przykład „O dzwony polskie! (…) Zamilkłyście, powalone na krwią zbroczoną ziemię, wyrwano wam serce, rozbito święte ciało wasze, by na kule przetopione
siało śmierć i zniszczenie!”; A. Borawski, Dzwony polskie, TI 1919, nr 25, s. 387.
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zarówno obiektami rozpatrywanymi w perspektywie estetycznej (dzieła sztuki, instrumenty muzyczne), jak i przedmiotami o określonej wartości historycznej (muzealia). Opatrzony obﬁtym materiałem ilustracyjnym tekst61 miał na celu uświadomienie czytelnikom znaczenia gromadzenia tego typu obiektów. Jednocześnie, niejako przy okazji, odbiorcę
poinformowano, iż dzwony w różnej postaci („oryginały wyjątkowego
znaczenia, dzwony pęknięte i uszkodzone – niezdatne, a wartościowe,
podobizny w odlewach gipsowych, fragmenty zdobnictwa dzwonów
w gipsie, odciski napisów, odłamki porzniętych i potłuczonych dzwonów, fotograﬁe, rysunki i inne odnoszące się do nich materiały i opisy”62) stanowić będą część ekspozycji oddziału sztuki kościelnej, jaki
powstanie w ramach Muzeum Narodowego63. Anonsowane organizowanie skarbnicy narodowej w ujęciu Borawskiego nie podlega dyskusji.
Zgromadzone w muzeum zbiory stanowiłyby bowiem fundament do
badań naukowych, które pokazałyby ewolucję polskiej kultury, lecz
także miałyby znaczenie w kontekście międzynarodowej wymiany
obiektów muzealnych. Szeroko zakrojony projekt uwzględniał zatem
aspekt artystyczny, historyczny, poznawczy, ale także wizerunkowy −
tak ważny dla budowania pozycji młodego państwa.
61

Na trzech stronach artykułu zamieszczono aż 22 ilustracje. Tym razem – w przeciwieństwie do publikacji pojawiających się w numerach wojennych – czytelnik został poinformowany, iż większość materiałów ikonograﬁcznych pochodzi ze zbiorów TOnZP, w wolnej Polsce owo instytucjonalne umocowanie stawało się atutem
podejmowanych akcji.

62

Ibidem, s. 389.

63

S. Lorentz, przedstawiając dzieje powstania Muzeum Narodowego, wskazywał,
iż początki skarbnicy narodowej to powołane do życia 20 maja 1862 r. Muzeum
Sztuk Pięknych w Warszawie. Z taką interpretacją polemizuje Ewa Manikowska, pisząc, iż – jak słusznie twierdziła Katarzyna Murawska-Muthesius – Muzeum Sztuk Pięknych nie istniało w życiu społecznym i kulturalnym Warszawy,
a ponadto przez współczesnych nie było traktowane jako instytucja o charakterze
narodowym. Rozpoznanie to potwierdza debata wokół organizowania Muzeum
Narodowego prowadzona na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Por. S. Lorentz, Dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego”
1961/1962, R. 6, s. 13; E. Manikowska, W stronę Muzeum Narodowego. Kolekcje
i budowa polskiej tożsamości kulturowej u progu niepodległości, [w:] Miłośnictwo
rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red.
K. Kłudkiewicz, M. Mencfela, Warszawa 2014, s. 62.
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Zainteresowanie ochroną zabytków oraz tworzeniem zaplecza muzealnego potwierdzają także inne publikacje z 1919 roku. W sierpniu,
zamieszczając na łamach tygodnika artykuł poświęcony planom Ministerstwa Sztuki i Kultury, redakcja zaznaczyła, iż „wysłała swego delegata do kierownika (…) instytucji niezwykle ważnej dla kulturalnego
rozwoju naszego narodu”64. Zamanifestowane zaangażowanie w sprawy kultury potwierdzało proﬁl pisma, stając się równocześnie swoistą
deklaracją poparcia dla idei ochrony dziedzictwa kulturalnego. Znaczący był również układ treści. „Tygodnik Ilustrowany”, relacjonując
uzyskane od ministra Zenona Przesmyckiego informacje, zaproponował następującą kolejność referowania zagadnień: I W dziedzinie muzeów i zbiorów, II Ochrona Zabytków, III Subwencje, nagrody, zakupy,
IV Teatr, V Szkolnictwo. Wymienione jako pierwsze muzea i zabytki
jawią się w tekście jako przedmiot szczególnej troski ministra, dla którego odbudowa państwa musi iść w parze z tworzeniem instytucji chroniących ocalałe z pożogi dziejów dziedzictwo narodowe. Planowane
obiekty muzealne miałyby praktyczne „zastosowanie”, np. Muzeum
Architektury i Rzeźby wywarłoby wpływ na sposób odbudowywania
Polski, Muzeum Sztuki Stosowanej pozwoliłoby „uzmysłowić widzowi proces przenikania piękna we wszystkie dziedziny życia”65. Równie
ważne miejsce zajmowały w planach Przesmyckiego zabytki, które pozostawały poza opieką muzeów. Za priorytet minister uznał gromadzenie informacji na ich temat (stworzenie inwentarza kulturalnych dóbr
państwowych), „unietykalnienie” muzealiów narażonych na zniszczenie, zapewnienie rządowej ingerencji służb konserwatorskich. Rzeczowa relacja przedstawiała imponujące plany (pięć dużych muzeów, gromadzenie zabytków, dziewięć urzędów konserwatorskich powołanych
do zajmowania się zabytkami), ale również społeczne uwarunkowania
i ﬁnansowe trudności związane z realizacją ministerialnych projektów.
Dołączony do sprawozdawczego tekstu komentarz (oddzielony graﬁcznie) wyrażał nie tylko poparcie dla ambitnych propozycji Przesmyckiego, lecz także umieszczał przekaz rządowy w perspektywie realizowanej przez redakcję strategii informacyjnej. Czytelnik dowiadywał się
bowiem, iż zaproponowane przez ministra rozwiązania mają doniosłe
64

W Ministerium Sztuki i Kultury, TI 1919, nr 33, s. 523.

65

Ibidem.

104

„Tygodnik Ilustrowany” wobec ochrony zabytków u progu Niepodległej...

znaczenie dla współczesności – stanowią fundament polskiej polityki
kulturalnej, argument w dyskusji o polskiej obecności na Wschodzie,
a także potwierdzenie „racji istnienia” Polski w Europie.
Naturalną konsekwencją wpisania w realizowaną strategię kwestii
związanych z ochroną zabytków stało się zamieszczenie pod koniec
1919 roku na łamach pisma dwóch obszernych artykułów poświęconych muzeom: Muzeum Narodowe oraz O Muzeum Wojny jako Świątyni Narodowej w Polsce66. W pierwszym z nich Józef Weyssenhoﬀ
przedstawił sytuację instytucji, której istnienie stanowiło warunek
konieczny powstania silnego państwa. Podobnie jak to miało miejsce
w tekście poświęconym planom ministerstwa, w artykule wyeksponowano znaczenie zorganizowania placówki dla przyszłości Polski, gdyż
„jeżeli nie staniemy na czas w szeregu wielkich narodów, zamkną się
66

Wpisanie gromadzenia i ochrony zabytków w realizowany przez redakcję sposób
informowania o współczesności skutkowało wzrostem zainteresowania problematyką oraz nawiązywaniem do zagadnienia nawet wówczas, gdy publikowane materiały nie dotyczyły bezpośrednio idei tworzenia muzeów czy programu opieki
nad zabytkami. Można to dostrzec zwłaszcza w relacjach z wystaw. I tak w krótkim
opisie wystawy zorganizowanej przez Koło Architektów w Warszawie pojawił się
apel o dążenie do „oparcia się na puściźnie ojców, wyrosłej z rozwojowego pnia
niepodległej kultury naszej”, by przeszłość i współczesność połączyły się; w tekście informującym o wystawie zbiorów Zygmunta Rosińskiego znajduje się stwierdzenie, iż kolekcja Rosińskiego „o charakterze na wskroś muzealnym” jest przykładem pracy dla ojczyzny, a zbiory prywatne stanowią oparcie dla polskiej kultury
(w tle pojawia się przekonanie, iż rozproszone bogactwa polskiej kultury uda się
z czasem „skupić w wielkim muzeum narodowym”); w relacji z wystawy ceramiki
współczesnej nie zabrakło stwierdzenia, iż prezentowane wytwory były „najwierniejszym obrazem stopnia kultury społeczeństwa”, które mogło być dumne z faktu
posiadania wybitnych specjalistów potraﬁących zaproponować niepowtarzalne wyroby ceramiczne. Nawet wówczas, gdy inicjatywa wystawiennicza miała inny cel,
redakcji udawało się przemycić, bodaj między wierszami, ów integrująco-narodowy cel wystawiania dzieł sztuki − przykładem może być szkic poświęcony malarstwu Stefana Bakałowicza, który poprzedza redakcyjny komentarz, iż zgromadzone
płótna „nie stały się, niestety, własnością społeczeństwa polskiego”, czy też relacja
z wystawy „Sto lat malarstwa polskiego“, mającej służyć „przyjściu z pomocą żołnierzowi polskiemu”. Konst. S. Jakimowicz, Wystawa architektoniczna wsi i miasteczka, TI 1919, nr 4, s. 60−61; Jaxa. [Zdzisław Dębicki], W salach redutowych,
TI 1919, nr 23, s. 364; W pałacu króla-artysty, TI 1919, nr 27, s. 424; W. Wankie,
Obrazy Stefana Bakałowicza, TI 1919, nr 34, s. 543; Wystawa ceramiczna, TI 1919,
dodatek reklamowy do nr 25, s. 2.
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przed nami bramy przyszłości”67. W tekście, w którym muzeum uznane zostanie na równi z uniwersytetami za instytucję o charakterze naukowym, gromadzenie i ochrona zabytków jawią się jako obowiązek
wobec przyszłych pokoleń. Weyssenhoﬀ, wpisując muzeum w promowaną na łamach pisma ideę kształcenia zawodowego, deklaruje
konieczność zakładania wyspecjalizowanych instytucji, które świadczyłyby o bogactwie polskiej kultury, lecz również były w swoim proﬁlu zgodne z działającymi w Europie placówkami. Owo eksponowanie dążenia do realizacji nowoczesnych standardów stanowi swoistą
przeciwwagę dla sugerowanego w tekście barbarzyństwa Wschodu68,
a także wynikającego z zaborów braku możliwości rozwoju polskiego
muzealnictwa69. Co więcej, autor udowadnia, iż stworzenie narodowego muzeum w polskich warunkach jest stosunkowo proste, gdyż
Warszawa posiada już „potężny zawiązek muzeum narodowego”70.
Gros tekstu zajmuje przegląd stanu posiadania powstającej placówki.
Wrażenie robią nie tylko podawane przez autora liczby (50 000 obiektów, 25 000 rysunków w zbiorach archiwum ikonograﬁcznego), lecz
także różnorodność zebranych muzealiów. Weyssenhoﬀ uświadamia
bowiem odbiorcom, iż w zbiorach planowanej placówki (a właściwie
– zgodnie z tendencją do decentralizacji – kilku muzeów) znajdują się:
obrazy polskie i zachodnioeuropejskie, graﬁki, rzeźby, szeroko rozumiane militaria (zbroje, broń), szkło i ceramika, tkaniny, ubiory, numizmaty, wyroby jubilerskie, a także osobliwości sztuki obcej (rzymskiej, chińskiej, japońskiej, egipskiej)71. Różnorodność, a zarazem ich
67

J. Weyssenhoﬀ, Muzeum Narodowe, TI 1919, nr 47, 48 i 49, s. 764.
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Autor przywołuje przeszłość, pisząc: „Z ekspansji Rzplitej na Wschód nie przybywało jej skarbów muzealnych, gdyż Polacy szczepili tam dopiero kulturę na dzikich polach, a gdy co zakwitło, nie centralizowali nigdy zbiorów kresowych w Krakowie, lub w Warszawie, pozostawiali je na miejscu”. Ibidem.
69

„(…) przyczyna braku u nas regularnych muzeów publicznych jest ta, żeśmy
na ich założenie nie mieli czasu, gdyż ten chwalebny zwyczaj rozpowszechnił się
w Europie dopiero wtedy, gdyśmy już mieli inicjatywę państwową skrępowaną
przez obce rządy. Obcy monarchowie i wielkorządcy nie założyli ani jednego muzeum na ziemiach polskich, jak też nie oﬁarowali nam pomników, ani gmachów,
chyba takie, które obecnie burzyć musimy”. Ibidem, s. 767.
70

Ibidem.
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Weyssenhoﬀ wymienił zaledwie część zbiorów – już w 1916 r. kolekcja, która
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wartość (uświadamiana czytelnikom przez podanie nazwisk autorów,
losów obiektu, niepowtarzalności, czasu powstania, unikatowości
w skali europejskiej) budzić musiały dumę, utwierdzając w przeświadczeniu, iż powstanie wyspecjalizowanych muzeów jest tylko kwestią
niezbyt odległego czasu, a powołany na dyrektora Muzeum Narodowego Bronisław Gembarzewski gwarantuje realizację planów. Niejako
przy okazji pojawiają się informacje o pochodzeniu owych zbiorów
– muzealne obiekty podarowane zostały narodowi przez świadomych
własnych powinności wobec ojczyny i narodu obywateli. Wśród darczyńców wymienieni zostaną m.in. Cyprian Lachnicki, Antoni Strzałecki, Kazimierz Barylski, Dominik Witke-Jeżewski, Roman Szewczykowski, hr. Zygmuntowa Wielopolska, spadkobiercy Stanisława
Glezmera, hr. Kazimierz Sobański. Nazwiska darczyńców przywoływane są zarówno w kontekście omawiania zbiorów, jak i w podpisach
do ilustrującego artykuł materiału ikonograﬁcznego. Weyssenhoﬀ
nie omieszkał także przedstawić czytelnikom godnego naśladowania
przykładu nieprzeciętnej wręcz hojności obywatelskiej, która w ujęciu
doświadczonego człowieka pióra opisana została za pomocą biblijnego
nawiązania:
Schodząc ze świata (…) [Roman Szewczykowski – M.G.-S.] oddał swój zbiór
umiłowany do dyspozycji małżonki, wyrażając życzenie, aby zbiór dostał się kiedyś do muzeum polskiego. Pani Romanowa Szewczykowska, pomimo nadzwyczaj
uszczuplonych środków utrzymania, nie zawahała się oddać mężowskiego zbioru,
darmo, do muzeum narodowego. Ten „grosz wdowi”, wartości parukroćstotysięcy,
przewyższający ogromnie majątek oﬁarodawczyni, jest brylantową łzą w naszym
72
muzeum .

Przykład tak wielkiej oﬁarności pozwala piszącemu sformułować
apel o przekazywanie prywatnych zbiorów powstającej placówce, która dzięki temu zyska na znaczeniu. Prośba o oddawanie zgromadzonych skarbów oraz wykupywanie rozprzedawanych zabytków z mymiała być podstawą Muzeum Narodowego, składała się z 19 działów. D. Folga-Januszewska, Muzeum Sztuk Pięknych i Muzeum Narodowe w Warszawie 1862−2004,
[w:] 200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy, red. A. Rottermund, A. Sołtan, M. Werde, Warszawa 2006, s. 61.
72

Ibidem, s. 773.
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ślą o powiększeniu zbiorów muzeum wydaje się w tak sproﬁlowanym
tekście jedynie słuszną drogą postępowania Polaka-obywatela, niepowtarzalną okazją wpisania się na „zaszczytną listę oﬁarodawców”73
i współtwórców muzeum74.
Do poczucia obowiązku rodaków odwołuje się także Aleksander
Borawski w drugim z wymienionych tekstów. I tym razem tworzenie
instytucji muzealnej ma być zgodne z duchem czasu, ma wpływać
na kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich, a powołanie
do życia placówki zajmującej się gromadzeniem i ochroną zabytków
posłuży kształtowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Jak pisał Borawski: „(…) sprawy muzeum wojny, jako i muzeum sztuki
i kultury, nie mogą być omijane, nie mogą pozostać w tyle, albowiem
należą do czynników uświadamiających, utrzymujących naród na drogach wiodących do ideałów cywilizacyjnej doskonałości”75. Muzeum
pełniące funkcję integrującą, udowadniające kulturową przewagę Polski wobec wschodnich sąsiadów stawało się formą przeciwstawienia
się przemocy, a praca przy jego tworzeniu zinterpretowana została
jako oﬁara dla ojczyzny. Autor nie apeluje wprost o przekazywanie
pamiątek przeszłości do nowo powstającej instytucji, lecz wskazuje
na konieczność gromadzenia, porządkowania i odpowiedniego wyzyskania zabytkowych obiektów. W obliczu wydarzeń 1919 roku przypomnienie rycerskiej przeszłości, której spadkobiercami byli polscy żołnierze miało duży potencjał perswazyjny, musiało działać na wyobraźnię czytelników76. Zaproponowane w tytule artykułu i konsekwentnie
powtarzane w tekście utożsamienie Muzeum Wojny ze Świątynią
73

Ibidem, s. 774.
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Weyssenhoﬀ wezwie do podarowania siedziby muzeum: „Gdyby jednak ktoś
wielmożny a szczodry zechciał stworzyć gmach odpowiedni dla muzeum, miałby
tę radość wewnętrzną, że nie tylko daje Ojczyźnie miliony wartości w murach, lecz
otwiera upusty rozlewowi sił dobroczynnych”. Ibidem.
75

A. Borawski, O Muzeum Wojny, jako…, op. cit., s. 790.
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1 stycznia 1919 r. wyparli z Wilna żołnierzy niemieckich, 3 stycznia miasto zostało zaatakowane przez Armię Czerwoną, dwa dni później polscy żołnierze opuścili Wilno. Rozpoczęty pod znakiem Marsa rok obﬁtował w działania militarne –
od połowy lutego rozpoczęły się starcia na Froncie Litewsko-Białoruskim, latem polskie oddziały walczyły na Wołyniu i Podolu. J. Szczepański, Społeczeństwo polskie
w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa−Pułtusk 2000, s. 28−31.
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Narodową czyniło dary na rzecz placówki powinnością społeczeństwa, które zaciągnęło dług wdzięczności wobec rycerskiej tradycji77.
Pokazując aktualność i żywotność rycerskiego etosu stanowiącego
fundament muzeum78, Borawski wprost stwierdzał: „Pamiątki i zabytki historii naszej zbierać i ochraniać, gromadzić wszystkie materiały
wojenne i naukowe w tym kierunku – oto sprawa dla tych, co się dziś
temu poświęcić mogą, lub powinni, co do innej pracy nie są zdolni, co
innych oﬁar Polsce oddać nie są w stanie”79. Zatem przyszłość projektowanego muzeum zależeć miała wprost od zaangażowania w ochronę
zabytków całego niemal narodu.
*
Od zainteresowania do zaangażowania − tak w skrócie można opisać ewolucję strategii informacyjnej realizowanej przez redakcję „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1914−1919 w zakresie gromadzenia
i ochrony pamiątek przeszłości. Determinowana okolicznościami
historycznymi modyﬁkacja sposobu przedstawiania omawianej problematyki pozwalała z jednej strony nawiązać do tradycji, z drugiej
zaś na bieżąco określać stanowisko periodyku. W ciągu zaledwie sześciu lat dokonało się znaczące przewartościowanie: marginalizowane
zagadnienie stopniowo zyskiwało na znaczeniu, by stać się jednym
z ważnych elementów budowania wizji współczesności i przyszłości. Redakcja początkowo nieco zdystansowana wobec kwestii gromadzenia i ochrony zabytków, przenosząca ciężar odpowiedzialności
za pamiątki przeszłości z instytucji na osoby prywatne, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości poparła ideę tworzenia muzeów oraz
zinstytucjonalizowanej opieki nad zabytkami, wpisując ją w projekt
odbudowy Rzeczpospolitej. Zagadnienie podejmowane w przededniu
wybuchu wojny niejako przy okazji innych kwestii, z czasem stało się
77

Jako pierwsze źródło pozyskania obiektów wymienione zostaną dary, kolejne to
zakupy, rewaluacja i rewindykacja.
78

Elementy retoryki rycerskiej wykorzystane zostaną przez redakcję również w relacji z otwarcia Muzeum X Pawilonu − nowa placówka jawi się np. jako „wiecznotrwały plastyczny rapsod oﬁarności i patriotyzmu”. Przeszłość i przyszłość Cytadeli, TI 1919, nr 29, s. 459.
79

Ibidem.
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elementem w dyskusji o kształtowaniu postaw obywatelskich, umacnianiu poczucia tożsamości narodowej, budowaniu wizerunku Polski
na arenie międzynarodowej jako państwa o bogatej kulturze, pełniącego ważną funkcję cywilizacyjną w narażonej na wschodnie barbarzyństwo Europie. Tym samym redakcja poczytnego tygodnika w ciągu zaledwie kilku lat przeszła od relacji o charakterze sprawozdawczo-życzeniowym do formułowanych wprost wezwań, by w wolnej Polsce
muzea i ochrona zabytków stały się zadaniem do wykonania80.
Monika Gabryś-Sławińska
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“Tygodnik Ilustrowany” about historic preservation in
the threshold of Independent (August 1914−December
1919)
Keywords
„Tygodnik Ilustrowany”, World War I, museum, monument

Summary
The main purpose of the article is reconstruction of conducted by „Tygodnik
Ilustrowany” during 1914−1919 information strategy in the scope of methods for
presenting for readers the issue of history preservation in wider understanding. By the
analysis of articles published in Warsaw press during I World War and shortly after it
was shown that issue of collecting and preservation of national mementos in the context
of museums’ creation gradually gains meaning, becoming part of the discourse about
building present and future of the country regaining independence. It was shown, as
the question of historical preservation and organization of places of exhibition, that
development and popularization gained importance due to recognition of its role in
shaping citizenship, strengthening the national identity, building image of Poland in
international relations.
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„Tygodnik Ilustrowany” wobec ochrony zabytków u progu Niepodległej...

Die illustrierte Wochenzeitung − „Tygodnik
Ilustrowany” zum Thema Denkmalschutz am Anbeginn
der Unabhängigkeit (August 1914−Dezember 1919)
Schlüsselwörter
„Tygodnik Ilustrowany”, Erster Weltkrieg, Museum, Denkmal

Zusammenfassung
In diesem Artikel soll für die Leser die Informationsstrategie rekonstruiert werden,
die vom „Tygodnik Ilustrowany“ in den Jahren 1914−1919 zur Darstellung der mit
dem allgemein verstandenen Schutz historischer Denkmäler verbundenen Probleme
entwickelt wurde. Die Analyse der Artikel, die in der Warschauer Wochenzeitung
während und nach dem Ersten Weltkrieg erschienen sind, zeigte, dass die Frage
nach der Erfassung und dem Schutz nationaler Denkmäler im Rahmen der
Museumsgründungen allmählich an Bedeutung gewann und Teil des Diskurses
über den Auf bau der Gegenwart und Zukunft eines Landes wurde, das seine
Unabhängigkeit wiedererlangte. In diesem Zusammenhang wurde gezeigt, wie der
Aspekt des Denkmalschutzes und die Organisation von Institutionen, die sich ihrer
Präsentation, Entwicklung und Popularisierung gewidmet hatten, an Bedeutung
gewann, da man erkannte, dass er eine wichtige Rolle bei der Gestaltung bürgerlicher
Haltungen spielt, den nationalen Identitätssinn stärkt und das Image Polens auf der
internationalen Bühne festigt.

«Tygodnik Ilustrowany» и защита памятников
культуры на пороге возрождения польской
государственности (август 1914−декабрь 1919)
Ключевые слова
«Tygodnik Ilustrowany», Первая мировая война, музей, памятник культуры

Изложение
Целью статьи является реконструкция информационной стратегии журнала
«Tygodnik Ilustrowany» в области ознакомления читателей с проблемами,
касающимися широко понимаемой защиты памятников культуры в 1914−1919
гг. Анализ статей, опубликованных на страницах варшавского журнала во
время первой мировой войны и после её окончания доказывает, что вопрос
сбора и охраны национальных памятников культуры в контексте образования
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музеев постепенно набирал вес, становясь частью дискурса о становлении
современности и строительстве будущего возрождающегося государства. В
статье описывается, каким образом вопрос защиты памятников культуры и
организации мест предназначенных для их демонстрации, а также научной
обработки и популяризации приобретал значение благодаря признанию его
роли в формировании гражданского сознания, укреплении национального
самосознания и позиции Польши на международной арене.
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Miejsce i pamięć. Spotkania bohaterów Stefana
Żeromskiego z pamiątkami przeszłości
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Streszczenie
Celem artykułu jest ukazanie funkcji literackich topograﬁi w prozie Stefana
Żeromskiego. Pokazano w nim, w jaki sposób wątki związane z rekonstrukcją miejsc
o historycznym znaczeniu zostały sfunkcjonalizowane w dyskursie tożsamościowym,
wpisanym w prozę pisarza. W tym celu dokonano analizy takich utworów, jak
Nawracanie Judasza, Promień, Uroda życia, w których pamięć jest jednocześnie
istotnym czynnikiem współkształtującym tożsamość postaci. Opisano konsekwencje
spotkań bohaterów prozy Żeromskiego z pamiątkami przeszłości dla ich biograﬁi,
a przede wszystkim dla procesu ich narodowej i społecznej identyﬁkacji.
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(…) ogrom, przestwór, przestrzeń każdy ma przecież w samym sobie;
co by to było, gdyby można ją było wynająć albo kupić.
Zadbano jednak, abyśmy nigdy nie byli w stanie tego uczynić.
1
R.M. Rilke, Listy

Znaczenie literackiej topograﬁi w twórczości Stefana Żeromskiego
interpretowano niejednokrotnie2. Badanie dzieł pisarza pod kątem
obecności w nich miejsc postrzeganych jako nośniki pamięci pozwala
na odkrycie reguł, zgodnie z którymi ukształtowana została rzeczywistość przedstawiona w jego prozie. Uruchamianie przez bohaterów pamięci w określonych miejscach pozwala bowiem na opis tychże miejsc
kategoriami zdarzeń z przeszłości i to tych zdarzeń, które odgrywają
ważną rolę w kształtowaniu się narodowej i społecznej świadomości
wykreowanych przez pisarza postaci. Miejsca pamięci zostały sfunkcjonalizowane w prozie Żeromskiego w dyskursie tożsamościowym,
którego najważniejszym elementem stał się opis procesu uzgadniania
przez bohatera przestrzeni swojej narodowej identyﬁkacji. Dlatego też
celem niniejszego artykułu jest ukazanie specyﬁki tak ukształtowanego dyskursu, w ramach którego bohaterowie zadają sobie jednocześnie
pytanie o to, czy jest możliwe przywrócenie idei społecznego solidaryzmu, a także w jakich kierunkach powinna być realizowana odbudowa
tożsamości narodowej.
1

R.M. Rilke, Listy o Cézannie, przekł. A. Seraﬁn, Warszawa 2015, s. 57.

2

Por. A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987. Badacz wspominał o „młodzieńczej pamięci” Żeromskiego, w której z dużą dokładnością zachowały się rodzinne strony pisarza, co miało też zaważyć na jego późniejszej twórczości i kreowaniu przez niego literackich topograﬁi. Ibidem, s. 12−13; autor podkreślał również
szczególną rolę architektury w twórczości pisarza. Ibidem, s. 291, 296; M. Czachorowska, Topografia. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 11, Kraków 2007;
M. Gabryś, Świątki i kapliczki w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy
Stefana Żeromskiego, red. M.J. Olszewska, G.P. Bąbiak, Warszawa 2005; E. Sękowska, Dom. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 3, Kraków 2002; Eadem,
Wizerunki i funkcje dworu w prozie Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003; K. Sobolewska, Florencja Stefana Żeromskiego, czyli portret miasta, [w:] Światy…, op. cit.; K. Zapałowa, Miejsce zostało
to samo. Biograficzno-literacka wędrówka śladami Żeromskiego po Ziemi Świętokrzyskiej, Kielce 2005; A. Zieliński, Pod urokiem Italii (o Stefanie Żeromskim),
Warszawa 1973.
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***
Maria Lewicka, autorka hasła Miejsce, zawartego w słowniku Modi
memorandi, deﬁniuje to pojęcie jako określenie lokalizacji nacechowanej „osobistym lub kulturowym znaczeniem”3. W kontekście literackim coraz częściej więc locus zyskuje konotacje metaforyczne,
szczególnie w obszarze hybrydycznego pojęcia, jakim jest „miejsce
pamięci”:
Pierwsze znaczenie terminu odnosi się do miejsc, w których dokonywały się
wydarzenia i procesy godne upamiętnienia i/lub takie, w których podejmowane
były/są akty komemoracji. Termin ten dotyczy m.in. pomników, posągów, tablic
4
pamiątkowych, zabytków, reliktów, cmentarzy i grobów .

Metaforyczne rozumienie miejsc pamięci związane jest przy tym
z terminem lieux de mémoire, którym jako pierwszy – w znaczeniu naukowym – posługiwał się Pierre Nora. W eseju Les lieux de mémoire,
opublikowanym w 1989 roku, wyróżnił on trzy główne zagadnienia,
wokół których zbudował swoje rozważania. Należały do nich: pamięć,
historia i miejsca pamięci, wspomniane lieux de mémoire. W ujęciu francuskiego historyka są one „fundamentalnymi resztkami, najwyższymi
wcieleniami pamiętającej świadomości, ledwie ocalałej w epoce historii,
która przywołuje pamięć, gdyż ją porzuciła”5. Zajmująca się historią pamięcioznawstwa Kornelia Kończal rozwinęła myśli Nory, dodając:
Wbrew topograﬁcznej sugestii terminu miejscami pamięci mogą być nie tylko
miejsca geograﬁczne, lecz także wydarzenia i procesy, wyobrażone i rzeczywiste
postaci, artefakty, symbole i inne fenomeny historyczne, w których „krystalizuje
6
się narodowe dziedzictwo” .
3

M. Lewicka, Miejsce, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red.
M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 177.
4

K. Kończal, Miejsce pamięci, [w:] Modi…, op. cit., s. 179.

5

Ibidem, s. 6.

6

K. Kończal, op. cit., s. 179. Podobna myśl przyświecała autorom pracy Polskie
miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Warszawa 2014.
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W ostatnich latach w rozważaniach badaczy pojawiło się jednocześnie pytanie, czy koncepcje Pierre’a Nory mogą być inspirujące dla
literaturoznawców? Takie pytanie zadawała m.in. Elżbieta Rybicka.
Aby opisać jej odpowiedź, warto na początku przyjrzeć się pracom
Marii Delaperrière. Badaczka ta, powołując się na francuskiego historyka, podkreślała, że miejsca pamięci w badaniach literackich pełnią
inną funkcję niż w badaniach historycznych. Różnice wynikają z rozumienia kategorii pamięci przez pisarzy oraz historyków. W badaniach
historycznych nad miejscami pamięci bierze się przede wszystkim
pod uwagę pamięć zbiorową. W literaturze – z jednej strony – „pamięć
indywidualna podlega regulacji kulturowej i wpisuje się we wspólny
kod społeczno-kulturowy – z drugiej strony [autor] dąży do twórczej
niezależności, tworzy ﬁkcję literacką, która także ten kod może wzbogacić!”7, czego przykładem może być Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W literaturze miejsca pamięci poddawane są subiektywizacji,
mogą przykładowo służyć do wyeksponowania przemyśleń twórcy na
temat jego epoki. Chcąc omówić to zjawisko autorka wskazała twórczość Stanisława Wyspiańskiego, w której Wawel okazał się być „nie
tylko symbolem historii narodowej, wpisanej w świadomość zbiorową,
ale także obszarem subiektywnych odczuć i zadumy twórcy nad własną epoką”8, co pozwala jednocześnie utwierdzić się w przekonaniu,
że w dziełach literackich granice między pamięcią a wyobraźnią bywają zacierane.
W oparciu o powyższe konteksty można stwierdzić, że teorie Pierre’a Nory mogą być inspirujące dla badań literackich ze względu
na to, że:
(…) miejsce i literatura potrzebują się wzajemnie: przestrzeń wydrążona z pamięci odzyskuje swą historię i przeszłość (nawet jeżeli ma ona niekiedy status
na poły wyobrażeniowy), literatura z kolei zyskuje zakotwiczenie w materii, będą9
cej śladem przeszłości .
7

M. Delaperrière, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki” 2013, z. 1, s. 51.

8

Ibidem, s. 51.

9

E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 313.
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Miejsca przywoływane w literaturze służą nie tylko upamiętnianiu.
W podsumowaniu artykułu Rybicka stwierdziła:
(…) literatura tematyzując, interpretując, rekonstruując, fabrykując czy mitologizując wreszcie miejsca pamięci – ﬁkcyjne i rzeczywiste – staje się nie tylko swoistą topograﬁą historii, ale i formą dyskusji z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
(…) literatura może być interpretowana jako „miejsce pamięci” w perspektywie
10
etycznego zobowiązania przypominania tego, co zapomniane i wyparte .

Obecność miejsc pamięci w literaturze służy dyskusji z przeszłością i takiemu jej odkrywaniu, które wspomaga proces tworzenia
bądź odzyskiwania polskiej lub kulturowej tożsamości bohaterów.
Hanna Buczyńska-Garewicz w książce Miejsca, strony, okolice
podkreślała znaczenie pamięci uruchamianej w danym miejscu dla
budowania tożsamości człowieka, stwierdzając, że kontemplacja
miejsca prowadzi „ku czemuś szerszemu i głębszemu od nas samych”11.
***
Zgodnie z opisaną wyżej zasadą bohaterowie Żeromskiego, identyﬁkując ślady przeszłości, na nowo rozpoznają i deﬁniują także
samych siebie. Główny bohater powieści Nawracanie Judasza, Ryszard Nienaski, student architektury przebywający w Paryżu, zgłębia prace Eugène’a Emmanuela Viollet-le-Duca, najsłynniejszego
francuskiego architekta i autora prac teoretycznych dotyczących
zabytków, żyjącego w latach 1814−1879. Nienaskiego szczególnie
zajmuje Dictionnaire raisonnè (pol. Słownik logiczny architektury
francuskiej od XI do XVI wieku) – dzieło, które utrwali się w pamięci bohatera i wpłynie na jego poglądy dotyczące restauracji pamiątek przeszłości.
10

E. Rybicka, Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty
Drugie” 2008, z. 1−2, s. 31−32.

11

H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii
przestrzeni, Kraków 2006, s. 289.
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Narrator przedstawia czytelnikowi Ryszarda zgłębiającego style architektury starożytnej, styl romański i szczególnie widoczny w Paryżu styl gotycki. Architektura gotyku jest dla Nienaskiego formą skończoną, piękną, ale jednocześnie taką, którą należy „przezwyciężyć”.
W trakcie podróży po Francji, a także Grecji, Włoszech i południowej
Anglii zagłębia się on w dzieła gotycystów, aby móc stworzyć budowlę, która przewyższyłaby dotychczasowe style – budowlę, która byłaby
nową formą pamięci. W sztuce gotycystów architekt szczególnie doceniał ich przeciwstawienie się formom bizantyjskim, które budowniczowie gotyccy świadomie przekształcali. Badając szczegóły architektury, zwraca uwagę nie tylko na cechy wyróżniające tego stylu,
w którym została ona ukształtowana. Jego pamięć obejmuje miejskich
budowniczych „przezwyciężających” styl romański, których „imiona
zginęły wśród imion towarzyszów małego uzdolnienia”12. Wnikliwie
badając ich prace i snując reﬂeksje na temat ich dziejów, solidaryzuje
się uczuciowo z nimi jako artystami zapomnianymi.
W zbliżonym kierunku podążał myślą pisarz i autor prac o estetyce
Tadeusz Jaroszyński. W rozprawie na temat bizantynizmu nazwał nim
uzależnienie się twórców od form już istniejących, w których – paradoksalnie – artyści upatrywali oryginalność13. „Zastój” twórczości artystycznej był skutkiem powtarzania wyuczonych, znanych form artystycznych.
Korzystanie z dokonań poprzedników autor uważał za słuszne i usprawiedliwione, zapewniające żywotność artefaktów. Twórca powinien
mieć na uwadze pewne wytyczne dziedziny sztuki, którą zgłębia, jednak nie w celu kopiowania. Stylizacje, zdaniem Jaroszyńskiego, nie są
przejawem oryginalności. Oryginalność jest ukazaniem niepowtarzalnej
osobowości i wrażliwości. Im bogatszą osobowość posiada twórca, tym
bogatsza będzie jego twórczość. Stąd akcentowanie otwartości umysłu
12

S. Żeromski, Nawracanie Judasza, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1974, s. 107. John
Ruskin (1819−1900) w teoretycznych pracach dotyczących zabytków postrzegał
gotyk jako efekt „wysiłku wolnych komun miejskich i manifestację ich demokratycznego ducha”, Zabytek i historia: wokół problemów konserwacji i ochrony
zabytków w XIX wieku, red. P. Kosiewski, J. Krawczyk, Warszawa 2012, s. 35.
Na zależności pomiędzy Nienaskim a Ruskinem zwrócił uwagę także Piotr Rosiński; P. Rosiński, Sztuka w pismach Stefana Żeromskiego, Kielce 2015, s. 74−75.
13

T. Jaroszyński, Bizantynizm nowożytny, [w:] idem, Jak patrzeć na dzieła sztuki,
Warszawa 1911, s. 47−74.
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na otaczający świat i przezwyciężanie własnych ograniczeń, a także przekonanie o słuszności obserwowania i interpretacji dokonań poprzedników w celu stworzenia dzieła doskonalszego: „Sztuce dzisiejszej trzeba
dać formę dojrzałą, odpowiednią wymaganiem pojęć współczesnych”14,
podkreśla Jaroszyński.
Bohater Żeromskiego przy okazji reﬂeksji o stylu architektonicznym krytykuje historyzm, kopiowanie przeszłości i naśladowanie
form zaczerpniętych z dawnych wieków, zastanawiając się nad tym, co
współczesny człowiek zostawi po sobie jako pamiątkę swoich czasów:
„Czy wciąż trwać będzie okradanie i przedrzeźnianie Greków? Hotel
z doryckimi kolumnami świątyni, teatr dla operetki w stylu »odrodzenia«, kiosk do sprzedaży wód mineralnych w stylu gotyckim, budka
dla stróża w stylu »cesarstwa«”15. Jako architekt wykształcony na dziełach Viollet-le-Duca marzył o takich formach budowli, które będą oddawały ducha czasów obecnych, a jednocześnie staną się formą pamięci
o tychże czasach. W zbliżony sposób konstatował Jaroszyński, twierdząc, że: „Człowiek dzisiejszy jest zjawiskiem nowym, którego nigdy
nie było, jak nigdy jeszcze nie było chwili obecnej. Nową zatem będzie
sztuka, która się stanie szczerym odbiciem tej chwili i tego człowieka”16.
***
Jednak ludzie porzucają budowle, aby zapomnieć17, zauważył John
Ruskin i to jego zdanie może stanowić punkt wyjścia do reﬂeksji o drugim ważnym wątku w omawianym utworze. Związany jest on z zainteresowaniem Nienaskiego ruinami gryﬁckiej wieży, których wartość
zatarła się w świadomości mieszkańców powieściowej Posuchy. Gdy
architekt odnajduje wieżę, wyobrażenie o niej wśród miejscowej społeczności jest niewspółmierne w stosunku do jej historycznej wartości. W pamięci części osób utrwaliła się ona jako spichlerz lub wieża
ormiańska. Inni widzieli w niej ruinę ariańskiego kościoła. Nienaski,
pozostając pod wpływem przeczytanych w Paryżu lektur, przystępuje
14

Ibidem, s. 71.

15

S. Żeromski, Nawracanie…, op. cit., s. 113.

16

T. Jaroszyński, op. cit., s. 74.

17

J. Ruskin, Lampa pamięci, [w:] Zabytek i historia…, op. cit., s. 164
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więc do jej renowacji: „Pragnąc zbadać całą wartość budynku musiał poprzebijać mury, którymi zakryto okna, w czasie przerobienia
ariańskiej świątnicy na spichlerz. Najął tedy cichaczem mularzów i ludzi z drągami…”18. Jego zamierzenie doskonale wpisuje się w pogląd
Viollet-le-Duca na temat rekonstrukcji jako przywrócenia budowli jej
pierwotnego stylu i struktury. Francuski architekt twierdził, że wznosząc konstrukcję należy, w miarę możliwości, zastąpić stare fragmenty
nowymi. Przy renowacji wieży Nienaski pozwolił, aby pozamieniano
kamienie, a części okien, „nadające się do odtworzenia, zostały jak
najpilniej i pracowicie skopiowane i wstawione na miejsca”19. Ponadto, zdaniem francuskiego teoretyka, architekt powinien poznać cechy
budowli, poszczególne elementy jej struktury, co również zrealizował
Nienaski. Viollet-le-Duc uważał rekonstrukcję całościową za „najważniejszy cel wszelkiej ochrony zabytków”20.
Opiekun gryﬁckiej wieży, pozwalając na przebijanie murów, nieświadomie niszczy ślady późniejszych zmian. Tego rodzaju działania
szczególnie potępiali krytycy Viollet-le-Duca, i to nie tylko architekci. Wszyscy oni zgodni byli co do tego, że zabytek należy umacniać,
jednak z wyraźnym zaznaczeniem dodanych do poprzednich elementów, aby późniejsze pokolenia mogły odczytać jego historię. Pisarz
Anatole France w utworze Pierre Nozière (1899) wyraźnie nawiązał
do koncepcji Viollet-le-Duca, pisząc: „Niegdyś architekt burzył, aby
odmładzać. Dziś burzy, aby postarzać. Przywraca się zabytkowi stan,
w jakim znajdował się pierwotnie. Więcej jeszcze, przywraca mu się
stan, w którym powinien się znajdować”21. Nienaski wciela w życie
to przeświadczenie w szczególny sposób, pragnie bowiem nie tylko
przywrócić historyczny stan budynku, ale także poprzez rekonstrukcję architektoniczną przywrócić pamięć o tych, którzy przed wiekami
zajmowali ten budynek. Pragnie więc pamięć miejsca uczynić narzędziem kształtowania narodowej tożsamości.
Opiekun gryﬁckiej wieży dąży nie tylko do podniesienia z ruin
zabytku, lecz także spogląda w jego przyszłość. Jak pisała Dorota
18

S. Żeromski, Nawracanie…, op. cit., s. 135.

19

Ibidem, s. 143.

20

Zabytek i historia…, op. cit., s. 32.

21

Ibidem, s. 28.
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Kielak, Nienaski w trakcie renowacji wieży „dokonuje weryﬁkacji pamięci o przeszłości”, ale jednocześnie „pamięć tę odbudowuje
i umacnia”22. Wieża miała być w zamierzeniu Nienaskiego miejscem
edukacji społecznej, prowadzonej w zgodzie z ideami arian. Jego gest
całościowego odnowienia wieży, ambicje utworzenia w niej ośrodka
kulturowego (szkoły i muzeum pamięci o arianach) można interpretować jako potrzebę odbudowy pamiątek przeszłości z jednoczesną intencją ożywienia idei z odległej przeszłości. Adekwatny wniosek wysnuła Kielak, pisząc, że bohater „tworzy coś w rodzaju toposu miejsca,
w którym ariańska siedziba poddaje się uniwersalizacji i nabiera znaczenia w perspektywie aksjologicznej”23. Potwierdza to również opis
stosunku do wieży samego Nienaskiego: „Architekt polubił wieżycę
za wszystko, czym była. Pokochał się w niej z całą namiętnością swojej natury. Obchodził ją wokoło i patrzał na jej postać z daleka, jakby
na symbol ojczyzny”24.
Nienaski rozpoznaje obiekt jako szczególny, myśląc o zrujnowanej
wieży jako symbolu ojczyzny: metaforze Polski w niewoli. Wieża pełni funkcję uniwersalną − zabytku na ziemiach polskich, o którym pamięć przemija, jest zniekształcana, poddawana reinterpretacji, ale też
który może stać się centrum przemiany narodowej i społecznej świadomości. Architektura jest utrwaleniem określonej wartości i określonej pamięci25. Poprzez ﬁgurę zapomnienia, jaką jest gryﬁcka wieża,
22

D. Kielak, Między pamięcią a ideą. O sposobie transponowania zabytków przeszłości w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku, [w:] Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Dziedzictwo niematerialne i pamięć, t. 3, red. Z. Kobyliński,
J. Wysocki, Warszawa 2015, s. 121.
23

Ibidem, s. 126.

24

S. Żeromski, Nawracanie…, op. cit., s. 141.

25

W. Bałus, Architektura, [w:] Modi…, op. cit., s. 32. Zależności pomiędzy architekturą i pamięcią dostrzega Nienaski po opuszczeniu Posuchy, w Krakowie. Tam
zatrzymuje wzrok na nowym dachu Wawelu. „Polski Panteon”, w którym wiele
zniszczeń dokonano w czasach zaborów, dzięki pracom komitetów obywatelskich
wykupiony został od władz austriackich i poddany działaniom restauracyjnym.
Widok ocalonego symbolu narodowego jest dla Nienaskiego powodem do dumy,
uświadamia on bohaterowi wagę czynu, jaką była restauracja: „Nowy dach Wawelu
był to prawdziwy symbol wygrzebywania się i dźwigania w mozole z ohydnych
ruin – wśród nowych ciosów i świeżych ran leczenia zestarzałych”. Choć widok
Wawelu wyzwala w bohaterze Żeromskiego pozytywne uczucia, to właśnie w Kra-
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pisarz zdawał się wyrażać myśl o tym, że społeczeństwo powinno
podjąć pracę nad tym, co zniszczone. „Nawoływał do wspólnego, narodowego i społecznego rozwoju”26, zauważała Eugenia Łoch.
Żeromski nie był w tym nawoływaniu odosobniony. Inteligenci skupieni wokół czasopisma „Myśl Polska” (Bolesław Zagrodzki, Artur Górski, Alfred Lauterbach) w latach 1914−1917 opublikowali na jego łamach
teksty nawiązujące do przeszłości polskiego narodu, przywołując pamięć
zabytkowych miejsc i ich historii. Zdaniem wymienionych wyżej autorów, społeczeństwo powinno pamiętać, że pomniki sztuki często są „najcenniejszymi, a nawet jedynymi dokumentami przeszłości narodów”27,
które jednocześnie upamiętniają i przypominają tę przeszłość.
Społeczna tożsamość jest przez Żeromskiego kształtowana za pomocą miejsc pamięci w duchu ideałów społecznego solidaryzmu i demokracji. W jednym z wywiadów Andrzej Mencwel stwierdził, że
bohaterowie Żeromskiego „jakby odgrzebują popioły po arianach, ponieważ w myśli Żeromskiego arianie są najstarszymi, prawdziwymi,
polskimi demokratami”28. Natomiast wiele lat wcześniej Janusz Tazbir
uznał, iż „Żeromskiemu mogła być bliska wiara arian w możliwość
pokojowych i dobrowolnych reform społecznych”29. W Popiołach
Rafał Olbromski wspominał ruiny ariańskiego kościoła jako miejsca
o zatraconych, symbolicznych wartościach. W Nawracaniu Judasza
kowie Nienaski dostrzega, w jaki sposób pamięć związana z zabytkami przeszłości
traci na znaczeniu. W tym mieście widzi on historyczne obiekty, których rzeźbione
odrzwia bram potraktowano tynkiem, sklepione bramy, które rozcięto, ornamenty,
które zniszczono, zamieniając je na najnowsze szyldy. Dostrzega proces zaburzania estetyki zabytków, przekształcania zbiorowej pamięci. Rozumie, że tam, gdzie
„przemysł zastąpił sztukę”, liczyła się przede wszystkim funkcjonalność. Nienaski krytykuje sposób obchodzenia się z architektonicznymi zabytkami, burzonymi
i zastępowanymi „pudłami nowoczesnymi”, podobnymi wyglądem do budynków
miast europejskich.
26

E. Łoch, Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego, Lublin 2008, s. 33.

27

A. Lauterbach, Państwowa opieka nad zabytkami sztuki i kultury, „Myśl Polska”
1917, z. 3, s. 34.
28

https://www.teologiapolityczna.pl/andrzej-mencwel-zeromski-byl-caly-czas-tym
-ktory-myslal-o-oryginalnej-trzeciej-drodze [dostęp: 21.09.2018].

29

J. Tazbir, Arianie w literaturze pięknej, „Kwartalnik Historyczny” 1966, z. 3,
s. 579.
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Nienaski dążył do odtworzenia przeszłości arian, do przywrócenia pamięci o nich poprzez przywrócenie wieży takiego stanu, w jakim była
dawniej. Wskrzeszenie tej przeszłości i tradycji okazało się niemożliwe. Podkreślając to Żeromski zdawał się wyrażać przekonanie, że to,
co jest w ruinie, można (i należy) odbudować, tak jak należy reaktywować ariańskie idee solidaryzmu społecznego.
Sposób, w jaki miejsca pamięci służą budowaniu tożsamości indywidualnej, ukazany został także w powieściach Promień i Uroda życia. Bohater powieści Promień, Jan Raduski, widząc łżawiecką wieżę,
„wmyśla się”30 w mentalność budowniczych, którzy wznieśli tę budowlę, w ich trudy i wysiłki, nie mogąc „oderwać wzroku i duszy od tego
budynku”31. Hanna Buczyńska-Garewicz w odwołaniu do teorii Martina Heideggera pisała, że „narzędziem”, które umożliwia interpretację
miejsca, jest ludzka myśl: „To dopiero dzięki myśleniu i poprzez myślenie ujawnia się prawda rzeczy. W rozumieniu dokonuje się »przybliżenie« otaczającego świata, kształtuje się okolica, konstytuuje się miejsce”32, i dalej: „Jedynie poprzez myślenie miejsce odsłania swą treść,
rzecz pokazuje swój sposób bycia”33. Ponadto badaczka skonstatowała,
że miejsca obdarzają człowieka darem rozumienia ich przeszłości, darem, który jest dostępny tylko „dla wrażliwego, dla myślącego”, który,
mając powyższe zdolności, potraﬁ odczytać „duchową treść” miejsca.
Pamięć tego rodzaju jest nieodłącznie związana z subiektywną wyobraźnią, na co zwracał uwagę również Paul Ricoeur34.
Bohater Żeromskiego kontynuuje przemyślenia w hotelowym pokoju, patrząc przez okno na wieżę ozłoconą promieniami zachodzącego
słońca:
30

Edyta Stein w pracy O zagadnieniu wczucia podjęła rozważania nad wczuciem
jako doświadczaniem „innych podmiotów i ich przeżywaniem”, zauważając, że
zdolności tej towarzyszy spostrzeżenie zewnętrzne, które „dokonuje się w aktach
duchowych”. Jan, nie mogąc „oderwać wzroku i duszy od tego budynku”, wyobraża sobie pracujących ludzi, docenia ich trud i siłę wiary, tym samym doświadczając
pozornego, wewnętrznego zrozumienia ich ideałów. E. Stein, O zagadnieniu wczucia, przeł. D. Gierulanka, J.F. Gierula, Kraków 1988, s. 13, 121.
31

S. Żeromski, Promień, oprac. W. Wasilewska, Warszawa 1985, s. 22.

32

H. Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 143.

33

Ibidem, s. 144.

34

P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2012.

127

Anna Maria Osińska

Stał tam długo w przedziwnym zapomnieniu o wszystkim innym na świecie. Oczy
jego patrzyły na „Starą” przez pryzmat uczuć dzieciństwa, przez perspektywę wszystkich smutków i radości, których ta ruina była świadkiem i jak gdyby sędzią. Dusza
wchodziła na nowo w jakieś niewysłowione z nią powinowactwo, w zakon braterski,
35
którego istotne znaczenie, sens i wartość schowane były w ślepej skrytce serca .

Wieża jest dla Raduskiego pierwszym potwierdzeniem trwania
przeszłości, następnych poszukiwał będzie w łżawieckim mieście-labiryncie36. Sposób, w jaki miejsca pamięci służą budowaniu tożsamości indywidualnej widoczny jest także w symbolicznym epizodzie
Urody życia, gdy Piotr Rozłucki odkopuje grób ojca:
W bezwiedzy, w szlochach przypadł do tych kości ustami. Wargi jego namacały
usta, które się stały czarną ziemią. Głaskał po tysiąc razy miejsca złamań, gdzie
były śmiertelne dziury od sołdackich kul. Tysiącem pieszczotliwych nazw przewiązywał każdą ranę, łzami zmywał każdy cios. Wcielał przedśmiertelny ojcowski ból
w najczulsze słowa, w najtkliwsze dźwięki, jakie tylko znał w nowo pokochanym
polskim języku. Znalazł zardzewiałe podkówki butów, sprzączkę pasa – i wziął te
37
rzeczy w zanadrze .

Kielak interpretowała ten gest jako potrzebę bezpośredniego doświadczenia „legendy polskiego rycerza” oraz symbolicznego „odbudowania więzi zerwanej z nim poprzez wychowanie w duchu
rosyjskiej kultury”38. Jest on także symbolicznym gestem utrwalania pamięci o powstaniu styczniowym i jako taki konstytuuje jedną z najbardziej dramatycznych scen w literaturze popowstaniowej,
w której syn wyznaje uczucia miłości i przywiązania szczątkom ojca-powstańca. Rozłucki, odkopując grób, „zstępuje w głąb pamięci”39,
zstępuje w przeszłość ojca i dokonuje umocnienia własnej tożsamości.
35

S. Żeromski, Promień..., op. cit., s. 22−23.

36

Zob. ibidem, s. 23−27.

37

S. Żeromski, Uroda życia, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1974, s. 141.

38

D. Kielak, Metafizyczne enklawy w prozie Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 27 (47), Poznań 2016, s. 167.

39

Sformułowanie zaczerpnięte z pracy J. Ugniewskiej, Miejsca utracone, Warszawa 2014.
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***
„Żaden naród nie może trwać, nie będąc świadomy, iż jego obecna
egzystencja jest przedłużeniem istnienia w przeszłości, i że im dalej
w przeszłość sięgają te rzeczywiste bądź urojone wspomnienia, tym
mocniej jest ugruntowana jego tożsamość narodowa”40, podkreślał Leszek Kołakowski. Żeromski, jako „Herold wartości”41, zdawał się upominać o szacunek dla kultury symbolicznej. Z tego krótkiego przeglądu
wynika, że bohaterowie jego dzieł nie są obojętni na pamiątki przeszłości. Zniszczone lub zaniedbane relikty zwracają ich uwagę na przemijanie, negatywne działanie czasu, który pozbawia pamięci o przeszłości
i zaciera jej ślady. Formułują przy tym myśl o tym, jak istotna jest rola
pamięci człowieka w rozumieniu otaczającego go świata. Interpretacja
miejsc pamięci opisanych w jego prozie pozwala zauważyć, że nawet
w przypadku kiedy nie można przywrócić szlachetnych ideałów społecznych, bohaterowie odbudowują w sobie narodową tożsamość, odzyskując ją w indywidualnych doświadczeniach.
Poza podkreślaniem braku należytego przygotowania społeczeństwa
do zmian w zakresie życia zbiorowego, Żeromski sygnalizował jednocześnie problem zanikania pamięci. Zdawał się upominać o pielęgnowanie jednoczącej pamięci jako ﬁlaru tożsamości zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Z pewnością rozumiał, że przeszłości nie można
realnie wskrzesić, ale można ją uczynić częścią współczesności. Podobnie Friedrich Nietzsche postrzegał rolę historii w procesie tworzenia
tożsamości człowieka, zamieszczając w Niewczesnych rozważaniach
myśl, iż „przez moc używania przeszłości do życia i robienia z tego,
co się stało, znowu historii, staje się człowiek człowiekiem”42. Jednak
40

L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, [w:] Moje słuszne poglądy na wszystko,
Kraków 1999, s. 162.
41

D. Kielak, Metafizyczne…, op. cit., s. 166. Badaczka konstatowała, iż bohaterowie
Żeromskiego poszukują wspólnoty, odkrywają przeszłość, aby rozumieć teraźniejszość,
szukają pewności i trwałych punktów na mapie życia. Znaczenie ma tutaj powracanie
pamięcią do przeszłości jako duchowego umocnienia: „Żeromski wskazuje na duchowość odzyskaną w ludzkiej wspólnocie – choćby tej rodzinnej – jako prawdziwą alternatywę dla materialistycznej wizji świata”. Eadem, Metafizyczne…, op. cit., s. 182.

42

F. Nietzsche, Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia, [w:] idem, Niewczesne rozważania, przekł. L. Staﬀ, Warszawa–Kraków 1912, s. 105.
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przeszłości w całej jej istocie nie potraﬁmy zrekonstruować, jak pisał
Ernst Cassirer: „nie potraﬁmy rozbudzić jej do nowego życia w zwyczajnym, obiektywnym, ﬁzycznym sensie tego słowa. Potraﬁmy jedynie »pamiętać« ją – nadać jej nowe, idealne istnienie”43.
Anna Maria Osińska
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Tazbir J., Arianie w literaturze pięknej, „Kwartalnik Historyczny” 1966, z. 3.
Zabytek i historia: wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX
wieku, red. P. Kosiewski, J. Krawczyk, Warszawa 2012.
Żeromski S., Nawracanie Judasza, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1974.
Żeromski S., Promień, oprac. W. Wasilewska, Warszawa 1985.
Żeromski S., Uroda życia, oprac. S. Pigoń, Warszawa 1974.

The location and the memory Stefan Żeromski’s
characters meet with the memorabilia of the past
Keywords
Stefan Żeromski, memory, Viollet-le-Duc, piece of memorabilia, memorial
site

Summary
The aim of the article is to present the literary function of the topography in the prose
of Stefan Żeromski. The article shows how the plots connected with the reconstruction
of the historical sites have been functionalized in the identity discourse which is part
of Stefan Żeromski’s prose. The following literary texts were analysed with the aim
to show that functionalization: Nawracanie Judasza, Promień, Uroda życia, in which
texts the memory of the past is an important factor which contributes to the characters’
identity. The research describes the consequences of the meetings of the Stefan
Żeromski’s characters with the memorabilia of the past for their life course, and most
of all the consequences of meetings with memorabilia for the processes of their national
and social identiﬁcation.

Ort und Erinnerung. Treﬀen der Helden von Stefan
Żeromski mit Andenken an die Vergangenheit
Schlüsselworte
Stefan Żeromski, Erinnerung, Viollet-le-Duc, Andenken an die Vergangenheit, Gedenkstätte

Zusammenfassung
Das Ziel des Artikels ist es, die Funktion literarischer Topographien in der Prosa von
Stefan Żeromski darzustellen. Es zeigt, wie die Themen, die mit der Rekonstruktion von
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Orten von historischer Bedeutung verbunden sind, im Identitätsdiskurs, der ein Teil der
Prosa des Schriftstellers bildet, funktionalisiert wurden. Zu diesem Zweck wurden die
folgenden Werke analysiert: Nawracanie Judasza (Die Bekehrung von Judas), Promień
(Strahl), Uroda życia (Die Schönheit des Lebens), bei der die Erinnerung gleichzeitig
ein wichtiger Faktor ist, der die Identität einer Person mitgestaltet. Sie beschreibt die
Folgen, die die Begegnungen der Helden der Prosa von Żeromski mit den Andenken an
die Vergangenheit für ihre Biographien und vor allem für den Prozess ihrer nationalen
und sozialen Identiﬁkation haben.

Место и память. Встречи литературных героев
Стефана Жеромского с памятниками прошлого
Ключевые слова
Стефан Жеромски, память, Виолле-ле-Дюк, памятник прошлого, место
памяти

Резюме
Целью статьи является представление литературной функции топографии в
прозе Стефана Жеромского. В статье описывается, каким образом мотивы,
связанные с реконструкцией исторических мест, обрели функцию в дискурсе
идентичности, вплетённом в творчество писателя. Для этого был проведён
анализ таких произведений, как Обращение Иуды, Луч, Краса жизни, где память
является существенным фактором, определяющим идентичность персонажа.
В статье описываются встречи литературных героев Жеромского с памятниками
прошлого и их последствия для жизненного пути персонажей, главным образом
касающиеся формирования их национальной и социальной идентичности.
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Streszczenie
Artykuł ukazuje stan zachowania źródeł i stan badań podjętego tematu, a następnie
charakteryzuje potencjał województwa stanisławowskiego oraz przedstawia sytuację po uzyskaniu autonomii przez Słowację i Ukrainę Zakarpacką w październiku
1938 roku. Na tym tle, w dalszej części autor analizuje w trzech podrozdziałach
stan bezpieczeństwa wewnętrznego województwa stanisławowskiego od początku października 1938 do końca marca 1939 r. oraz czynniki, które bezpośrednio
na niego rzutowały. Najważniejszym było rozbudzenie nadziei części mieszkańców
województwa stanisławowskiego narodowości ukraińskiej na utworzenie własnego
państwa, a autonomia Ukrainy Zakarpackiej w ramach Czecho-Słowacji była traktowana przez te środowiska jako pierwszy etap tego procesu. Artykuł przedstawia
stanowiące największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego województwa stanisławowskiego w badanym okresie wystąpienia części jego mieszkańców
– członków i sympatyków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – przeciwko
państwu polskiemu oraz związane z tym formy i przykłady aktywności politycznej.
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Ocena źródeł oraz stanu badań
Źródła do dziejów województwa stanisławowskiego w okresie międzywojennym przechowywane w archiwach polskich są nieliczne. Archiwum Akt Nowych posiada w swoim zasobie m.in. zespół: Urząd
Wojewódzki Stanisławowski, który obejmuje jedynie 28 jednostek
archiwalnych, liczących 0,15 mb akt1. Z tego powodu konieczne jest
przeprowadzanie kwerend w archiwach ukraińskich, głównie w Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego (Державний
Архів Івано-Франківскої Області – DAIFO). Część dokumentów
aktowych z zasobu DAIFO została wytworzona przez Urząd Wojewódzki Stanisławowski2, starostwa powiatowe, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych oraz instytucje i organizacje, które działały na obszarze województwa stanisławowskiego lub też z nim współpracowały.
Z zasobu dokumentów aktowych DAIFO szczególnie przydatny jest
bardzo obszerny zespół (fond) nr 2: Urząd Wojewódzki Stanisławowski, który tworzy 15 812 jednostek archiwalnych3.
Dzieje województwa stanisławowskiego nie doczekały się dotychczas naukowego opracowania w formie monograﬁi, natomiast ukazały się naukowe publikacje o różnych aspektach jego funkcjonowania.
Analiza postaw mieszkańców województwa stanisławowskiego wobec
państwa polskiego w latach 1935–1939 stanowi fragment monograﬁi,
ukazującej ten problem w czterech województwach, w których obywatele RP narodowości ukraińskiej stanowili znaczną część mieszkańców lub większość4. Ukazały się również naukowe artykuły, analizujące stan bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego w latach
1

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie archiwalnym, t. 1, oprac. E. Kołodziej, współpraca W. Bieńkowska, B. Nowożytny, Warszawa 2009, s. 23.
2

Bardzo przydatne są m.in. sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa województwa
stanisławowskiego o objętości kilkunastu kart maszynopisu wraz z załącznikami
w formie tabel. Ponieważ zostały wytworzone przez administrację wymagają krytycznej analizy i porównania z innymi źródłami oraz wspomnieniami.

3

Szerzej: Державний Архів Івано-Франківскої Області. Путивник, т. 1, Фонді
періоду 1939 р., Київ 2008.
4

W. Włodarkiewicz, Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935–1939), Warszawa 2013, s. 190−194, 365−384,
439−463, 508−522.
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1935–19375, w okresie kryzysu czechosłowackiego 1938 roku6 oraz
w przededniu wybuchu II wojny światowej i w kampanii polskiej 1939
roku7.
Wydano drukiem sprawozdania wojewody o stanie bezpieczeństwa
województwa stanisławowskiego w 1938 oraz 1939 roku, znajdujące
się w zasobie DAIFO8.
Spośród publikacji zwartych, ukazujących potencjał militarny województwa stanisławowskiego, należy wskazać monograﬁę Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie9. Nowe, interesujące światło na dzieje województwa stanisławowskiego w okresie międzywojennym rzucają monograﬁe,
przygotowane ostatnio przez historyków polskich i ukraińskich10.
5

Idem, Bezpieczeństwo województwa stanisławowskiego w latach 1935–1937, [w:]
W cieniu służb. Ze studiów nad bezpieczeństwem państwa, red. nauk. P. Kołakowski, B. Sprengel, M. Stefański, J. Zawadzki, Toruń 2016, s. 171–192.
6
Idem, Województwo stanisławowskie w okresie kryzysu czechosłowackiego (wrzesień–październik 1938), [w:] Państwo – Demokracja – Chłopi. Studia z historii
społeczno-politycznej Polski (XVIII–XX w.), red. S.J. Pastuszka, J. Sztejnbis-Zdyb,
Warszawa–Kielce–Pułtusk 2016, s. 605–620.
7
Idem, Województwo stanisławowskie w przededniu wybuchu II wojny światowej
oraz w czasie kampanii polskiej 1939 r., [w:] Si vis pacem, para bellum. Bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi
Dubickiemu, red. nauk. R. Majzner, Częstochowa–Włocławek 2013, s. 541–556.
8
Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1939 roku
w sprawozdaniach wojewody, wybór źródeł, wstęp i opracowanie R. Roguski,
W. Włodarkiewicz, P. Pulik, Siedlce 2016; Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego w 1938 roku w sprawozdaniach wojewody, wybór źródeł,
wstęp i opracowanie W. Włodarkiewicz, R. Roguski, P. Pulik, Siedlce 2017.
9
A.A. Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013.
10
Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość –
Bezpieczeństwo – Społeczeństwo – Kultura, red. nauk. M. Kardas, A.A. Ostanek,
P. Semków, Warszawa–Stanisławów 2016; Po stronie pamięci i dialogu… Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. 1, Polityka – Wojskowość, red. nauk.
M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Warszawa–Stanisławów 2017; Po stronie pamięci i dialogu… Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. 2, Gospodarka
– Kultura – Religia, red. nauk. P. Hawrylyszyn, M. Kardas, A.A. Ostanek, Warszawa–Stanisławów 2017; Kołomyja, Pokucie i Huculszczyzna w II Rzeczypospolitej.
Wybrane zagadnienia, red. nauk. A.A. Ostanek, A. Smoliński, Warszawa 2017.
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Charakterystyka województwa stanisławowskiego
Województwo stanisławowskie utworzono 20 grudnia 1920 roku,
a rozpoczęło funkcjonowanie 1 września 1921 roku11. Jego powierzchnia w 1938 roku wynosiła 16,9 tys. km2, obejmowało 12 powiatów, 28
miast, 119 gmin wiejskich oraz 911 gromad. Ludność województwa,
wg spisu z 1931 roku, liczyła 1 480,3 tys. mieszkańców, z tego 295,2
tys. w miastach oraz 1 185,1 tys. na obszarach wiejskich. Stanisławów
liczył 60 tys., Kołomyja 33,8 tys., a Stryj 30,5 tysiąca mieszkańców12.
Stanisławów miał status regionalnej stolicy, był siedzibą biskupstwa
greckokatolickiego, ważnym ośrodkiem administracyjnym, edukacyjnym i gospodarczym, węzłem komunikacyjnym oraz garnizonem13.
Województwo stanisławowskie było zróżnicowane narodowościowo
i wyznaniowo – miało zdecydowanie ukraiński charakter.
Tabela 1. Zróżnicowanie językowe ludności województwa stanisławowskiego wg spisu
z 1931 roku (w tys. i %)
Ludność
UkraińJidysz i hePolski
Ruski
Rosyjski Niemiecki
Inne
ogółem
ski
brajski
325,1 693,8
1 480,3
332,2
0,7
16,7
109,4
2,9
22%
46,9%
22,4%
0,0%
1,1%
7,4%
0,2%
razem: 68,9%
Źródło: Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 22, 23.
Tabela 2. Struktura wyznaniowa ludności województwa stanisławowskiego wg spisu
z 1931 roku (w tys. i %)
Katolickie
Ludność
Prawo- Ewangeogółem obrządek obrządek sławne lickie
łaciński gr.-kat.

Inne
NieInne chrze- Mojżeniechrześci- okreścijańskie szowe
jańskie
ślone

1 480,3 246,0
16,6%

0,6
0,0%

1079,0
72,9%

0,9
0,1%

12,5
0,8%

139,7
9,5%

0,2
0,0

1,4
0,1%

Źródło: Ibidem, s. 24–25.

11

W. Włodarkiewicz, Przed zagładą…, op. cit., s. 122–123.

12

Mały rocznik statystyczny Polski wrzesień 1939–czerwiec 1941, Warszawa 1990,
s. 2, 16.
13

W. Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej
Rzeczypospolitej 1918–1939, Kraków 2018, s. 198–200.
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Ukraińcy to była głównie ludność chłopska, dla której bardzo ważnym problemem był brak ziemi, zaś ukraińską elitę stanowiła inteligencja wywodząca się z chłopstwa. Wiele czynników, w tym utrudnienia
w rozwoju ukraińskiej kultury narodowej, presja polskich władz oraz
trudna sytuacja gospodarcza wsi, spowodowały radykalizację części
społeczności ukraińskiej14.
Większość mieszkańców województwa stanisławowskiego utrzymywała się z pracy w rolnictwie, ale w województwie działały też zakłady przemysłowe, w tym wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej
oraz przemysłu drzewnego (tartacznego), korzystające z bogatych zasobów karpackich lasów15.
Życie polityczne mieszkańców województwa stanisławowskiego
było zróżnicowane, obejmowało różne nurty i narodowości. Polskie
partie polityczne nie miały w nim większych wpływów, jedynie rządowy Obóz Zjednoczenia Narodowego stworzył struktury organizacyjne we wszystkich powiatach, a ludność wiejska kilku powiatów
znajdowała pod wpływem Stronnictwa Ludowego16. Życie polityczne
mieszkańców województwa, niebędących Polakami, koncentrowało
się w kilku ukraińskich i żydowskich partiach politycznych, natomiast
największe wpływy wśród ugrupowań działających legalnie w środowisku mniejszości narodowych miało Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO)17.
Województwo stanisławowskie miało ważne znaczenie wojskowe,
które m.in. wynikało z jego nadgranicznego położenia oraz z sąsiedztwa z sojuszniczą Rumunią, przez którą, w razie ewentualnej wojny,
14

J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991,
s. 25; J. Kęsik, Pomiędzy współpracą a irredentą. Ukraińska mniejszość narodowa
w II Rzeczypospolitej, [w:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia. Literatura. Edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 2001, s. 91.
15

W. Włodarkiewicz, Przed zagładą…, op. cit., s. 142.

16

Państwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego, dalej: DAIFO, fond, dalej: f. 2, opys, dalej: op. 1, sprawa, dalej: spr. 1588, k. 15, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr P.P. Taj.14/1/39, Potrzeby społeczne i gospodarcze województwa
stanisławowskiego, [opracowanie] Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Departament Polityczny, Wydział Społeczno-Polityczny, Stanisławów, 6 I 1939.

17

Szerzej: R. Tomczyk, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 1925–
1939, Szczecin 2006.
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mogła docierać pomoc sprzętowa od zachodnich aliantów Polski. Najważniejszym miastem garnizonowym województwa był Stanisławów,
a mniejszymi Stryj i Kołomyja18.
Stan bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego
w październiku 1938 roku
Po zakończeniu konferencji monachijskiej, w osłabionej jej decyzjami Czechosłowacji nasiliły się tendencje odśrodkowe: 7 października
1938 roku na Słowacji powstał rząd ks. Josefa Tiso, a 11 października
na Ukrainie Zakarpackiej (Rusi Podkarpackiej lub Rusi Zakarpackiej)
rząd Andrija Brodija. 22 listopada 1938 roku Zgromadzenie Narodowe w Pradze uchwaliło autonomię Słowacji oraz Ukrainy Zakarpackiej w składzie Republiki Czecho-Słowackiej19. W konsekwencji tych
zmian u południowej granicy Polski powstała federacja z wyodrębniającą się autonomiczną Słowacją oraz Ukrainą Zakarpacką. Powołanie
autonomicznej Słowacji polskie naczelne władze państwowe oceniły
przychylnie, natomiast utworzenie autonomicznego obszaru ukraińskiego z własnym rządem w Użhorodzie wywołało ich obawy20.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej był zainteresowany ocenami sytuacji politycznej po drugiej stronie karpackiej granicy, dokonywanymi
przez jej obywateli narodowości ukraińskiej. Zbiegło się to ze wzrostem
w Polsce wystąpień przeciw własnemu państwu części mniejszości
ukraińskiej, od września 1938 roku do marca następnego roku odnotowano 400 demonstracji, 47 sabotaży oraz 34 zamachy terrorystyczne21.
Polskie naczelne władze państwowe i wojskowe były zainteresowane
likwidacją autonomicznej Ukrainy Zakarpackiej przez jej przyłączenie
18

Szerzej: W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie 1939, Warszawa 2001,
s. 17–20.

19

J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Warszawa 2006, s. 82; Leksykon PWN. Europa.
Regiony i państwa historyczne, red. M. Kamler, Warszawa 2000, s. 93–94, 290. Ruś
Podkarpacka miała powierzchnię ok. 12 700 km2 i ok. 750 000 mieszkańców; Z. Zawadowski, Ruś Podkarpacka i jej stanowisko prawno-polityczne, Warszawa 1931, s. 21.
20

Historia dyplomacji polskiej, t. 4, 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995,
s. 574–575.
21

D. Dąbrowski, Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938–1939, Toruń 2007, s. 348–349.
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do Węgier, dzięki czemu Polska uzyskałaby granicę państwową z tym
państwem, zamiast z częścią Czecho-Słowacji, która budziła ich poważne zaniepokojenie22.
Poziom bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego w październiku 1938 roku nie budził poważniejszych zastrzeżeń jego władz
administracyjnych, mimo ukraińskich demonstracji, związanych
z uzyskaniem autonomii przez Ukrainę Zakarpacką. Urząd Wojewódzki Stanisławowski odnotował m.in. próbę zorganizowania przez
Ukraińców demonstracji politycznej w Stryju oraz ożywienie działalności związków zawodowych, co wiązało się z wyborami do Sejmu
i Senatu oraz akcją propagandową klasowych związków zawodowych.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 703, do 1978 osób,
mimo to nie zorganizowano poważniejszej akcji strajkowej – odnotowano tylko jeden strajk z udziałem zaledwie czterech osób. Działalność
komunistyczna nadal ograniczała się do luźnych kontaktów i spotkań
byłych członków lub sympatyków Komunistycznej Partii Zachodniej
Ukrainy (KPZU), w czasie których omawiano stan i formy pomocy
dla więźniów politycznych oraz stanowisko komunistów wobec wyborów parlamentarnych. Organa bezpieczeństwa zatrzymały jedną
osobę podejrzewaną o działalność komunistyczną oraz przeprowadziły rewizję. W działaniach polskich legalnych partii politycznych
nie stwierdzono żadnych wystąpień przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.
Natomiast ożywiła się nielegalna działalność polityczna części
mniejszości ukraińskiej, w konsekwencji czego stwierdzono zwiększenie liczby wystąpień, spowodowanych głównie sytuacją na Ukrainie Zakarpackiej oraz zbliżaniem się 1 listopada – 20. rocznicy wybuchu walk ukraińsko-polskich w Galicji Wschodniej w czasie rozpadu
Austro-Węgier. Według poufnych informacji organów bezpieczeństwa
22

W lipcu 1938 r. Oddział II Sztabu Głównego WP (Wywiadowczy) w porozumieniu ze swoim węgierskim odpowiednikiem zainicjował na terenie Ukrainy Zakarpackiej szeroko zakrojoną akcję sabotażowo-dywersyjną przeciwko Czechosłowacji pod kryptonimem „Łom”. Jej zasięgiem objęto również Śląsk Cieszyński.
M. Starczewski, Działania specjalne Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego)
WP w okresie międzywojennym, [w:] Polski wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty.
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej pod redakcją Henryka Stańczyka, Piotrków Trybunalski 2000, s. 108.
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państwa polskiego, środowiska ukraińskie przygotowywały się do demonstracji, m.in. taką próbę podjęły 20 października w Stryju. Odnotowano dwa przypadki terroru Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
− OUN (akcję antyżydowską i przeciwko zmianie wyznania greckokatolickiego na rzymskokatolickie), morderstwo polityczne działacza
Związku Szlachty Zagrodowej, zamazanie godła państwowego, sklasyﬁkowane jako sabotaż oraz sześć demonstracji polegających na śpiewaniu pieśni antypaństwowych i usuwaniu polskich ﬂag. Na uspokojenie wrogich wobec państwa polskiego nastrojów części mieszkańców
województwa stanisławowskiego narodowości ukraińskiej wpłynęła
obecność, a w jeszcze większym stopniu akcja patrolowa szwadronów
kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) w pięciu jego powiatach: stryjskim, dolińskim, kałuskim, żydaczowskim i rohatyńskim
oraz wzmocnienie obsady posterunków Policji Państwowej. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów rozwinęła akcję pozyskiwania ochotników do tworzonych na Ukrainie Zakarpackiej ukraińskich formacji
zbrojnych oraz ułatwiania im nielegalnego przekraczania granicy państwowej Polski z Czecho-Słowacją23.
Ukraińskie demonstracje w Stryju zostały następująco ukazane
w sprawozdaniu wojewody stanisławowskiego:
20. października na skutek zorganizowanej i przemyślanej akcji ze strony ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN, doszło w Stryju do wystąpień ulicznych
w związku z wypadkami na Rusi Zakarpackiej: młodzież nacjonalistyczna, w kilku
większych grupach napływająca z okolicznych wsi, usiłowała demonstrować wznosząc okrzyki: „Precz z Lachami”, „Precz z Madziarami”, „Hańba Lachom” itp.
Na skutek energicznej akcji ze strony władz nie doszło do poważniejszych wystąpień, a zajście zostało w zarodku stłumione. Energiczne i zdecydowane wystąpienie
policji przyczyniły się do natychmiastowego ujęcia przeszło 100 demonstrantów,
z których wszystkich prawie po przesłuchaniu oddano [do dyspozycji] władzom
sądowym. Nadmienić również należy, że chęć wywołania wspomnianych demonstracji oraz zajście uliczne spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem i reakcją
ze strony społeczeństwa polskiego, zwłaszcza młodzieży akademickiej, która
wielu z demonstrantów sama przychwyciła, oddając ich w ręce policji. Przybycie
23

DAIFO, f. 2. op. 1, spr. 1531, k. 165–180, Urząd Wojewódzki Stanisławowski,
nr SP.P.Taj. 17/2/38, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc październik
1938 r., Stanisławów, 17 XI 1938.
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do powiatu szwadronu [kawalerii] Korpusu Ochrony Pogranicza oraz wzmocnienie
24
szeregów Policji [Państwowej] przyczyniły się do uspokojenia umysłów .

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w październiku 1938 roku
otrzymało szereg informacji o wystąpieniach skierowanych przeciwko państwu polskiemu, przygotowywanych przez ukraińskich nacjonalistów na terenie województw południowo-wschodnich w związku
z uzyskaniem autonomii przez Ukrainę Zakarpacką. W celu ich uniemożliwienia oraz jak najbardziej stanowczego przeciwstawienia się
wszelkim próbom wywołania zamieszek przez działaczy ukraińskich,
kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przydzieliło do dyspozycji wojewodów z południowo-wschodnich województw policyjne
jednostki uderzeniowe, zarządziło wzmocnienie obsady posterunków
Policji Państwowej na pograniczu z Czecho-Słowacją i oddało do dyspozycji dowódcy Okręgu Korpusu nr VI trzy szwadrony kawalerii
Korpusu Ochrony Pogranicza. Otrzymały one rozkaz odbycia demonstracyjnych marszy przez powiaty najbardziej zagrożone aktywnością członków i sympatyków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Celem tych marszów było zademonstrowanie ludności, że władze zamierzają zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim próbom działalności
antypaństwowej oraz zapewnić poprawę nastrojów urzędników administracji terenowej i mieszkańców lojalnych wobec państwa polskiego.
Każdy szwadron kawalerii KOP liczył 70 żołnierzy, 23 października
miały one przybyć do Lwowa transportami kolejowymi, a już następnego dnia rozpocząć marsz w przydzielonych im powiatach, w czasie
którego powinny też prowadzić szkolenia bojowe. Zaplanowano, że
szwadrony zatrzymają się w Drohobyczu, Stryju i Dolinie, a następnie
rozpoczną patrolowanie miejscowości najbardziej zagrożonych agitacją OUN. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prosiło
wojewodów o nadsyłanie sprawozdań z przebiegu i efektów tych przemarszów przez powiaty zagrożone aktywnością Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów25.
24

Ibidem, k. 170–171.

25

DAIFO, f. 2, op. 1. spr. 2121, k. 1, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, [Pismo]
Do PP. wojewodów we Lwowie i w Stanisławowie, nr P.B. 7606/1/Tjn./38, Warszawa, 22 X 1938.
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Po upływie tygodnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało na obszar Okręgu Korpusu nr VI dalsze wzmocnienie – kolejne cztery szwadrony kawalerii KOP: dwa do województwa stanisławowskiego (Rohatyn i Kołomyja) oraz dwa do województwa
tarnopolskiego26.
Władze województwa stanisławowskiego w październiku 1938
roku nadal zbierały informacje o sytuacji w pasie nadgranicznym oraz
w sąsiednich państwach, zwłaszcza w Czechosłowacji. Z analizy treści
sprawozdania wojewody wynika, że w październiku legalnie granicę
państwową przekroczyło 3 850 osób, z czego z Polski do Czechosłowacji zaledwie 9, a z Czechosłowacji do Polski 21 osób. Znacznie większy ruch utrzymywał się z Polski do Rumunii: 1 790 oraz z Rumunii
do Polski 2 030 osób. Nielegalnie granicę państwową RP przekroczyło
31 osób − zostały one zatrzymane i oddane do dyspozycji władz sądowych. Kryzys w Czechosłowacji spowodował ucieczkę do Polski 142
obywateli czechosłowackich narodowości niemieckiej z miejscowości sąsiadujących z województwem stanisławowskim, którzy zostali
skierowani do Konsulatu Niemiec w Krakowie. 9 października została
wznowiona komunikacja kolejowa między Polską a Czechosłowacją
przez Ławoczne (powiat stryjski) – Volowce oraz przywrócono połączenie telefoniczne między wspomnianymi stacjami kolejowymi.
18 października wznowiono towarowy ruch kolejowy, a 26 października komunikację kolejową między Polską a Czechosłowacją przez
punkt przejściowy w Woronience w powiecie nadwórniańskim, jednak ruch był bardzo mały27.
Stan bezpieczeństwa wewnętrznego województwa
stanisławowskiego w listopadzie i w grudniu 1938 roku
Stan bezpieczeństwa wewnętrznego województwa stanisławowskiego w dwóch ostatnich miesiącach 1938 roku utrzymywał się
na podobnym poziomie, a nielegalna aktywność polityczna części jego
26

Ibidem, k. 6, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Przyjazd szwadronów KOP, [Pismo] Do P. wojewody w Stanisławowie, nr P.B. 7606/2/Tjn./38, Warszawa, 29 X 1938.
27

DAIFO, f. 2. op. 1, spr. 1531, k. 175–180, Urząd Wojewódzki Stanisławowski,
nr SP.P.Taj. 17/2/38, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc październik
1938 r., Stanisławów, 17 XI 1938.
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mieszkańców narodowości ukraińskiej zaczęła się zmniejszać. Przyczyniło się do tego głównie energiczne przeciwdziałanie władz administracyjnych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
województwa stanisławowskiego, skierowane przeciwko członkom
i sympatykom Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Bezpieczeństwo w województwie stanisławowskim w listopadzie,
w ocenie jego wojewody nie był zagrożone w poważnym stopniu, ponieważ nie odnotowano zamachów na życie funkcjonariuszy policji
czy zaburzeń spokoju publicznego. W porównaniu z październikiem
zmniejszyła się ilość usiłowań zabójstw, ciężkiego uszkodzenia ciała,
rozbojów zwykłych oraz kradzieży, natomiast nieznacznie – o jeden,
wzrosła liczba zabójstw i rozbojów w grupie, odnotowano też wzrost
podpaleń o 17. Związki zawodowe zorganizowały 31 zebrań i zjazd,
a klasowe związki zawodowe obchody 20-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odnotowano cztery strajki na tle ekonomicznym,
a liczba bezrobotnych wzrosła o 260 do 2 716 osób. Nie stwierdzono
wystąpień zewnętrznych byłych członków KPZU oraz wywrotowej
działalności polskich partii politycznych. Natomiast w dalszym ciągu
aktywna była OUN, której członkowie i sympatycy interesowali się
przede wszystkim sytuacją na Ukrainie Zakarpackiej oraz kontynuowali agitację na rzecz ucieczek z Polski za Karpaty28.
Stan bezpieczeństwa w województwie stanisławowskim w grudniu
1938 roku uległ, w ocenie wojewody, poprawie, o czym świadczyło
znaczne zmniejszenie liczby różnych przestępstw: zabójstw dokonanych o 5, zabójstw usiłowanych o 2, ciężkiego uszkodzenia ciała o 28,
rozboju zwykłego o 5 oraz podpaleń o 35. Natomiast wzrosła (o 13)
liczba przestępstw przeciwko mieniu29.
Związki zawodowe przejawiły niewielką aktywność, która wyraziła się w organizacji 10 zebrań i zjazdu. Klasowe związki zawodowe
na terenie powiatu stryjskiego interesowały się sprawą kongresu robotniczego, zaplanowanego na styczeń w Warszawie. Utrzymywały się
28

Ibidem, spr. 2328, k. 181–182, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr SP.P. Taj.
17/2/38, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc listopad 1938 r., Stanisławów, 16 XII 1938.
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Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc grudzień 1938 roku, Stanisławów 17 I 1939, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego
w 1939 roku w sprawozdaniach wojewody, s. 182.
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konﬂikty i nieporozumienia między sekretarzem okręgowym Związku
Zawodowego Robotników Przemysłu Budowlanego a jednym z działaczy socjalistycznych w Stryju. W Zjednoczeniu Polskich Związków
Zawodowych w Dolinie pojawiły się nieporozumienia, w wyniku
których około 100 członków miejscowego oddziału Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych opuściło jego szeregi i zgłosiło akces
do związku klasowego. W Stanisławowie odbył się wojewódzki zjazd
delegatów Zjednoczenia Polskich Związków Zawodowych okręgu stanisławowskiego. Niepokojący był wzrost liczby bezrobotnych o 1 990
osób z powodu wstrzymania prac budowlanych oraz zorganizowanie
4 strajków na tle ekonomicznym.
W ruchu komunistycznym nie zaszło, zdaniem wojewody, nic istotnego i nie nastąpiła odbudowa struktur terenowych KPZU. Jedynie
w Stanisławowie aktywnością wykazali się członkowie grupy trockistów w związku z przyjazdem ze Lwowa na ferie przywódcy tej grupy,
studenta Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Polskie organizacje polityczne nie przejawiły żadnej działalności,
która mogłaby zaniepokoić Urząd Wojewódzki Stanisławowski. Natomiast nacjonalistyczny ruch ukraiński, skupiony w OUN, w dalszym
ciągu charakteryzowała duża aktywność. Działalność zwolenników
OUN nakierowana była przede wszystkim na propagowanie wśród
obywateli RP narodowości ukraińskiej istnienia Ukrainy Zakarpackiej
oraz na utrwalenie w nich przekonania o szybkim powstaniu niezależnego państwa ukraińskiego, w skład którego miałyby wejść również
województwa południowo-wschodnie Rzeczypospolitej. W dalszym
ciągu prowadzona była również agitacja, zachęcająca do nielegalnego
przekraczania granicy państwowej RP i przejścia na Ukrainę Zakarpacką. Wystąpienia zewnętrzne OUN przejawiały się w różnej formie,
polegały m.in. na zniszczeniu godeł na skrzynkach pocztowych30.
Nie odnotowano w grudniu 1938 roku przypadków użycia broni
przez funkcjonariuszy Policji Państwowej. Natomiast doszło do użycia
w obronie własnej broni palnej – dubeltówki przez gajowego lasów
prywatnych w Krechowcach. Jako groźne dla stanu bezpieczeństwa
w województwie stanisławowskim oceniono zamachy na życie policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. 14 grudnia 1938 roku
30

Ibidem, s. 182.
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został zastrzelony w odległości dwóch metrów od kamienia granicznego nr 6 na granicy polsko-czechosłowackiej strażnik graniczny
z placówki Straży Granicznej w Wyszkowie w powiecie dolińskim.
Strażnik wyszedł z zadaniem pełnienia służby granicznej, a kiedy nie
wrócił w nakazanym czasie, wysłano z placówki patrol, który odnalazł jego zwłoki. W czasie sekcji stwierdzono, że otrzymał sześć ran
postrzałowych. Sprawcy zabrali zabitemu karabin i torbę służbową
z dokumentami. Wyniki śledztwa wskazywały jako sprawców dywersantów przybyłych z Ukrainy Zakarpackiej.
Dwaj policjanci z Posterunku Policji Państwowej w Bukaczowcach,
powiat rochatyński, w czasie patrolu w Słobodzie Bukaczowskiej natknęli się 29 grudnia na znanego im złodzieja w towarzystwie dwóch
innych mężczyzn. Gdy funkcjonariusze policji zamierzali ich zatrzymać, jeden z nich usiłował wystrzelić do nich z karabinu.
W województwie stanisławowskim w grudniu 1938 roku zanotowano 15 wypadków oporu jednostkowego, stawianego policjantom
lub innym funkcjonariuszom publicznym w związku z wypełnianiem
przez nich obowiązków służbowych oraz przypadek oporu zbiorowego. W porównaniu z listopadem, ilość wypadków oporu jednostkowego zmniejszyła się o 12, a oporu zbiorowego o 1. Nie odnotowano
zaburzeń spokoju publicznego31.
W grudniu doszło do kilku wydarzeń, które wywarły negatywny
wpływ na bezpieczeństwo na kolei: na stacji kolejowej w Wygodzie,
powiat doliński, doszło do kradzieży węża gumowego, stanowiącego część automatycznego hamulca wagonu. W czasie przetaczania
wagonów kolejowych na stacji kolejowej w Nadwórnej 10 grudnia
trzy wagony stoczyły się i zderzyły z cysterną wypełnioną ropą naftową. Wskutek zderzenia urwało się osiem zderzaków w wagonach
oraz hamulec w cysternie. Straty wyniosły ok. 1 000 zł, oﬁar w ludziach nie było, a winnymi okazali się dwaj pracownicy PKP: maszynista i przetokowy. Nieustalony sprawca 5 grudnia na torze kolejowym w Piasecznej (powiat żydaczowski) położył próg kolejowy
przed pociągiem motorowym ze Stryja do Lwowa, ale przeszkoda
została zauważona i nie doszło do wypadku. Z kolei 19 grudnia nieznany sprawca na przejeździe kolejowym w gromadzie Piaseczna
31

Ibidem, s. 183.
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(powiat żydaczowski) włożył pomiędzy szynę a odbojnicę fragment
rury żelaznej, co mogło zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego.
W tym samym miesiącu doszło do czterech włamań do urzędów i instytucji publicznych, m.in. 1 grudnia w nocy nieznani sprawcy usiłowali
włamać się do skarbca Państwowej Żupy Solnej w Bolechowie (powiat
doliński), w którym znajdowało się 3 306 złotych. W nocy z 14 na 15
grudnia nieznani sprawcy włamali się do Urzędu Gromadzkiego w Bitkowie (powiat nadwórniański) i otworzyli kasę ogniotrwałą, ale nie było
w niej pieniędzy. Dokonano też włamania do kancelarii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Worochcie (powiat nadwórniański) i wyniesiono z niej kasę ogniotrwałą, w której znajdowało się 3 741 zł i papiery
wartościowe. Sprawcy jednak zostali zauważeni przez stróża nocnego
i porzucili kasę, nic z niej nie zabierając, jednego z nich ujęto. 18 grudnia
1938 roku nieznany sprawca, w czasie nieobecności urzędników w Izraelickim Urzędzie Metrykalnym w Stanisławowie dostał się do biura
i skradł z niego trzy pieczęcie urzędowe. Wśród innych wydarzeń, które
wywarły wpływ na bezpieczeństwo były ucieczki więźniów z aresztów
gminnych: dwie w powiecie kałuskim, dwie w powiecie kołomyjskim,
dwie w powiecie nadwórniański i jedna w powiecie tłumackim. Zanotowano też ucieczkę więźnia z dziedzińca więziennego w Śniatynie, który
jednak tego samego dnia dobrowolnie powrócił do więzienia32.
Z informacji, uzyskanych przez Urząd Wojewódzki Stanisławowski, wynikało, że struktury związków zawodowych w województwie
stanisławowskim w grudniu 1938 roku były mało aktywne. Natomiast
większą uwagę przywiązywano do działalności nielegalnej, zagrażającej bezpieczeństwu tego województwa. Ustalono, że struktury KPZU
nie przejawiały aktywności, natomiast wzmożoną działalność kontynuowali członkowie i sympatycy nielegalnej OUN, m.in. odnotowano
wypadek pisemnych pogróżek oraz trzy przypadki zniszczenia godła
państwowego na skrzynkach pocztowych. Władze wiedziały również o tajnych zebraniach członków OUN, m.in. w Kałuszu, Kołomyi
i Rohatynie. W grudniu całkowicie zamarł legalny ruch przez granicę
z Czecho-Słowacją, natomiast zatrzymano 48 osób, które usiłowały
przekroczyć ją nielegalnie33.
32

Ibidem, s. 184–185.

33

Ibidem, s. 185–199.
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Bezpieczeństwo wewnętrzne województwa stanisławowskiego
w I kwartale 1939 roku
Poziom bezpieczeństwa wewnętrznego województwa stanisławowskiego w styczniu 1939 roku, w porównaniu do wcześniejszych miesięcy, nie uległ zmianie. Urząd Wojewódzki Stanisławowski stwierdził
ożywienie działalności związków zawodowych, które zorganizowały
27 zebrań z udziałem ok. 2 000 osób, w czasie których poruszano
sprawy organizacyjne, warunki pracy i płacy, a także kwestie polityczne: na zebraniach niektórych oddziałów klasowych związków zawodowych omawiano wybory samorządowe oraz uchwalono poparcie
dla kandydatów związków robotniczych i Polskiej Partii Socjalistycznej. Znacząco – o 1 203 osoby – wzrosła w województwie stanisławowskim liczba bezrobotnych, a pracownicy zorganizowali trzy strajki o podłożu ekonomicznym. Organa bezpieczeństwa nie wykryły
w województwie przejawów działalności komunistycznej ani prób
odbudowy jej struktur terenowych.
Działalność OUN, jak podkreślono w sprawozdaniu Urzędu Wojewódzkiego Stanisławowskiego, nadal była skierowana: „(…) na zaktualizowanie wśród najszerszych mas społeczeństwa ukraińskiego
sprawy Rusi Podkarpackiej [Ukrainy Zakarpackiej] oraz utrwalenie
w nim przekonania o rychłym powstaniu niezależnego państwa ukraińskiego. Niezależnie od tego prowadzona była agitacja za nielegalnym przekraczaniem granicy na Ruś Podkarpacką. Wystąpienia zewnętrzne wyraziły się w formie 4 wypadków terroru (pogróżki pisemne) i 6 wypadków sabotażu w formie niszczenia godeł państwowych
na skrzynkach pocztowych i innych drobnych demonstracji”34.
Działalność OUN koncentrowała się na próbach przenikania jej
członków do legalnych organizacji ekonomicznych, kulturalno-oświatowych i sportowych w celu propagowania programu OUN oraz
utrzymania społeczeństwa ukraińskiego w stanie ciągłego napięcia
i gotowości do mających rozpocząć się, rzekomo na wiosnę, walk
o niepodległość. W celu propagowania własnego programu, członkowie i sympatycy OUN wykorzystywali ukraińskie święta narodowe.
34

DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2343, k. 15–27, Urząd Wojewódzki Stanisławowski,
nr PP.Taj.17/8/39, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc styczeń 1939,
Stanisławów, 18 II 1939.
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Policja Państwowa i organa administracyjne stwierdziły liczne przypadki kolportażu nielegalnej prasy ukraińskiej, zawierającej treści
wrogie państwu polskiemu. W dziale „Bezpieczeństwo ogólne” sprawozdania wymieniono m.in.: użycie broni przez policjanta przeciwko osobie poszukiwanej oraz przez strażnika granicznego w pościgu
za dwoma przemytnikami towaru z Rumunii. W szpitalu w Stanisławowie zmarł poborca podatkowy uderzony w głowę tępym narzędziem, odnotowano 20 przypadków oporu stawianego policjantom lub
innym funkcjonariuszom publicznym przez pojedyncze osoby oraz
1 zbiorowy, zanotowano 4 zabójstwa dokonane i 6 usiłowanych, 37
ciężkich uszkodzeń ciała, 7 rozbojów zwykłych i 3 w grupie (sprawców rozbojów wykryto), 12 podpaleń, 48 pożarów, wypadek samochodowy (jedna oﬁara śmiertelna) oraz liczne kradzieże35.
W mieszkaniu blacharza przy ul. Wierzbowej 33 w Kołomyi
14 stycznia wieczorem zebrało się pięciu aktywnych członków rozwiązanej KPZU. Jeden z uczestników konspiracyjnego zebrania, który został zwolniony z miejsca odosobnienia w Berezie, poinformował
zebranych, że obecnie partia komunistyczna zmienia taktykę działania w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu oraz Polesiu. Komuniści
zamierzali wspierać ukraińskich nacjonalistów w przygotowaniu powstania zbrojnego w Polsce, z góry skazanego na niepowodzenie z powodu siły państwa polskiego oraz jego instytucji i organów bezpieczeństwa. Przewidywał, że wówczas, po aresztowaniach przywódców
OUN, „masy ludowe”, pozbawione nacjonalistycznego kierownictwa,
zostaną łatwo opanowane przez działaczy partii komunistycznej. Zalecał przy tym ostrożność ze względu na możliwość przedwczesnego
ujawnienia strukturom OUN planu prowokacji36.
Policjanci z Żydaczowa od informatora o pseudonimie „Komar”
uzyskali meldunek o prowadzeniu działalności propagandowej o treści komunistycznej w żydowskim stowarzyszeniu „Brith Trmupeldor”
w Rozdole, polegającej na czytaniu przetłumaczonej z języka rosyjskiego na polski broszury pt. Co to jest dzień roboczy, która wzywała
35

Ibidem, k. 16–17, 23.

36

Ibidem, spr. 2344, k. 3, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Horodence, Nota informacyjna nr 2/I/39 w sprawie stosowania przez Kompartię [KPZU]
w Małopolsce Wschodniej nowej taktyki w związku z problemem ukraińskim, Horodenka, 10 II 1939.
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do jedności w walce o lepsze warunki pracy i podkreślała, że w Polsce
byłoby lepiej, gdyby zniesiono własność prywatną, w tym majątki obszarnicze – folwarki37.
W okresie zimowym poważnym problemem było zapewnienie skutecznej pomocy bezrobotnym, w tym w stolicy województwa. W Stanisławowie Miejski Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym zatrudnił 300 z nich, poza tym bezrobotnym przydzielano węgiel
i ziemniaki, organizowano bezpłatne porady lekarskie oraz dostarczano lekarstwa po cenie obniżonej. Celem tych działań było łagodzenie
skutków bezrobocia i dążenie do jego likwidacji w przyszłości38.
Pod koniec stycznia nastąpiła zmiana na stanowisku wojewody stanisławowskiego – nowym wojewodą został mgr Stanisław Jarecki,
od 1935 roku dyrektor Biura Inspekcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zastąpił on gen. Stefana Pasławskiego39.
W opinii Urzędu Wojewódzkiego Stanisławowskiego w lutym 1939
roku stan bezpieczeństwa w województwie uległ pogorszeniu – wzrosła liczba zabójstw dokonanych (do 13), usiłowanych (do 6), ciężkich
uszkodzeń ciała (do 39) i dzieciobójstwa (do 3). Liczba przestępstw
przeciwko mieniu zwiększyła się o 217. Wykryto 11 sprawców zabójstw
dokonanych i 4 usiłowanych. Aktywne były związki zawodowe, które
zorganizowały 2 zjazdy, 3 konferencje i 43 zebrania, w których uczestniczyło 2 369 osób. Na zebraniach omawiano warunki pracy i płacy
oraz wybory do rad miejskich. Byli członkowie i sympatycy rozwiązanej KPZU, podobnie jak w poprzednim miesiącu, nie przejawiali
żadnej aktywności. Ze strony polskich partii politycznych, podobnie
jak wcześniej, nie stwierdzono działalności zakłócającej spokój i bezpieczeństwo publiczne.
W działalności OUN zanotowano wzrost liczby aktów terroru oraz
demonstracji, co przypisywano działalności jej członków w legalnych
ukraińskich organizacjach oraz wyborom samorządowym.
37

DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2331, k. 1, Komenda Powiatowa Policji Państwowej
w Żydaczowie, Nota informacyjna nr 1/I/39, Żydaczów, 21 I 1939.
38

Moralne zobowiązanie. Jak działa pomoc zimowa bezrobotnym w Stanisławowie,
„Kurier Stanisławowski”, 8 I 1939, nr 2, s. 2.
39

Wojewoda stanisławowski Stanisław Jarecki, „Kurier Stanisławowski”, 5 II 1939,
nr 6, s. 2.
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W okresie sprawozdawczym z zewnętrznych wystąpień OUN zanotowano
9 wypadków terroru (w tym cztery wypadki w formie niszczenia mienia osób
prywatnych i pięć wypadków pobicia członków Związku Szlachty Zagrodowej
na tle akcji antyszlacheckiej i przeciw Związkowi Strzeleckiemu, prowadzonej
przez elementy spod znaku OUN), cztery wypadki sabotażu w formie niszczenia
godeł państwowych na skrzynkach pocztowych. Zwiększenie się liczby opisanych
wyżej wystąpień w okresie sprawozdawczym należy przypisać intensywnej akcji
nacjonalistycznej, prowadzonej przez OUN w łonie legalnych ukraińskich organizacji społecznych oraz podnieceniu umysłów, spowodowanemu odbywającymi się
40
na tutejszym terenie wyborami samorządowymi .

Starosta powiatowy doliński w połowie lutego wystąpił z wnioskiem
do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie o wysiedlenie z pasa
granicznego jednego z mieszkańców, który prowadził na terenie
Rypnego i okolicznych gromad agitację nacjonalistyczno-separatystyczną. Działał pod wpływem jednego z mieszkańców Dub (wobec
którego również złożono wniosek o wysiedlenie), z którym współpracował przygotowując młodzież ukraińską do ucieczki na Ukrainę
Zakarpacką 41.
Pod koniec lutego starosta powiatowy doliński wystąpił z kolejnym
wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie o wysiedlenie z pasa granicznego mieszkańca, który po przybyciu do Wygody zorganizował w niej Koło Stronnictwa Narodowego i bojówkę,
do której przyjął kilkunastu młodych robotników i rozpoczął działalność terrorystyczną przeciw miejscowym Żydom42.
W trosce o bezpieczeństwo podległych powiatów ich starostowie
nie wyrażali zgody na zamieszkiwanie w nich osób o nieuregulowanej przynależności państwowej. Starosta powiatowy stanisławowski
40

DAIFO, f. 2, op. 2, spr. 2343, k. 35–37, Urząd Wojewódzki Stanisławowski,
nr PP. Taj. 17/2/39, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc luty 1939,
Stanisławów, 18 III 1939.

41

DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2264, k. 60, Starosta powiatowy doliński, [Pismo]
Do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie, Wniosek o wysiedlenie z pasa granicznego Wasyla Łesiuka, Dolina 14 II 1939 r.

42

Ibidem, k. 69, Starosta powiatowy doliński, [Pismo] Do Urzędu Wojewódzkiego
w Stanisławowie, Wniosek o wysiedlenie z pasa granicznego Pobozila Władysława, Dolina 22 II 1939 r.
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Jan Muszyński nie zezwolił obywatelowi o nieustalonej przynależności państwowej, urodzonemu 26 listopada 1891 roku w Jampolu,
wyznania prawosławnego, narodowości ukraińskiej, na dalszy pobyt
w województwie stanisławowskim i polecił je opuścić do 30 kwietnia
pod rygorem przymusowego wysiedlenia43.
Władze polskie dążyły do wzmocnienia żywiołu polskiego wśród
mieszkańców województwa stanisławowskiego, jedną z jego form
miała być budowa domów ludowych, które byłyby ośrodkami życia
społecznego, wspieranego przez władze. W opinii Urzędu Wojewódzkiego Stanisławowskiego:
Akcja budowy domów społecznych w województwie stanisławowskim, jako
województwie o najmniejszym w Polsce procencie ludności polskiej, narażonym
na silną akcję ukrainizacyjną ze strony większości ukraińskiej, jest bez wątpienia
sprawą pilniejszą i ważniejszą niż na innych terenach. Akcja ta w ostatnich latach
znalazła należyte zrozumienie wśród miejscowego społeczeństwa polskiego i polskich organizacji, które rozpoczęły budowę szeregu domów w terenie. (…) Dlatego
też jest rzeczą konieczną przyjść z wydatną pomocą państwową komitetom budowy
domów społecznych, bo samorząd gminny i gromady o większości ukraińskiej nie
44
będą chciały [przeznaczyć] w swoich budżetach dotacji na nie .

Wcześniej Urząd Wojewódzki Stanisławowski otrzymał informację
ze starostwa powiatowego stryjskiego o budowie na terenie powiatu
pięciu polskich domów ludowych, sześć zostało już wybudowanych,
a w planach na 1939 rok przewidziano budowę dalszych dziesięciu45.
Duży wpływ na postawy mieszkańców województwa stanisławowskiego wobec państwa polskiego wywierało greckokatolickie duchowieństwo, które prowadziło aktywną działalność polityczną, społeczną i kulturalną. Według danych zebranych przez Urząd Wojewódzki
43

DATO, f. 231, op. 1, spr. 4288, k. 4, Starosta powiatowy stanisławowski, Do Pana
Grzegorza Borowskiego w Kraśniku pow. Kielce, Stanisławów, 14 IV 1939.
44

DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 1588, k. 30, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr SP.P
Taj.14/2/39, Organizacja i budowa domów społecznych (ludowych) plan realizacji,
Stanisławów, 11 I 1939.

45

DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 1, spr. 1588, k. 103, Starosta powiatowy stryjski, nr tajne
338/38, Organizacja i budowa domów (ludowych) społecznych, plany, realizacja,
Stryj, 16 X 1938.
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Stanisławowski w powiatach: dolińskim, hotodeńskim, kałuskim, kołomyjskim, kosowskim, nadwórniańskim, rohatyńskim, stryjskim,
śniatyńskim, stanisławowskim, tłumackim oraz żydaczowskim duchowieństwo greckokatolickie prowadziło działalność niekorzystną
z punktu widzenia interesów państwa polskiego, jego spoistości i bezpieczeństwa oraz przestrzegania obowiązującego prawa. Sprawozdanie Urzędu Wojewódzkiego Stanisławowskiego zawiera liczne przykłady takich działań w wymienionych powiatach, m.in. administrator
greckokatolickiej paraﬁi w Sulatyczach 13 stycznia br. w miejscowej
cerkwi publicznie lżył naród polski oraz rozpowszechniał fałszywe
wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny. W czasie kazania
powiedział m.in., że „już zaświeciło słoneczko nad Ukrainą, której
wrogowie zrobili dużo krzywdy, a teraz chcą z Ukraińców zrobić polską szlachtę, zmieniając nazwiska”. Przeciwko administratorowi podprokurator Sądu Okręgowego w Stryju wniósł akt oskarżenia o występek z art. 152 Kodeksu Karnego. Inny duchowny w czasie kazania
w cerkwi w Bujanowie powiedział, że na Zakarpaciu istnieje niezależne państwo ukraińskie, a w krótkim czasie w Małopolsce Wschodniej też takie powstanie. Sprawozdanie podaje również przykłady karania unickich księży za fałszowanie metryk, wyciągów i wykazów
dla władz administracyjnych i szkolnych przez ukraiński zapis nazwisk, m.in. ukarano za to więzieniem w zawieszeniu wielu greckokatolickich księży: z Rakowa i z Wyspy w powiecie rohatyńskim, z Lisowic, z Chodowic i z Synowódzka Wyżnego w powiecie stryjskim,
z Zadubowic w powiecie śniatyńskim, z Iwanikówki i Horocholina
w powiecie stanisławowskim, z Pałahicz w powiecie tłumackim oraz
z Żurawna w powiecie żydaczowskim46.
Greckokatolickie duchowieństwo diecezjalne i zakonne nie było
jednolite w swych poglądach wobec państwa polskiego, podobnie jak
władze kościoła greckokatolickiego. Do jego hierarchów, lojalnych
wobec państwa polskiego, należał ksiądz biskup Grzegorz (Hryhorij)
Chomyszyn i jego sufragan bp Jan Latyszewski (Iwan Łatyszewśkyj),
46

Województwo stanisławowskie, zał. do nr PP. Taj. 55/8/39, Sprawozdanie o ujemnej działalności duchownych greckokatolickich za okres od 1 stycznia do 31 marca
1939, cyt. za: F. Rzemieniuk, Walki polityczne greckokatolickiego duchowieństwa
o niepodległość Ukrainy w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939), Siedlce 2000,
s. 160–174.
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który był członkiem UNDO, ale nie brał udziału w życiu politycznym.
W ocenie wojewody stanisławowskiego biskup Latyszewski utrzymywał dobre stosunki z władzami administracyjnymi i pozytywnie
odnosił się do wysuwanych przez nie postulatów cerkiewnych i wyznaniowych. W II kwartale 1938 oraz w I kwartale 1939 roku w województwie stanisławowskim ukaranych zostało ogółem 123 księży
greckokatolickich, najwięcej – 21 w powiecie stryjskim i 18 w dolińskim; z tego 27 duchownych za fałszowanie nazwisk polskich i „kradzież dusz” oraz jeden za odmowę wydania metryk w celu zmiany
obrządku, a czterech za nieprzestrzeganie art. VIII konkordatu47.
Ważnym wydarzeniem w województwie stanisławowskim był krótki pobyt w nim premiera gen. dyw. Felicjana S. Składkowskiego. Premier 6 marca w Urzędzie Wojewódzkim spotkał się z wojewodami
lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim, przeprowadził inspekcję
kompanii rezerwy Policji Państwowej, następnie udał się do Brzeżan
na spotkanie ze starostą i na inspekcję policji, gdzie przekazał zapomogę ﬁnansową rodzinie zabitego policjanta48.
Stan bezpieczeństwa województwa stanisławowskiego w marcu 1939 roku, w ocenie Urzędu Wojewódzkiego Stanisławowskiego,
uległ „dość znacznej poprawie”, na co złożyło się zmniejszenie liczby zabójstw o 8 i usiłowań zabójstw o 5, ciężkiego uszkodzenia ciała
o 6 oraz zwykłego rozboju o 5, natomiast o 37 wzrosła liczba przestępstw przeciwko mieniu. Związki zawodowe, poza normalną działalnością, interesowały się wyborami do rad miejskich Stanisławowa
i Stryja, a klasowe związki zawodowe propagowały hasło „Wszyscy
głosują na kandydatów PPS”. Doszło także do strajku pracowników
tartaku w Wygodzie (pow. doliński) oraz urzędników przemysłu naftowego w Bitkowie (pow. nadwórniański). Ich przebieg był spokojny.
W porównaniu z lutym zmniejszyła się o 855 osób liczba bezrobotnych,
1 kwietnia wynosiła 5 554 osób. Nadal, poza sporadycznymi kontaktami
byłych członków KPZU, nie stwierdzono w województwie stanisławow47

F. Rzemieniuk, Stosunek greckokatolickiego duchowieństwa do postanowień
konkordatu w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939), Siedlce 2004, s. 55–58. Art.
VIII konkordatu mówił o odmawianiu przez księży w niedziele i święta po nabożeństwie modlitw za pomyślność Rzeczypospolitej i jej prezydenta.

48

Premier Składkowski w Stanisławowie, „Kurier Stanisławowski”, 12 III 1939,
nr 11, s. 1.
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skim żadnych przejawów jej aktywności. Polskie opozycyjne partie polityczne nie prowadziły jakiejkolwiek działalności zagrażającej spokojowi
i bezpieczeństwu wewnętrznemu województwa stanisławowskiego.
Natomiast Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów kontynuowała
działania przeciw członkom Związku Szlachty Zagrodowej, Związku Strzeleckiego oraz Ukraińcom lojalnym wobec państwa polskiego. Członkowie OUN angażowali się również w proces agitacji przed
wyborami do samorządów, zachęcając przy każdej okazji, głównie
w czasie zebrań legalnych ukraińskich organizacji, do umieszczania
na listach kandydatów narodowości ukraińskiej uświadomionych narodowo oraz występowali przeciwko jakimkolwiek kompromisom
wyborczym z Polakami. Po upadku autonomicznej Ukrainy Zakarpackiej nacjonaliści dążyli wszelkimi sposobami do podtrzymania
na duchu społeczeństwa ukraińskiego oraz przekonywali, że utworzenie niepodległej Ukrainy przy wsparciu Niemiec nadal jest możliwe:
Po zlikwidowaniu autonomicznej Rusi [Ukrainy] Podkarpackiej ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN, choć mocno zaskoczeni i przygnębieni tym wydarzeniem, starali się wszelkimi możliwymi sposobami podtrzymać na duchu społeczeństwo ukraińskie, wysuwając m.in. twierdzenie, że zgoda na zajęcie Rusi Podkarpackiej przez Węgry była taktycznym posunięciem Hitlera, który nie zrezygnował
w dalszym ciągu z udzielania Ukraińcom pomocy w kierunku tworzenia niepodległej Ukrainy. Na osłabienie tego rodzaju agitacji w kierunku dalszego podniecania
umysłów społeczeństwa ukraińskiego wpłynęła wydatnie przeprowadzona na terenie województwa stanisławowskiego w dniu 22 marca likwidacja aktywu OUN,
w wyniku której przytrzymano ogółem 42 najwybitniejszych działaczy nacjonalistycznych. Akcja ta wywołała w kołach OUN wielkie zdenerwowanie i obawę
przed dalszymi aresztowaniami. Ponadto w związku z akcją likwidacyjną wśród
ukraińskich nacjonalistów kolportowane były pogłoski, że powodem tej akcji było
niewątpliwie otrzymanie przez rząd Polski od władz węgierskich pewnych materia49
łów o działalności OUN, znalezionych podczas zajmowania Rusi Podkarpackiej .

Urząd Śledczy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji Państwowej w Stanisławowie otrzymał w marcu 1939 roku mało precyzyjne
49

Ibidem, k. 45–47, 54, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr Taj. 17/2/39, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc marzec 1939, Stanisławów, 17 IV
1939.
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informacje, że członkowie OUN w jednym z powiatów sąsiedniego
województwa rozpoczęli przygotowania wykazu Polaków, posiadających broń palną. Według meldunku informatora w pierwszej połowie
marca zamierzali przejąć tę broń, w pierwszej kolejności od sołtysów
i urzędników gmin, rozbrojenie miały przeprowadzić w tym samym
czasie bojówki. Informacje te przekazano do wszystkich jednostek
policji w województwie z poleceniem sprawdzenia ich wiarygodności50. Te sensacyjne i zarazem groźnie brzmiące meldunki nie zostały
potwierdzone przez jednostki policji: komisariaty I oraz II w Stanisławowie, posterunek kolejowy i posterunki z powiatu stanisławowskiego51.
Policja Państwowa w marcu 1939 roku zebrała wiele przykładów
legalnej i nielegalnej aktywności politycznej mieszkańców województwa stanisławowskiego. Ustalono m.in. że 5 marca do Słobody Równiańskiej przybył adwokat z Kałusza i zwołał zebranie przedwyborcze z udziałem ok. 100 osób. Wezwał jego uczestników do licznego
udziału w wyborach do rad gromadzkich, argumentował, że Ukraińcy
na Ukrainie Zakarpackiej głosowali jednomyślnie i dlatego szybko powstało tam państwo ukraińskie52. W nocy z 5 na 6 marca przed domami dwóch członków Związku Szlachty Zagrodowej nieznani sprawcy
wywiesili kartki z pogróżkami – żądano ich wystąpienia ze Związku
oraz grożono śmiercią53. Na policję zgłosił się mieszkaniec Pawłecza
z doniesieniem, że nieznany sprawca wybił w jego domu dwie szyby. Poszkodowany podejrzewał ukraińskich nacjonalistów, ponieważ
należał do Związku Szlachty Zagrodowej i kandydował na radnego
gromadzkiego z polskiej listy54.
50

Ibidem, f. 68, op. 2, spr. 513, Komenda Wojewódzka Policji, Urząd Śledczy
w Stanisławowie, [Pismo] Do wszystkich komend powiatowych w województwie
stanisławowskim, OUN. Informacje, Stanisławów, 11 III 1939.
51

Ibidem, f. 68, op. 2, spr. 513, k. 3–10.

52

DAIFO, f. 68, op. 2, spr. 557, k. 73, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej
w Stanisławowie, Raport dzienny nr 56/39, Stanisławów, 9 III 1939.
53

Ibidem, k. 75, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Stanisławowie, Raport dzienny nr 57/39, Stanisławów, 10 III 1939.
54

Ibidem, k. 87, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Stanisławowie, Raport dzienny nr 63/39, Stanisławów, 17 III 1939.
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Mniejszość ukraińska w Polsce, w tym i w województwie stanisławowskim, w marcu 1939 roku przeżyła rozczarowanie polityką
zagraniczną Niemiec i ich zgodą na włączenie Ukrainy Zakarpackiej
do Węgier. Dodajmy, że kilkumiesięczna autonomia Ukrainy Zakarpackiej wywarła poważny wpływ na radykalizację nastrojów części
społeczności ukraińskiej w Polsce oraz była oceniana przez nią jako
pierwszy etap pełnej niepodległości tej części Czecho-Słowacji55.
Wojska węgierskie 15 marca 1939 roku zbrojnie opanowały Chust –
tymczasową siedzibę władz Ukrainy Zakarpackiej i skutecznie likwidując opór bojowców „Siczy” maszerowały w głąb Ukrainy Zakarpackiej, w kierunku granicy z Polską. Osiągnęły ją następnego dnia
pod stacją kolejową Beskid − o godz. 13.30 patrol węgierski w niesprzyjających warunkach atmosferycznych dotarł do Przełęczy
Tucholskiej przy punkcie granicznym Klimiec56. Powitanie oddziałów
armii węgierskiej opisała prasa: „Spełniła się wola bratnich narodów:
polskiego i węgierskiego. Uzyskaliśmy wspólną granicę. (…) Powitanie wojsk węgierskich na granicy polskiej odbyło się we wszystkich
rejonach w sposób uroczysty i nadzwyczaj serdeczny”57.
„Po likwidacji autonomicznej Rusi Podkarpackiej ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN, usiłując jak najbardziej potrzymać na duchu
ogół społeczeństwa ukraińskiego, podjęli wzmożoną agitację, głównie
na terenie ukraińskich legalnych organizacji, grupujących w większości element młodzieżowy, bardzo podatny na głoszone hasła rewolucyjne ukraińskiego wojującego nacjonalizmu” – czytamy w piśmie
Stanisławowskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych58.
55

C. Partacz, Stronnictwa ukraińskie w II Rzeczypospolitej wobec groźby wojny
(1938–1939), „Rocznik Koszaliński” 1994, nr 24, s. 53–54.

56

„Polska Zbrojna”, 17 III 1939, nr 76, s. 1–2; M. Koźmiński, Polska i Węgry
przed drugą wojną światową październik 1938–wrzesień 1939, Wrocław−Warszawa−Kraków 1970, s. 233–234.
57

Powitanie wojska węgierskiego w rejonie Worochty, „Kurier Stanisławowski”,
26 III 1939, nr 13, s. 1–2.
58

DAIFO, f. 2, op. 1, spr. 2035, k. 11, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr P.P.
Taj. 28/11/39, [Pismo] Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Departament Polityczny, Wydział Narodowościowy, Stanisławów, 6 V 1939.
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*
W okresie od początku października 1938 do końca marca 1939
roku w województwie stanisławowskim doszło do zmiany postaw części jego mieszkańców, głównie narodowości ukraińskiej, wobec państwa polskiego, wpływ na to wywarły przede wszystkim wydarzenia
na arenie międzynarodowej, rozgrywające się tuż za jego południową
granicą, która jednocześnie stanowiła granicę państwową Rzeczypospolitej z Czecho-Słowacją. W największym stopniu na radykalizację
postaw części mieszkańców województwa stanisławowskiego, głównie narodowości ukraińskiej, wpłynęły ustalenia konferencji przywódców czterech europejskich mocarstw: Niemiec, Włoch, Francji
i Wielkiej Brytanii w Monachium oraz uzyskanie autonomii przez
Ukrainę Zakarpacką w składzie osłabionej Czecho-Słowacji. Decyzje
te rozbudziły nadzieje części środowisk ukraińskich z województwa
stanisławowskiego na utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, w skład którego weszłyby również południowo-wschodnie ziemie
Rzeczypospolitej. Wszystko to wywołało radykalizację postaw części
mieszkańców województwa stanisławowskiego narodowości ukraińskiej. Skutkowało to pacyﬁkacją kilku jego powiatów przez szwadrony kawalerii KOP, która w ocenie władz województwa zakończyła
się sukcesem: poprawą bezpieczeństwa oraz uspokojeniem nastrojów
mieszkańców.
Jednak następne miesiące wykazały, że był to sukces pozorny i chwilowy, a OUN w województwie stanisławowskim zachowała silne wpływy i kontynuowała nielegalną działalność przeciwko państwu polskiemu, w tym również terrorystyczną. Jej szczególne nasilenie przypadło
na okres kampanii polskiej 1939 roku: przygotowań do obrony przedmościa rumuńskiego, zbliżania się do województwa stanisławowskiego
Wehrmachtu, co stało się impulsem do masowych wystąpień zbrojnych
przeciwko państwu polskiemu oraz po rozpoczęciu agresji ZSRR na Polskę, kiedy część mieszkańców wsparła Armię Czerwoną i opowiedziała
się po stronie agresora, licząc na poprawę swego statusu w nowych realiach politycznych.
Wojciech Włodarkiewicz
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Internal security situation inside the Stanisławów
Voivodeship from October 1938 to march 1939
Keywords
Internal security of the Republic of Poland, the Stanisławów Voivodeship,
year 1939, a threat to security, ethnical minorities

Summary
The article shows the degree of preservation of the historical sources and the degree
of development of scientiﬁc research on the internal security situation inside the
Stanisławów Voivodeship. Following the article characterizes the potential of the
Stanisławów Voivodeship and presents the situation after Slovakia and Transcarpathian
Ukraine regained autonomy in 1938. Against this background in the subsequent part of
the article the author in the three subchapters analyses the internal security situation
in the Stanisławów Voivodship from October 1938 to march 1939 and the factors which
inﬂuenced on that situation. The most important question was raising the hope of the
Ukrainian part of the Stanisławów Voivodship inhabitants of creating their own country.
The Transcarpathian Ukraine autonomy was treated by those inhabitants as a ﬁrst stage
of that process. The article presents the dangers in the period researched to the internal
security of the Stanisławów Voivodeship coming from upheavals in which a part of
the Stanisławów Voivodeship inhabitants took part-members and sympathizers of the
Organization of Ukranian Nationalist-upheavals against the Polish state and connected
with it forms of political activities.
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Sicherheitslage der Woiwodschaft Stanisławów vom
Oktober 1938 bis zum März 1939
Schlüsselworte
Innere Sicherheit der Republik Polen, Stanisławów Provinz, Jahr 1939, Sicherheitsbedrohungen, nationale Minderheiten

Zusammenfassung
Der Artikel stellt den Stand der Quellenbewahrung und den Stand der Forschung zu
diesem Thema dar, beschreibt danach das Potenzial der Woiwodschaft Stanisławów
und stellt die Situation nach der Wiedergewinnung der Autonomie von Slowakei und
der Karpatenukraine im Oktober 1938 dar. Vor diesem Hintergrund analysiert der
Autor in drei Unterabschnitten die innere Sicherheit der Woiwodschaft Stanisławów
vom Anfang Oktober 1938 bis zum Ende März 1939 und die Faktoren, die sie direkt
beeinﬂusst haben. Am wichtigsten war es, die Hoﬀnungen einiger ukrainischen
Bewohner der Woiwodschaft Stanisławów auf die Schaﬀung eines eigenen Staates
zu wecken. Die Autonomie der Karpatenukraine im Rahmen der Tschechoslowakei
wurde von diesen Kreisen als erste Stufe dieses Prozesses betrachtet. Der Artikel stellt
die größte Bedrohung für die innere Sicherheit der Woiwodschaft Stanisławów im
untersuchten Zeitraum dar. Er umfasst die Zeit des Aufruhrs des Teils der Bewohner
– Mitglieder und Unterstützer der Organisation Ukrainischer Nationalisten – gegen
den polnischen Staat, sowie der damit verbundenen Formen und Beispiele politischer
Aktivitäten.

Уровень внутренней безопасности в
Станиславовском воеводстве в период с октября
1938 года до марта 1939 года.
Ключевые слова
Внутренняя безопасность Польши, Станиславовское воеводство, 1939
год, угроза безопасности, национальные меньшинства

Резюме
В настоящей статье описывается состояние источников и исследований по
данному вопросу, а также даётся характеристика потенциала Станиславовского
воеводства и описание ситуации после обретения автономии Словакией и
Закарпатской Украиной в октябре 1938 года. На данном фоне, в дальнейшей
части статьи, в трёх подразделах автором анализируется уровень внутренней
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безопасности в Станиславовском воеводстве с начала октября 1938 года
вплоть до конца марта 1939 года, в частности указываются привходящие
факторы. Главным из них было пробуждение среди части населения надежд
на образование собственного государства. Обретение Закарпатской Украиной
автономии в составе Чехословакии воспринималось в этой среде как первый
этап данного процесса. В статье описываются основные действия части жителей
воеводства – членов и приспешников Организации украинских националистов
– направленные против польского государства, предпринятые ими в данный
период. Затрагиваются также формы и примеры политической активности,
связанной с этим явлением, представляющим главную угрозу для внутренней
безопасности Станиславовского воеводства.
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Streszczenie
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi okazję do przypomnienia dokonań mniej znanych działaczy niepodległościowych, aktywnych
podczas obu wojen światowych. Jednym z nich był Apoloniusz Herbst – komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w podwarszawskiej Jabłonnie. W latach 1917–1918 wyszkolił on pododdział wojskowy POW, z którym 11 listopada
1918 r. rozbroił niemiecką załogę wojskową we wsi Jabłonna. W latach 30. XX w.
„za pracę w dziele odzyskania Niepodległości” został odznaczony Krzyżem Niepodległości. W czasie II wojny podjął aktywną działalność w konspiracyjnym
Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR), a następnie w Wojskowym Korpusie
Służby Bezpieczeństwa (AK). Bohater artykułu zmarł w 1969 r. w wieku 77 lat.
Poniższy szkic biograﬁczny został opracowany na podstawie źródeł z Centralnego
Archiwum Wojskowego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz dokumentów i zdjęć
1
znajdujących się w zbiorach rodzinnych .

1

Składam serdeczne podziękowania Panom Jackowi Natorﬀowi i Wiesławowi
Duchewiczowi za udostępnienie dokumentów, zdjęć i wspomnień dotyczących ich
dziadka Apoloniusza Herbsta.
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Apoloniusz Aleksander Herbst urodził się 7 lipca 1892 roku w Jabłonnie2. Był synem Juliusza Herbsta i Anastazji z domu Neupert. Pochodził
z rodziny wyznania ewangelickiego, która przez wiele lat prowadziła
w Jabłonnie restaurację3. W 1908 roku ukończył cztery klasy szkoły realnej w Łodzi, a następnie w latach 1910–1913 odbył praktykę w zawodzie
cukiernika w znanej ﬁrmie Wacława Trojanowskiego przy ul. Miodowej
w Warszawie. W 1913 roku został zatrudniony w warszawskiej cukierni
Łapińskiego, a następnie pracował w cukierni Derwiszyńskiego w Radomiu. Po wybuchu I wojny światowej otrzymał powołanie do armii carskiej, do której jednak się nie stawił. W ukryciu doczekał opuszczenia
Warszawy przez wojska rosyjskie w sierpniu 1915 roku. Po wkroczeniu
Niemców podjął służbę w Straży Obywatelskiej. 5 marca 1916 roku
wstąpił do konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Po zaprzysiężeniu otrzymał przydział do oddziału praskiego, w którym posługiwał
się pseudonimem „Zaremba”4.
W styczniu 1917 roku POW została podporządkowana Tymczasowej
Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Jej kierownictwo zakładało wówczas, że POW i Legiony Polskie staną się podstawą przyszłej armii polskiej. Organizacja rozpoczęła okres niemal jawnej działalności. W tym
czasie zaczęto powiększać jej szeregi o zaciąg prowadzony wśród młodzieży wiejskiej5. W związku z powyższym A. Herbst na początku 1917
roku otrzymał od Stefana Marciniaka – komendanta Obwodu Praskiego
I-B – rozkaz utworzenia oddziału POW w Jabłonnie. Była to duża wieś,
siedziba władz gminy liczącej wówczas ponad 12 tys. mieszkańców6.
2

Wyciąg aktu urodzenia A. Herbsta, Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze
Mazowieckim, 12 XI 1952 r.
3
Informacja o rodzinie Herbstów uzyskana od Edmunda Kuklewskiego,
długoletniego mieszkańca wsi Jabłonna; por. Księga Adresowa Polski (wraz
z W. M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1926/27, s. 1595.
4
Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe (WBH CAW),
zespół: Wojskowe Biuro Historyczne (WBH), sygn. I.341.1.747, Komisja
Kwaliﬁkacyjna POW – Apoloniusz Herbst, Podanie, Warszawa 9 XII 1930 r.
5
T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław−Warszawa−
Kraków−Gdańsk−Łódź 1984, s. 116.
6
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta
Gminy Jabłonna, sygn. 1086, Akta w sprawach wojskowych, Wykaz kosztów
utrzymania miejscowej komendantury w Jabłonnie za czas od 1 września 1917 r. do
1 kwietnia 1918 roku, k. 18v.
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Apoloniusz Herbst, 1934. W klapie marynarki widnieją miniaturki
Krzyża Legionowego i Krzyża Niepodległości. WBH CAW – KN
28.12.1933

Okolicznościami przemawiającymi za powierzeniem Herbstowi tego
zadania był fakt, że mieszkał on i pracował w Jabłonnie. Pełnił funkcję adiutanta w Komendzie Straży Obywatelskiej (milicji) na Okręg
Jabłonna oraz zajmował stanowisko zastępcy komendanta Ochotniczej
Straży Ogniowej w tejże wsi7. Stworzony przez niego pododdział nosił nazwę: 3. Punkt Organizacyjny POW „Jabłonna”. A. Herbst, mając
szerokie kontakty, został jego komendantem. Działalność punktu promieniowała także na okoliczne wsie Chotomów i Wieliszew, w których
również kształtowały się struktury peowiackie. Aktywność A. Herbsta
i jego podkomendnych doprowadziła z czasem do rozwinięcia punktu
w Jabłonnie w 3. Komendę Miejscową POW, podległą nadal komendzie
Obwodu Praskiego.
W początkowej fazie A. Herbst prowadził głównie działalność
oświatową i propagandową. Urządzał odczyty i pogadanki. Jego ludzie przy pomocy szablonów malowali na ścianach domów napisy
7

W tym okresie komendant Obwodu Praskiego Stefan Marciniak także pracował
w milicji. Zajmował stanowisko instruktora technicznego w XIV Komisariacie
Milicji Miejskiej na warszawskiej Pradze; por. WBH CAW, sygn. AP 1769/893288, Stefan Marciniak, Życiorys, b.n.s.
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„Niech żyje Józef Piłsudski”. Powołał także sekcję żeńską POW utworzoną z mieszkanek Jabłonny, które w miejscowym teatrze wystawiały
sztuki patriotyczne. Należały do niej m.in. Maria Bartuś ps. „Biruta”,
Anna Szarlińska ps. „Sławska”, Leokadia Turska, Feliksa Wodzyńska
ps. „Aldona”, Eugenia Wyszkowska ps. „Wiesława”. Przedstawienia
uświadamiały politycznie i narodowo miejscową ludność. Dochód
z nich wspierał ﬁnanse Obwodu Praskiego i pozwalał opłacać przyjazdy prelegentów z Warszawy.
A. Herbst, będąc w dobrych stosunkach z mieszkańcami Jabłonny,
pozyskał tereny, na których komenda Obwodu Praskiego POW mogła
prowadzić szkolenia wojskowe, m.in. kurs podoﬁcerski w Buchniku.
Broń na ćwiczenia dostarczył wówczas Eugeniusz Jurkowski ps. „Grabiński” z Pragi, który był jednocześnie zastępcą komendanta kursu8.
Gdy rozpoczęło się szkolenie oddziału w Jabłonnie w marcu 1917
roku, karabiny przywoził także A. Herbst9. Dwa miesiące później drużyna szkolna POW z Jabłonny liczyła 11 ludzi. Nie było to dużo, ale
w tym okresie cały Obwód Praski szkolił zaledwie 144 peowiaków10.
29 kwietnia 1917 roku A. Herbst wraz z ze swoim oddziałem z Jabłonny wziął udział w ćwiczeniach wojskowych warszawskiego garnizonu
POW. Odbyły się one na polach wsi Zielona koło Wawra w obecności
komendanta głównego POW J. Piłsudskiego11.
Latem 1917 roku nadzieje na utworzenie armii polskiej okazały się
płonne. Wobec narastającego kryzysu politycznego J. Piłsudski zdecydował się na zerwanie współpracy z państwami centralnymi. Wkrótce
potem został aresztowany przez Niemców, a POW częściowo rozbito.
Jej członkowie ponownie przeszli do konspiracji. A. Herbst przyjął
8

WBH CAW, Eugeniusz Jurkowski, sygn. AP 1068, Życiorys, Warszawa 1929 r.,
b.n.s.

9

WBH CAW, sygn. I.124.1.2 Polska Organizacja Wojskowa (POW), Rachunek
Komendy Szkół Podmiejskich dla Komendy Obwodów Podmiejskich za czas
13 V–20 V 1917, k. 326.
10

Ibidem, Raport Komendy Obwodowej z dn. 3 VI 1917 do Komendy Okręgowej I B
za czas od 1 V do 31 V 1917, k. 329.

11

WBH CAW, Relacje, sygn. I.400.2365, Władysław Horyd, Komendant Główny
Józef Piłsudski na ćwiczeniach Polskiej Organizacji Wojskowej pod Wawrem –
29 kwietnia 1917 r. Obecnie miejscowość wchodzi w skład dzielnicy Warszawa
Wesoła.
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wówczas wielu peowiaków z Jabłonny do Ochotniczej Straży Ogniowej oraz do Straży Obywatelskiej. Pod tą przykrywką nadal prowadził
zbiórki i szkolenia.
W lipcu 1917 roku, po kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich
3. Punkt Organizacyjny POW „Jabłonna” stał się ważnym miejscem
nielegalnego przerzutu legionistów do Warszawy. Miasto zostało otoczone kordonem posterunków niemieckich. W celu ich przekroczenia
A. Herbst wykorzystywał swoje stanowisko służbowe w Komendzie
Straży Obywatelskiej na Okręg Jabłonna. Odbywało się to w ten sposób, że „aresztowanego” legionistę zakuwano w kajdanki, a następnie
eskortowano pod strażą milicjanta-peowiaka do Warszawy, rzekomo
na przesłuchanie do niemieckiego sędziego śledczego przy ul. Wierzbowej. Eskortujący posiadał niezbędne przepustki. Po minięciu na Pelcowiźnie XIII Posterunku Warty Kordonowej (Absperrwache XIII),
czyli tzw. „Haltu”, legionistę eskortowano do centrum Warszawy i…
puszczano wolno. Jednym z tych, który przeszli taką drogę, był oﬁcer
legionowy Zygmunt Wenda12. Podobne konwoje odbywały się często
i A. Herbst obawiał się, że zwrócą uwagę Niemców. W związku z tym
opracował bardziej ﬁnezyjny sposób zmylenia czujności wartowników. Przystąpił do fałszowania dokumentów osobistych – paszportów,
które Niemcy nakazywali wyrabiać ludności polskiej. W tym celu
nauczył się wykonywać zdjęcia portretowe legionistów. Jednocześnie
nakazał „gubić” peowiakom ich własne paszporty. Po zgłoszeniu się
do władz niemieckich wyrabiali oni nowe dokumenty. Natomiast
w „zgubionych” paszportach Herbst podmieniał zdjęcia, tj. wklejał
fotograﬁę danego legionisty. Brakującą część urzędowej pieczęci niemieckiej ręcznie podrabiał Józef Sommer ps. „Zagon”, sekcyjny z 3.
Praskiego Plutonu POW13. Dzięki temu żołnierze Legionów otrzymywali nową tożsamość i mogli przemieszczać się bez przeszkód.
Na początku lutego 1918 roku A. Herbst wraz z Polikarpem Wróblewskim ps. „Wyrwa”, komendantem punktu organizacyjnego POW
z Chotomowa kierował udaną akcją ukrycia dzwonów kościelnych.
12

Chotomów, Jabłonna od wieków razem, red. P. Cudna-Kowalska, t. 1, Chotomów–
Jabłonna 1998, s. 91.
13

WBH CAW, sygn. WBH I.341.1.938, Komisja Kwaliﬁkacyjna POW – Józef
Sommer, Życiorys, Warszawa 25 XII 1934 r., k. 4.
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Miały one zostać zarekwirowane na podstawie rozporządzenia warszawskiego generała gubernatora gen. Hansa von Beselera z 25 listopada 1917 roku. Niemcy w dobie silnego kryzysu gospodarczego potrzebowali surowców do produkcji uzbrojenia. Opis tej akcji
znajdujemy w dokumentach personalnych A. Herbsta – we wniosku
o przyznanie Krzyża Niepodległości:
W międzyczasie okupanci dokonywali rekwizycji dzwonów, postanowił
ich w tem ubiec i ocalić dzwony w miejscowej paraﬁi Chotomów, to też w nocy
1 lutego 1918 r. pojechał z 6-ma ludźmi do Chotomowa, gdzie go oczekiwał Ob.
Wróblewski. Straż nocną we wsi pełnili nasi ludzie, co znacznie ułatwiło „robotę”.
Na dzwonnicy znajdowały się trzy dzwony, jeden wagi około 8-pudów i dwa mniejsze, po odjęciu serc, dzwony owinęli w kożuchy, ażeby nie wydawały dźwięku i w ten
14
sposób na linach opuszczali na wóz, wywieźli na cmentarz, zakopując w ziemi .

W czerwcu 1918 roku A. Herbst otrzymał w POW urlop okolicznościowy umożliwiający zawarcie małżeństwa i odbycie podróży poślubnej. Jego wybranką została 22-letnia Jadwiga Anna Mierzejewska,
córka Jana i Stefanii z Scholzów – współwłaścicieli majątku Kolonia
Choszczówka koło Jabłonny15.
W tym okresie A. Herbst kierował działalnością wywiadowczą
POW, mającą na celu ustalenie rodzaju i liczebności wojsk niemieckich stacjonujących w koszarach przy stacji kolejowej Jabłonna (dziś
Legionowo). W listopadzie 1918 roku garnizon tworzyły tu pododdziały zaplecza o niskiej wartości bojowej, choć uzbrojone zgodnie
z etatem. Były to trzy kompanie 2. Batalionu Piechoty Landszturmu
„Burg” (IV, 35), załoga obozu kwarantannowego dla byłych jeńców
niemieckich powracających z niewoli rosyjskiej oraz Polowy Urząd
Prowiantowy i Administracja Garnizonu Jabłonna16.
Dostrzegając schyłek okupacji niemieckiej, A. Herbst potajemnie
14

WBH CAW, Akta Personalne i Odznaczeniowe (APiO), Apoloniusz Herbst, sygn.
KN 28.12.1933. Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej,
Warszawa 1932 r., b.n.s.

15

Jadwiga Anna Mierzejewska urodziła się w 10 VI 1896 r. w Choszczówce.

16

J.E. Szczepański, Jabłonna – Ty morderco mojej młodości! Korespondencja
żołnierzy niemieckich z garnizonu Jabłonna 1915–1918, Legionowo 2015,
s. 347–348.
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Fotograﬁa ślubna Zoﬁi i Apoloniusza Herbstów, Warszawa, 1929.
Ze zbiorów Jacka Natorﬀa

skupował broń. Tuż przed odzyskaniem niepodległości placówka POW
w Jabłonnie liczyła około 30 ludzi uzbrojonych w sześć rewolwerów.
Według relacji A. Herbsta z 1931 roku peowiacy wzięli czynny udział
w rozbrojeniu niemieckiego oddziału stacjonującego we wsi Jabłonna. Tworzył on załogę Komendantury Miejscowej (Ortskommandantur Jablonna), która mieściła się w budynku doktora Stanisława Bzury17. Po otrzymaniu rozkazu z komendy Obwodu Praskiego, peowiacy
17

Budynek zachował się w Jabłonnie do czasów współczesnych przy ul. Modlińskiej 78. W 2006 r. został wpisany do rejestru zabytków.
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11 listopada 1918 roku, o godzinie 16.00 wtargnęli do komendantury.
A. Herbst obwieścił komendantowi, że jest dowódcą oddziału POW
i zażądał wydania broni. Niemiecki oﬁcer w randze podporucznika
(Leutnant) podporządkował się rozkazom, oddał także osobistą szablę.
A. Herbst bezkrwawo przejął około 100 karabinów wraz z amunicją,
w które uzbroił peowiaków oraz członków Ochotniczej Straży Ogniowej i zaufanych mieszkańców Jabłonny. Po akcji wystawił we wsi warty i dokonał symbolicznego aktu przejęcia władzy. W relacji z 1931
roku wspominał: „Zdjąłem ze słupa przed komendanturą ﬂagę niemiecką i zawiesiłem naszą narodową o barwach biało-amarantowych
na znak, że potęga Niemiec w Jabłonnie przestała istnieć”18. Jednocześnie część uzbrojonych peowiaków wysłał do koszar niemieckich
przy stacji kolejowej Jabłonna (dziś Legionowo), oddalonych od wsi
o około 3 km. Tam wraz z oddziałem P. Wróblewskiego z Chotomowa
przystąpili do rozbrojenia jednostek niemieckich.
Relację A. Herbsta potwierdzają rozkazy wojskowe z epoki. W Raporcie o przebiegu rozbrojenia Niemców z 22 listopada 1918 roku komendant II Obwodu Modlińskiego POW Bracławski informował:
Po otrzymaniu rozkazów z Komendy Okręgu, wyjechałem zaraz kolejką jabłonowską do Jabłonny. W Jabłonnie natychmiast po porozumieniu się z komisarzem
milicji – przystąpiliśmy do rozbrojenia. Komendant miejscowy Niemiec wydał
wszystko, bez oporu, upewniając się co do nas, czy my rzeczywiście do P.O.W.
19
należymy. Niemcy żołnierze oporu nie stawiali .

We wcześniejszym raporcie z 12 listopada 1918 roku Bracławski potwierdził ilość odebranej broni: „W Jabłonnie mieście odebrano około
100 karabinów. (…) Żadnych zaburzeń wśród ludności miejscowej nie
ma”20. Zaraz po rozbrojeniu A. Herbst wraz ze swoimi ludźmi pilnował porządku publicznego w Jabłonnie i okolicach. 17 listopada 1918
18

WBH CAW, APiO, Apoloniusz Herbst, sygn. KN 28.12.1933. Dokładny życiorys
i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej, Warszawa 30 IX 1931 r.
19

WBH CAW, zespół: WBH, Teka Władysława Horyda – Odpisy akt POW 1916–
1918, sygn. I.341.1.422, Raport o przebiegu rozbrojenia Niemców, Zakroczym
22 XI 1918 r., k. 163.
20

Ibidem, Obwód II POW, Raport, Jabłonna 12 XI 1918 r., k. 169. Chodzi oczywiście
o wieś Jabłonna, która nigdy miastem nie była.
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roku przeprowadził rewizję lokalu w Henrykowie, gdzie miał się odbyć rzekomy wiec „bolszewicki”21.
Wkrótce ciężko zachorował na grypę „hiszpankę”. Choroba przykuła go do łóżka na kilka tygodni. Rok później A. Herbst przeżył wielką tragedię rodzinną. 29 listopada 1919 roku, po długich i ciężkich
cierpieniach zmarła jego młoda żona Jadwiga22. Pozostawiła męża
i osierociła półroczną córeczkę Jadwigę Halinę. Spoczęła w grobie
rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Na tablicy
nagrobnej Apoloniusz polecił wykuć inskrypcję, będącą parafrazą Inwokacji z Pana Tadeusza:
Jadźku! Żono Moja. Ty byłaś jak zdrowie!
Ile Cię trzeba było cenić, ten tylko wie,
kto Cię stracił. A dobroć Twą w całej osobie
23
Widzę i niezapomnę, bo tęsknię po Tobie .

W czasie wojny polsko-rosyjskiej A. Herbst zasilił szeregi Armii
Ochotniczej. 10 lipca 1920 roku wstąpił do 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Walczył na froncie bolszewickim, gdzie dosłużył się
stopnia kaprala. Służbę zakończył po ośmiu miesiącach, w marcu 1921
roku. Po wyjściu z wojska podjął działalność w Związku Strzeleckim.
Zorganizował pierwszy oddział „Strzelca” w Jabłonnie, którego został
prezesem. Wstąpił także do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).
W październiku 1922 roku 30-letni Herbst zatrudnił się w spółce
„Wytwórnie Zrzeszonych Cukierników Warszawskich przy Lidze
Konsumentów ROZWÓJ”. Członkowie zarządu Jan Czaplarski i Bronisław Górny powierzyli mu stanowisko dyrektora zarządzającego interesami spółki24. W związku z tym Herbst przeprowadził się do Warszawy. Od kwietnia 1923 do lipca 1929 roku wynajmował mieszkanie
21

Wiec ludowy na wsi, „Robotnik”, nr 308 z 21 XI 1918 r., s. 2.

22

Świadectwo śmierci Jadwigi Anny z Mierzejewskich Herbst, nr aktu 78/1919,
Chotomów 2 X 1919 r.
23

Na cmentarzu Powązkowskim zachował się grób Jadwigi Herbst z przytoczoną
inskrypcją – kwatera: Pod Murem II, rząd 1, miejsce 10.
24

Pierwszy wypis z akt notarialnych Kazimierza Kosińskiego Notariusza
w Warszawie za 1922 r. Rejestru N. 1797, Warszawa 14 X 1922 r.
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w kamienicy przy ul. Wolskiej 3625. Było ono położone blisko siedziby
„Zrzeszonych Cukierników Warszawskich”, która mieściła się na Woli
przy placu Opolskim nr 8. Funkcję dyrektora Herbst pełnił przez 6 lat.
1 września 1929 roku zawarł związek małżeński z Zoﬁą z Sołtysińskich, I° voto Natorﬀ. Ceremonia ślubna odbyła się w kościele
ewangelicko-augsburskim pw. św. Trójcy w Warszawie. Małżonkowie
zamieszkali w rodzinnej kamienicy Zoﬁi przy ul. Targowej 84 na Pradze26. Zajęli mieszkanie nr 23 na trzecim piętrze z oknami wychodzącymi na ulicę 11 Listopada. Zoﬁa i Apoloniusz wychowywali Janusza
Natorﬀa, 8-letniego syna Zoﬁi z pierwszego małżeństwa27.
Po ślubie Herbst zawodowo zajmował się administrowaniem kamienic w Warszawie, m.in. przy ul. Siennej 55, Targowej 65, Koszykowej
15 i Chłodnej 32. Przejściowo pracował także w cukierni w Hotelu
Europejskim. Zajęcia te zapewniały rodzinie dostatnie utrzymanie,
jednocześnie umożliwiały Herbstowi prowadzenie działalności społecznej w organizacjach kombatanckich kultywujących wkład Józefa
Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości. Był postrzegany jako zaangażowany piłsudczyk. W maju 1930 roku wstąpił do Związku Peowiaków28. Do wybuchu II wojny światowej aktywnie działał w Zarządzie Koła Praskiego jako skarbnik. W 1935 roku wsparł kampanię
prezesa koła Eugeniusza Jurkowskiego w wyborach do Sejmu RP IV
kadencji. Równolegle udzielał się w Oddziale Stołecznym Związku
Legionistów Polskich, do którego wstąpił w kwietniu 1931 roku29.
W okresie międzywojennym A. Herbst został uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Krzyżem POW, Krzyżem Legionowym,
Krzyżem Armii Ochotniczej 1920, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 „Polska Swemu Obrońcy”, Medalem Niepodległości.
Na podstawie zarządzenia Prezydenta RP z 28 grudnia 1933 roku
otrzymał Krzyż Niepodległości „za pracę w dziele odzyskania Nie25

Wyciąg z ksiąg niestałej ludności domu nr 36/3112 Wolska, Warszawa 16 VIII 1929 r.

26

J. Kiwilszo, Historia praskich rodów. Rodzina Natorﬀów, „Nowa Gazeta Praska”, nr
2(471) z 25 I 2012 r., s. 6. Zoﬁa Herbst urodziła się 17 XII 1900 r., zmarła 11 I 1972 r.
27

Relacja Jacka Natorﬀa z 21 XI 2018 r – wnuka A. Herbsta.

28

Związek Peowiaków, Legitymacja członkowska A. Herbsta nr 1989, Warszawa
17 IX 1930 r.
29

Legitymacja nr 16241 Związku Legionistów Polskich, Warszawa 22 IV 1931 r.
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Legitymacja Związku Peowiaków wystawiona w Warszawie 17 września 1930 roku. Ze zbiorów J. Natorﬀa
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podległości”30. Jako były dowódca POW w Jabłonnie odtworzył ewidencję członków oddziału. Wystawiał także zaświadczenia weryﬁkujące członkostwo w organizacji.
Niewątpliwie dodatkowych badań wymaga działalność konspiracyjna A. Herbsta podczas II wojny światowej. W tym okresie wciąż
mieszkał w kamienicy przy ul. Targowej 8431. Na początku 1940 roku
wstąpił wraz z żoną Zoﬁą i pasierbem Januszem Natorﬀem do Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR) – podziemnej organizacji
wojskowo-politycznej, którą założył Tadeusz Żenczykowski. Komendantem ZOR na warszawską Pragę był wówczas Stanisław Rudnicki, natomiast A. Herbst został jego zastępcą32. Jednocześnie kierował
on obwodem obejmującym część Pragi, który stopniowo poszerzył
o miejscowości podwarszawskie: Płudy, Jabłonnę, Legionowo, czyli
o tereny, na których przed 1918 rokiem był komendantem POW33.
Organizacja praskiego ZOR opierała się w części na byłych peowiakach aktywnych w latach 1916–1918 w Okręgu Praskim I-B. Poza
A. Herbstem byli to: Stefan Orsza-Mikołajewski, dawny komendant
oddziału POW na Grochowie, wspomniany Stanisław Rudnicki, Czesław Kubikowski, zastępca dowódcy 3. Plutonu POW na Pradze, a tuż
przed wybuchem II wojny prezes Zarządu Koła Praskiego Związku
Peowiaków. Dowódcą 3. Plutonu POW był wspomniany wcześniej Eugeniusz Jurkowski, m.in. poseł na Sejm IV i V kadencji34. W 1941 roku
pion wojskowy ZOR podjął decyzję o podporządkowaniu się Związko30

Akt nadania Krzyża Niepodległości z 28 XII 1933 r.

31

Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Warschau. Herausgegeben von der
Deutschen Post Osten, Ausgabe 1942, Stand 1. August 1942. Urzędowa Książka
Telefoniczna dla Dystryktu Warschau wydana przez Niemiecką Pocztę Wschodu
w 1942 r., według stanu z dnia 1. Sierpnia 1942 r., Warszawa 1942, s. 64.
32

Stanisław Rudnicki mieszkał wówczas przy ul. Środkowej 25 m 5. Urodził się
w 1902 r. w Warszawie. Do POW wstąpił 1 II 1918 r. do Obwodu Praskiego I-B. Brał
udział w III powstaniu śląskim, por. WBH CAW, sygn. WBH I.341.1.916, Komisja
Kwaliﬁkacyjna POW – Stanisław Rudnicki, Życiorys, Warszawa 26 III 1935 r.
33

Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Archiwum w Warszawie, sygn. IPN
BU 0330/123, Zoﬁa Natorﬀ-Herbst, Protokół przesłuchania Janusza Natorﬀa,
Warszawa 17 X 1951 r., k. 32.

34

WBH CAW, sygn. WBH I.341.1.659, Komisja Kwaliﬁkacyjna POW – Romuald
Apenceller, Zaświadczenie, Warszawa 25 VIII 1937 r.
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Zdjęcie rodzinne Herbstów przy obelisku upamiętniającym ćwiczenia POW 29 kwietnia 1917 roku, których uczestnikiem był A. Herbst.
Zielona, lata 30. XX w. Ze zbiorów J. Natorﬀa

wi Walki Zbrojnej (ZWZ), natomiast struktury cywilne weszły z czasem w skład Zjednoczenia Demokratycznego. W tym okresie w mieszkaniu Herbstów przy ul. Targowej 84 regularnie odbywały się konspiracyjne odprawy komendantów poszczególnych obwodów ZOR i osób
funkcyjnych. Według powojennego zeznania Janusza Natorﬀa, poza
A. Herbstem uczestniczyli w nich m.in. Eugeniusz Jurkowski, Czesław
Kubikowski, Stefan Orsza-Mikołajewski, nieznany pułkownik z ZWZ
oraz Mieczysław Lipok – szef komórki wywiadowczej ZOR35.
W mieszkaniu Herbstów mieścił się także konspiracyjny punkt rozdzielczy biuletynu ZOR pt. „61”, który odbierali wspomniani komendanci lub ich łącznicy. Żona A. Herbsta, ps. „Jedynaczka” kolportowała także inne tytuły prasy podziemnej, m.in. „ZOR”, „Biuletyn Informacyjny”, „Rzeczpospolitą” oraz pisma organizacji „Miecz i Pług”36.
Punkt ich dystrybucji mieścił się w sklepie prowadzonym przez Herbstów w narożnej kamienicy u zbiegu Targowej 58 i Ząbkowskiej 2.
35

IPN BU 0330/123, Protokół przesłuchania Janusza Natorﬀa, Warszawa 17 X
1951 r., k. 33.
36

Ibidem, Protokół przesłuchania Zofii Herbst, 6 VI 1952 r., k. 59.
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Rodziny Herbstów, Duchewiczów i Ostrzeszewiczów, Józefów ok. 1944
roku. Od prawej stoją: Apolonia Duchewicz – córka Stefanii i Maksymiliana Herbstów, Apoloniusz Herbst i jego żona Zoﬁa Herbst (w białej bluzce), Eugenia Herbst – córka Stefanii i Maksymiliana Herbstów,
Czesława Ostrzeszewicz – siostra Zoﬁi Herbst, Maksymilian Herbst −
brat Apoloniusza. Mały chłopiec to Wiesław Duchewicz, syn Apolonii
i Aleksandra Duchewiczów. Ze zbiorów Wiesława Duchewicza

Była to owocarnia nr 81, którą w sierpniu 1941 roku odstąpił Herbstom
wspomniany S. Rudnicki, komendant ZOR37.
W świetle dokumentów okupacyjnych A. Herbst 27 października
1943 roku został przyjęty, w stopniu podporucznika, do Wojskowego
Korpusu Służby Bezpieczeństwa (WKSB)38. Była to wojskowa formacja konspiracyjna założona na terenie Generalnego Gubernatorstwa
pod koniec 1943 roku. Powstała z rozkazu Komendanta Głównego AK
Stefana Roweckiego. WKSB wraz z Wojskową Administracją Ziem
Nowych miały przygotować zawiązki polskiej administracji i oddziały wojskowe dla tzw. ziem postulowanych (zwanych później Ziemiami
Odzyskanymi). Szefostwo Biur Wojskowych KG AK planowało sfor37

Współcześnie w tym samym miejscu również mieści się tu sklep owocowo-warzywny.

38

Dowództwo 3. Dywizji WKSB, Zaświadczenie, M.p. 7 V 1944 r. Pod dokumentem
podpisy złożyli dowódca 3. Dywizji płk „Korab” oraz Szef Sztabu ppłk dypl. „As”.
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mowanie pięciu dywizji WKSB. Struktury samej tylko 3. Dywizji, kierowanej na Prusy Zachodnie, miały liczyć w 1944 roku blisko 6 tys.
ludzi39. Wielu jej żołnierzy wzięło udział w powstaniu warszawskim.
To właśnie do tej dywizji w październiku 1943 roku został przyjęty
A. Herbst, który posługiwał się pseudonimem „Jasiński”. Otrzymał
przydział do 11. Pułku Piechoty, w którym objął dowództwo 1. plutonu
w 6. kompanii. Działał na warszawskiej Pradze. Za zasługi położone
w szeregach WKSB A. Herbst w sierpniu 1944 roku został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Virtuti Militari
V kl. Nieznane są jednak bliższe okoliczności nadania tych wysokich
odznaczeń. Wiadomo jedynie, że stopień podporucznika otrzymany
w AK zatwierdził w 1960 roku minister obrony narodowej gen. broni
Marian Spychalski. Zaliczył Herbsta do korpusu osobowego oﬁcerów
administracji ze starszeństwem od 27 października 1943 roku40.
Tuż po zakończeniu II wojny światowej A. Herbst zamieszkał w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Tu w czerwcu 1945 roku otworzył restaurację
„Polonia”, która mieściła się przy alei Konstantego Rokossowskiego
15 (obecnie aleja Zwycięstwa). Jednym z jego wspólników był wówczas Aleksander Duchewicz41. Po zamknięciu lokalu w Gdańsku A.
Herbst powrócił do Warszawy. Pod koniec lat 40. XX wieku, wspólnie
z Henrykiem Tokarczykiem uruchomił przy ul. Puławskiej kawiarnię
pod nazwą „Gospoda Nowa”. Sąsiadowała ona bezpośrednio z Teatrem
Nowym42. Jednak na początku 1951 roku lokal został zamknięty.
Po zakończeniu wojny A. Herbst utrzymywał kontakty z byłymi kolegami z konspiracji. Od wiosny 1950 roku miały one charakter zorganizowanych spotkań odbywających się w mieszkaniu Herbsta przy ul.
Targowej 84. Przewodniczył on wówczas utajnionej grupie skupiającej
39

W. Grabowski, Armia Krajowa, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011,
nr 8–9, s. 122.
40

W 1960 r. Szef Departamentu Kadr MON poinformował A. Herbsta, że
„Rozkazem Personalnym MON nr 042 z dnia 10 lutego 1960 r. został Obywatelowi
uznany stopień oﬁcerski podporucznika uzyskany w AK”.

41

IPN, Oddziałowe Archiwum w Warszawie, sygn. IPN BU 00231/218/6,
Apoloniusz Herbst, Kontrolne rozpracowanie obiektowe „Bosz” U.B.P. na m.st.
Warszawa, Protokół przesłuchania Zofii Herbst, 25 X 1951 r., k. 287. Aleksander
Duchewicz był zięciem Maksymiliana Herbsta, brata Apoloniusza.
42

Ibidem, Protokół przesłuchania Janusza Natorﬀa, 25 X 1951 r., k. 289.
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Tablica na grobie Apoloniusza Herbsta, cmentarz ewangelicko-augsburski
przy ul. Młynarskiej w Warszawie (aleja
23, rząd 1, grób 13), fot. J.E. Szczepański

członków dawnego ZOR, m.in. Czesława Kubikowskiego ps. „Florian”,
Józefa Lasonia ps. „Dziadek II”, „As”, Stefana Mikołajewskiego, Mieczysława Lipoka ps. „Mietek”, Aleksego Zarębskiego, Witajewskiego
i innych43. Grupa spotykała się przeważnie w soboty, nie podjęła jednak czynnej działalności. Miała uaktywnić się w sytuacji zwiastującej
wybuch III wojny światowej. Jej członkowie z czasem domyślili się, że
są inwigilowani. W latach 1951–1953 funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa usiłowali rozpracować grupę, m.in. po doniesieniach agenturalnych informatorów „Czarnego” i „Artysty”. Badacz zagadnienia dr
Tomasz Brzustowski stawia jednak tezę, że być może było odwrotnie
– to właśnie członkowie grupy Herbsta, m.in. Mieczysław Lipok, były
szef wywiadu ZOR, próbowali w wyniku podjętej gry rozpoznać metody werbunku i kierunki zainteresowań UB44.
W okresie powojennym A. Herbst został odznaczony Krzyżem Partyzanckim – 28 września 1948 roku oraz 17 stycznia 1957 roku Meda43

IPN BU 0330/123, Protokół przesłuchania Janusza Natorﬀa, Warszawa 20 X
1951 r., k. 38–39.
44

T. Brzustowski, Niejasna gra z UB – dwuznaczne kontakty z organami
bezpieczeństwa państwa na podstawie przypadku Mieczysława Lipoka, „Echa
Przeszłości” 2016, t. 17, s. 243.
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lem za Warszawę 1939–194545. W latach 50. XX wieku był właścicielem niewielkiej cukierni i owocarni mieszczącej się we wspomnianej
już kamienicy na rogu ul. Targowej 58 i Ząbkowskiej 246. Od 1960 roku
prowadził w tym miejscu sklep z konfekcją damsko-męską. Jednocześnie pomagał bratu Maksymilianowi Herbstowi w kierowaniu piekarnią przy ul. Targowej 62. W lipcu 1965 roku uczestniczył w katedrze
pw. św. Floriana w uroczystej mszy z okazji 50. rocznicy ślubu Stefanii
i Maksymiliana Herbstów47. W tym okresie mieszkał już poza Warszawą, prawdopodobnie w Jabłonnie u córki z pierwszego małżeństwa Jadwigi. Zmarł 26 kwietnia 1969 roku w wieku 77 lat. Został pochowany
w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul.
Młynarskiej w Warszawie (aleja 23, rząd 1, grób 13)48.
Jacek Emil Szczepański
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Apoloniusz Aleksander Herbst (1892–1969). Two wars’
hero
Keywords
Apoloniusz Herbst, Polish Military Organization, Jabłonna, German occupation, Związek Odbudowy Rzeczypospolitej

Summary
Hundredth anniversary of Poland regaining its independence creates opportunity
for recollection of lesser known independence activists who were active during both
World Wars. One of them was Apoloniusz Herbst – commandant of Polish Military
Organization (PMO; pol. Polska Organizacja Wojskowa, POW) in Jabłonna, near
Warsaw. During 1917–1918 he trained military subdivision of PMO, with which, at
November 11th 1918, he disarmed German garrison in the village Jabłonna. In the
thirties of the 20th century „for work done in the name of Independence” he was
awarded the Cross of Independence. During II World War he took an active role in
underground Związek Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR), and next in Military Corps
of Security Service (part of the Home Army, pol. Armia Krajowa). The subject of the
article hereof died 1969 at the age of 77. The following biographical sketch was based on
the resources of the Central Military Archives (pol. Centralne Archiwum Wojskowe),
Institute of National Remembrance (pol. Instytut Pamięci Narodowej) and documents
and photos from the family collection.

Apollonios Alexander Herbst (1892–1969). Held zweier
Kriege
Schlüsselwörter
Apollonios Herbst, Polnische Militärorganisation, Jabłonna, Deutsche Besetzung, Organisation zum Wiederaufbau der Republik Polen (ZOR)
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Zusammenfassung
Der 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens gibt Anlass, an
die Errungenschaften weniger bekannter Unabhängigkeitsaktivisten zu erinnern, die
während beider Weltkriege aktiv waren. Einer von ihnen war Apollonios Herbst - der
Kommandant der Polnischen Militärorganisation (POW) in Jabłonna bei Warschau. In
den Jahren 1917−1918 bildete er eine militärische Untereinheit der POW aus, mit der er
am 11. November 1918 die deutsche Militärbesatzung im Dorf Jabłonna entwaﬀnete. In
den 1930er Jahren erhielt er „für seine Arbeit zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit“
das Kreuz der Unabhängigkeit. Während des Zweiten Weltkriegs war er in der
Untergrundorganisation für den Wiederaufbau der Republik Polen (ZOR) und dann im
Militärkorps des Sicherheitsapparates (AK) tätig. Der Protagonist des Artikels starb
1969 im Alter von 77 Jahren. Die untenstehende biographische Darstellung wurde auf
Grundlage von Quellen aus dem Zentralen Militärarchiv, dem Institut für Nationales
Gedenken sowie von Dokumenten und Fotos aus den Familiensammlungen erstellt.

Аполониуш Александр Гербст (1892−1969). Герой
двух войн
Ключевые слова
Аполлоний Хербст, Польская военная организация, Яблонна, немецкая
оккупация, Союз восстановления Речи Посполитой

Изложение
Сотая годовщина восстановления независимости Польши дает вспомнить
достижения менее известных повстанцев, действующих во время обеих мировых
войн. Одним из них был Аполониуш Гербст − руководитель Польской военной
организации (ПВО) в подваршавской Яблонне. В 1917−1918 годы он подготовил
военное подразделение ПВО, с которым 11 ноября 1918 года разоружил немецкие
подразделения в деревне Яблонна. В 30-е годы XX века «за подвиги в деле
восстановления независимости» был награжден Крестом Независимости. Во
время Второй мировой войны активно действовал в конспиративном Союзе
восстановления Речи Посполитой (СВР), а позже в Военном корпусе службы
безопасности (АК). Герой статьи умер в 1969 году в возрасте 77 лет. Следующий
биографический эскиз был разработан на основе источников Центрального
военного архива, Института национальной памяти, а также документов и
фотографий, находящихся в семейных коллекциях.
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Działalność Ligi Kobiet w północno-wschodniej części
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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia działalność Ligi Kobiet województwa białostockiego
prezentowaną na łamach „Naszej Pracy” w latach 1975–1989. Obszar badań został częściowo rozszerzony o terytorium województw łomżyńskiego i suwalskiego, wyodrębnionych z województwa białostockiego w 1975 r. Celem artykułu jest
ukazanie płaszczyzn aktywności organizacji w ostatnich 14 latach istnienia Polski
Ludowej, wskazanie najbardziej prężnie działającego Zarządu Wojewódzkiego Ligi
Kobiet w północno-wschodniej części Polski Ludowej oraz zmian w strukturze biuletynu „Nasza Praca”.

1

Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego
Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej
(1945–1989), nr 2017/25/B/HS3/02015.
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*
Dotychczasowe badania naukowe nad Ligą Kobiet (LK) stanowią jedynie wyrywkowe opracowanie zagadnień i okresów działalności organizacji. Większość artykułów poświęcona została pierwszym latom funkcjonowania Ligi Kobiet, kiedy głównym celem
działalności było zwiększenie liczby członków organizacji, walka
o pokój i włączenie kobiet w odbudowę powojennej Polski2. Naj2

D. Jarosz, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle
porównawczym), t. 2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009, s. 307–330; M. Dajnowicz, Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi
Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949), [w:] Polityka i politycy w prasie
XX i XXI wieku, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2016, s. 295–307;
Eadem, „Walka o pokój” w wypowiedziach propagandowych publikowanych
na łamach „Naszej Pracy” – biuletynie Ligi Kobiet (1947–1953), [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t. 5, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 409–420; Eadem, „Kobieta Dzisiejsza.
Dwutygodnik Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet” jako platforma informacyjna
o kierunkach prac organizacji (w początkowym okresie formowania struktur), [w:]
Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red.
M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017, s. 73–83; Eadem, Działalność Ligi
Kobiet na obszarze kraju w świetle czasopism organizacji – „Kobiety Dzisiejszej”
(1946–1947) i „Kobiety” (1947–1949), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018,
t. 21, z. 3 (51), s. 57–73; A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu polityki władz „Polski Ludowej”, [w:] „Polska Ludowa” 1944–1989
– wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. D. Litwin-Lewandowska, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 285; Eadem, Rola kobiety w Polsce Ludowej
w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach
1946–1956, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, s. 149–179; Eadem, Treści propagandowe rozpowszechniane przez Społeczno-Obywatelską Ligę Kobiet na podstawie
pisma „Poznajmy Prawdę” (1946–1952), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI
wieku. Prasa…, op. cit., s. 59–72; A. Stasiewicz, Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1945–1948 na Białostocczyźnie w świetle dokumentów
PPR, [w:] Kobiety na zakręcie 1933–1989, red. E. Chabros, A. Klarman, Wrocław
2014, s. 52–76; E. Świętochowska-Bobowik, „Kwestia kobieca” i jej propagandowe wykorzystanie przez władze na przykładzie działalności Ligi Kobiet i Wydziału
Kobiecego KW PZPR w Białymstoku w latach 1945–1953, [w:] Kobiety a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XX–XXI wieku, red. E. Kryńska, A. Szarkowska, U. Wróblewska, Białystok 2012, s. 177–184.
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większą uwagę na działalność Ligi Kobiet w województwie białostockim w późniejszych latach rozwoju organizacji, zwróciła
Małgorzata Dajnowicz oraz Emilia Świętochowska3. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację dociekań nad działalnością Ligi Kobiet na ziemiach północno-wschodnich Polski Ludowej ukazanej
na łamach „Naszej Pracy”4.
„Nasza Praca” to pismo do użytku wewnętrznego organizacji, wydawane od marca 1947 roku do marca 1990 roku. Stanowiło „najważniejszy oﬁcjalny i propagandowy periodyk prasowy wydawany przez Ligę
Kobiet”5. Przez cały okres PRL wychodziło, z różną częstotliwością,
pod niezmienionym tytułem6, w czarno-białej szacie graﬁcznej z kolorową okładką formatu A5. Przemiennie z miesięcznika stawało się
3

M. Dajnowicz, Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej
do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego),
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2018, z. 3,
s. 579–601; Eadem, Kobiety – polityka – wybory w świetle „Zwierciadła: Pisma
Ligi Kobiet Polskich” (1982–1990), [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach polskich
partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, red. G. Radomski, M. Strzelecki,
K. Sopolińska, Toruń 2018, s. 107–125; Eadem, Liga Kobiet w terenie. Kierunki
działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w latach 1966–1981,
„Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 2 (62), s. 161–178. Eadem, Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet 1975 na Białostocczyźnie (na tle głównych kierunków
działalności Ligi Kobiet w kraju i regionie), „Czasopismo Naukowe Instytutu
Studiów Kobiecych” 2017, nr 1 (2), s. 9–25; Eadem, „Zwierciadło” – platforma
polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2017, t. 20, z. 3 (47), s. 67–90; E. Świętochowska, Sytuacja
społeczna kobiet w PRL w latach 1956– 1970 na przykładzie województwa białostockiego, [w:] „Mała stabilizacja” w województwie białostockim 1956–1970, red.
M. Markiewicz, Białystok 2012, s. 197–210; Eadem, Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w ostatniej dekadzie PRL, [w:] Kobiety na zakręcie…, op. cit. Więcej informacji na temat stanu badań nad Ligą Kobiet w województwie białostockim zob.
A. Drozdowska, Liga Kobiet w województwie białostockim – stan badań i postulaty
badawcze, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2018 nr 2 (5),
s. 112–127.
4

A. Drozdowska, O działalności Ligi Kobiet w okręgu białostockim (w świetle
„Naszej Pracy”), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2018 [w druku].
5

M. Dajnowicz, „Walka o pokój”…, op. cit., s. 410.

6

„Nasza Praca” 1983, nr 10, s. 64; 1984, nr 10, s. 76.
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dwutygodnikiem albo dwumiesięcznikiem. Nakład pisma w latach
1975–1989 wahał się w granicach 12 tys.–17 tys. egzemplarzy. Treść periodyku koncentrowała się na bieżącej działalności organizacji w świetle
zaleceń władz partyjnych7. W połowie lat 70. XX wieku nastąpiła zmiana sposobu opisywania działalności oddziałów terenowych Ligi Kobiet.
W dziale Kronika wydarzeń, podawano tylko krótkie, bardzo zwięzłe
notatki z działalności wybranych Zarządów Wojewódzkich LK (ZW
LK). Informowały one głównie o przeprowadzonych zjazdach i spotkaniach Plenum ZW LK oraz podjętych wówczas decyzjach8. Treść periodyku w pierwszym roku po wprowadzeniu reformy administracyjnej
w państwie, zawierała głównie wytyczne dotyczące funkcjonowania
organizacji9.
Przełomowym okresem w rozwoju „Naszej Pracy” był rok 1981. Biuletyn informacyjny Ligi Kobiet z wewnętrznego pisma organizacji o charakterze instruktażowym, stał się ogólnodostępnym miesięcznikiem Ligi
Kobiet. Od tego roku wydawcą pisma nie był już Zarząd Główny Ligi
Kobiet, ale RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Redakcja zapowiadała zwiększenie częstotliwości ukazywania się pisma – raz w miesiącu, przy jednoczesnym zmniejszeniu jego objętości do ok. 50 stron. Zyskało ono też
nowe działy poświęcone zagadnieniom mogącym zainteresować kobiety
niezrzeszone w Lidze, m.in. Z życia rodziny, Kobieta w świecie, Kultura
i oświata, Poznajemy prawo, Naszym zdaniem10. Ponadto zmienił się sposób podpisywania artykułów, imię i nazwisko autora tekstu umieszczano
na początku artykułu, w prawym górnym rogu. Często też pojawiała się
na końcu tekstu informacja: „opracowano na podstawie informacji nadesłanych przez Zarządy Wojewódzkie LK”11.
Rozszerzenie kręgu odbiorców miesięcznika stało się okazją do prezentowania na łamach pisma wspomnień członkiń Ligi, historii roz7

M. Dajnowicz, „Walka o pokój”…, op. cit., s. 410–411; A. Drozdowska, O działalności Ligi Kobiet… op. cit., [w druku].

8

Informacja na temat współdziałania ogniw i instancji Ligi Kobiet z Towarzystwem
Planowania Rodziny, w świetle porozumienia zawartego między Zarządami Głównymi obu organizacji w lutym 1971 roku, „Nasza Praca” 1977, nr 5, s. 5.

9

Zob. „Nasza Praca” 1976, nr 1–12.

10

Od Redakcji, „Nasza Praca” 1981, nr 1, s. 1.

11

„Nasza Praca” 1981, nr 1, s. 36–37.
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woju oraz zasad działania organizacji12. Prócz zachwytu i pochlebstw,
opisywano trudy działalności w terenie. Ponadto pojawił się także zarzut ﬁkcyjności danych publikowanych w sprawozdaniach13, co miało przekonać czytelniczki o wolności wypowiedzi na łamach pisma.
Od 1982 roku, począwszy od pierwszego numeru, miesięcznik ukazywał się z podtytułem „Poradnik Metodyczny”. Wzorem początkowych numerów biuletynu, publikowano cele i zasady działania
organizacji w terenie14.
Informacje na temat działalności Ligi w województwach północno-wschodnich pojawiły się średnio w około 35% przejrzanych numerów
z lat 1975–1989. W porównaniu z poprzednimi numerami biuletynu,
częstotliwość ukazywania się informacji o tych województwach wzrosła. Jednak charakter informacji od połowy lat 70. XX wieku często
miał formę jedynie krótkiej notatki o przeprowadzonych zebraniach
ZW LK czy informacji o adresie siedziby Zarządu. Wcześniejsze
numery zawierały zdecydowanie szersze artykuły na temat rozwoju
i działalności kół Ligi Kobiet w terenie.
Analiza „Naszej Pracy” pozwala wysunąć hipotezę o dominującej
aktywności Ligi Kobiet w województwie białostockim15, które w latach 1975–1989 informowało o swojej działalności w 53 numerach
pisma, województwo łomżyńskie w 38 numerach, a województwo
suwalskie w 28 numerach. Należy zaznaczyć, że najbardziej aktywną działalność ZW LKP wykazywały w latach 1985−1986. Wówczas
na temat województwa suwalskiego pojawiła się informacja łącznie
w 11 numerach miesięcznika. Od 1987 roku działalność Ligi Kobiet
w województwie suwalskim zanika zupełnie (raz w roku pojawia się
tylko informacja o lokalizacji siedziby Zarządu). W roku 1989 nadal
przoduje województwo białostockie, o którym pięciokrotnie wspo12

H. Szestowicka, Tyle pamiętam dziś, „Nasza Praca” 1981, nr 5, s. 5–11; Kronika
wydarzeń, „Nasza Praca” 1983, nr 1, s. 59; Z historii ruchu kobiecego w Polsce,
„Nasza Praca” 1985, nr 1, s. 23–26; „Nasza Praca” 1985, nr 10, s. 1–56; Sylwetki
40-lecia, „Nasza Praca” 1985, nr 5, s. 13; „Nasza Praca” 1986, nr 1, s. 1–3, 7–37.
13

H. Szestowicka, op. cit., s. 11.

14

„Nasza Praca” 1985, nr 10, s. 1–55.

15

Przed reformą administracyjną najbardziej aktywna w województwie białostockim była Liga Kobiet w Łomży. Zob. M. Dajnowicz, Liga Kobiet w terenie…, op.
cit., s. 171–173; A. Drozdowska, O działalności Ligi Kobiet…, op. cit. [w druku].
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mniano na łamach trzech numerów miesięcznika. Zdecydowana różnica w aktywności Ligi w tych województwach wynikała m.in. z liczebności aktywu. Województwo białostockie w 1989 roku zrzeszało
13 736 członkiń, a województwo łomżyńskie tylko 4 294 członkinie16.
Nie bez znaczenia pozostawała chęć i możliwości przesyłania artykułów do redakcji periodyku. Brak liderki promującej aktywność poszczególnych kół i zarządów skutkował nieupowszechnianiem działań
podejmowanych w terenie.
Reforma administracyjna z 1975 roku stanowiła zmianę organizacyjną Ligi Kobiet. Utworzenie 49 województw wpłynęło na powołanie
nowych Zarządów Wojewódzkich Ligi Kobiet. Dotąd mniej znaczące
miasta powiatowe, jak Łomża i Suwałki, stanęły przed koniecznością
rywalizacji z Zarządem Wojewódzkim Ligi Kobiet z Białegostoku.
Wpłynęło to na aktywizację kobiet w mniejszych miastach. Średnio
3–5 przedstawicielek ZW LK z północno-wschodnich województw
Polski Ludowej wchodziło w skład ZG LK17.
W drugiej połowie lat 70. XX wieku Liga Kobiet koncentrowała swą
działalność na propagowaniu osiągnięć gospodarczych i roli kobiet w życiu społecznym. Podczas Krajowego Zjazdu LK reprezentantki ZM LK
w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, skoncentrowały się na wychowawczej
roli Ligi wśród kobiet, dzieci i młodzieży, popularyzacji nowoczesnych
gospodarstw i walce z alkoholizmem. Ponadto Jadwiga Rudzińska-Patejuk z Hajnówki wskazała na konieczność propagowania obyczajów
świeckich18. Problematyka poruszana podczas VII Zjazdu nawiązywała do ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Dziecka, obchodzonego w 1979 roku19. Liga Kobiet podkreślała na łamach biuletynu aktywność wspierającą rozwój i funkcjonowanie dzieci z różnych
rodzin. Prócz prowadzenia poradni prawno-społecznych, członkinie
16

Liga Kobiet Polskich w liczbach, „Nasza Praca” 1989, nr 5, s. 15.

17

Skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, „Nasza Praca” 1975, nr 4–5,
s. 110–119. Skład nowych władz Ligi Kobiet, „Nasza Praca” 1979, nr 3–4, s. 124–
137; Skład Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich, „Nasza Praca” 1986, nr 12,
s. 26–32.
18

Dyskusja. Obszerne fragmenty wypowiedzi gości i delegatek na VII Krajowym
Zjeździe Ligi Kobiet, „Nasza Praca” 1979, nr 3–4, s. 96–97, 101–102.
19

M. Przyłucka, Działania Ligi Kobiet na rzecz najmłodszych, „Nasza Praca” 1979,
nr 6, s. 32–38.
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współorganizowały ośrodki adopcyjne, wspierały rodziny zastępcze,
popularyzowały wśród młodych dziewcząt wiedzę o zawodach oraz roli
mężczyzny w życiu rodziny. Ponadto członkinie z Białegostoku promowały w Ośrodku Gospodarstwa Domowego nawyki zdrowego żywienia
i prowadzenia nowoczesnych gospodarstw domowych20.
Do końca istnienia Polski Ludowej ZW LK w Białymstoku i Łomży, podobnie jak pozostałe ZW LK Polski Ludowej, koncentrowały
swą działalność na „umacnianiu wychowawczej funkcji rodziny”21.
Wynikało to z porozumienia zawartego w 1971 roku z Zarządem
Głównym Towarzystwa Planowania Rodziny. Współpraca skutkowała utworzeniem „szkół narzeczonych”, „uniwersytetów dla rodziców”,
w których prowadzono prelekcje z zakresu planowania rodziny, mówiono o szkodliwości aborcji oraz konieczności „przestrzegania zasad
higieny i kultury współżycia małżeńskiego oraz nowoczesnego spojrzenia na funkcje obojga małżonków w rodzinie”22.
Od 1977 roku rozpoczęto tworzenie przy Zarządach Wojewódzkich
i Zarządach Miejskich LK (ZM LK) oraz w większych Kołach, „szkół
wychowania obywatelskiego” dla kobiet23. Ich celem było szerzenie
wśród nich wiedzy o sprawach społeczno-politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz o wychowawczej funkcji rodziny i potrzebie
niesienia pomocy osobom starszym24. Edukacja kobiet winna skutko20

Ibidem, s. 34–37.

21

K. Zalewska, Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1977, nr 3, s. 59–63; Kronika
wydarzeń, „Nasza Praca” 1977, nr 6, s. 63; Kronika Wydarzeń, „Nasza Praca” 1984,
nr 9, s. 47; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1985, nr 1, s. 42–43.
22

Równość praw i obowiązków na tle funkcji pełnionych w gospodarstwie domowym, „Nasza Praca” 1976, nr 6, s. 7–18; Informacja na temat współdziałania ogniw
i instancji Ligi Kobiet z Towarzystwem Planowania Rodziny, w świetle porozumienia zawartego między Zarządami Głównymi obu organizacji w lutym 1971 roku,
„Nasza Praca” 1977, nr 5, s. 5.
23

Szkoły wychowania obywatelskiego tworzono zgodnie z zaleceniami do statutu z 1967 roku, Pierwsze szkoły wychowania obywatelskiego utworzono w Łomży i Ełku już w 1969 roku. Zob. M. Dajnowicz, Liga Kobiet w terenie…, op. cit.,
s. 170; A. Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu polityki…, op. cit., s. 295.
24

E. Kokot, Opieka Ligi Kobiet nad ludźmi starymi, „Nasza Praca” 1976, nr 8–9,
s. 57–61.
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wać ukształtowaniem młodzieży na przykładnych obywateli kraju socjalistycznego, którzy będą wzorowymi pracownikami, żywo zainteresowanymi sprawami społecznymi. Zajęcia, poświęcone wyżej wymienionej tematyce, prowadzone były przez działaczy politycznych m.in.
z Wojewódzkich Ośrodków Kształcenia Ideologicznego. W 1980 roku
zorganizowano łącznie 583 szkoły, w których uczyło się 23 812 osób,
w tym w województwie białostockim utworzono przy ZM LK 8 szkół,
gdzie w zajęciach uczestniczyło 500 osób, w województwie łomżyńskim
9 szkół dla 420 uczestniczek, w województwie suwalskim 6 szkół
dla 200 osób. Ukończenie szkoły dawało kobietom uprawnienia do
wygłaszania prelekcji podczas zebrań Zarządów Ligi25.
Rok 1981 był przełomowy również dla samej organizacji, która
podczas VIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet podjęła
uchwałę o zmianie nazwy na Ligę Kobiet Polskich, co również odzwierciedla nowy podtytuł miesięcznika „Nasza Praca – miesięcznik
Ligi Kobiet Polskich”. Ponadto daje się zaobserwować schyłek działalności i popularności Ligi Kobiet w północno-wschodnich województwach Polski Ludowej. Kobiety rozwiązują koła Ligi Kobiet26 oraz nie
angażują się w akcje organizowane przez Ligę. Pisano, że „kobiety są
bardziej wymagające, ale leniwe”27. Przykładem są obchody 40-lecia
działalności LKP w Białymstoku, w ramach których ZW LKP zorganizował konkurs na zebranie eksponatów i materiałów dotyczących historii rozwoju organizacji w województwie. Jednak gdyby nie pomoc
Muzeum Ruchu Rewolucyjnego w Białymstoku, wystawa nie doszłaby do skutku28.
Podczas VIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu LK pojawiały się
głosy w dyskusji potępiające strajki społeczne i apel o poparcie dla ówczesnego rządu. Wystąpienia przedstawicielek województw północno-wschodnich stronią od opisywania nastrojów społecznych i politycznych, a podkreślają potrzebę niesienia pomocy kobietom, młodzieży
25

I. Hamerska, Problemy kulturalno-oświatowe. Cel – dalsza edukacja kobiet, „Nasza Praca” 1980, nr 3, s. 31–35.

26

„Nasza Praca” 1982, nr 2, s. 15–16.

27

Od Redakcji, „Nasza Praca” 1986, nr 1, s. 2.

28

Z pracy kół i zarządów, „Nasza Praca” 1985, nr 3, s. 43–44.
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i osobom starszym w codziennym życiu29. Według ustaleń Emilii
Świętochowskiej: „błędem była ich nieobecność wśród kobiet na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. i wśród strajkujących włókniarek w Łodzi.
Nie oznaczało to jednak opowiedzenia się po stronie opozycji”30. Charakter wypowiedzi poszczególnych działaczek wynikał z sytuacji społeczno-politycznej w konkretnych województwach. Ponadto wskazuje
to na przywiązanie partyjne poszczególnych działaczek ZW LK, ale
także na priorytety przynależności do organizacji kobiecej. Tematyka
Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego w czasie zamieszek politycznych
sugeruje, że delegatki z Białegostoku i Łomży na pierwszym miejscu
swej aktywności w organizacji stawiały zapewnienie właściwych warunków życia i rozwoju polskich rodzin.
Przeobrażenie się Ligi Kobiet w wyniku strajków społecznych odcisnęło piętno także na liczebności członkiń organizacji. Według miesięcznika „Nasza Praca” w latach 1982–1983 organizacja zrzeszała
417 709 członkiń w 8 896 kołach, ale dzięki rozszerzeniu działalności i objęciu nią zakładów pracy, liczebność aktywu systematycznie
wzrastała i w 1985 roku do Ligi Kobiet Polskich należało 511 345
kobiet zrzeszonych w 10 521 kołach31. Około 90% członkiń stanowiła inteligencja pracująca i robotnice. Jednak tylko nieco ponad 12%
z nich posiadało wykształcenie wyższe. Najczęściej były to kobiety
w wieku 31–55 lat. W 1986 roku aż 70,4% członkiń nie przynależało

29

Przedstawicielki z województwa białostockiego i łomżyńskiego apelowały
o skoncentrowanie się na wychowaniu młodzieży, oświacie zdrowotnej i niesieniu
realnej pomocy rodzinom. Delegatki ze Szczecina, Gorzowa Wlkp., Włocławka
czy Jeleniej Góry odnosiły się do strajków społecznych, ukazując ich szkodliwość
dla polityki państwa: „Od demokracji do chaosu i anarchii tylko jeden krok. Mamy
tego współcześnie dowody. (…) W ostatnim czasie nasiliły się wrogie, wręcz anarchiczne zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego. Nie można tych spraw
dłużej tolerować. (…) Z tym trzeba walczyć. (…) Apeluję do Was, kobiety polskie,
zaufajmy rządowi gen. Jaruzelskiego”. Zob. Domagamy się spokoju społecznego,
„Nasza Praca” 1982, nr 1, s. 36–37.
30

E. Świętochowska, Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet…, op. cit., s. 302.

31

Liga Kobiet Polskich w liczbach, „Nasza Praca” 1986, nr 10, s. 31. Według ustaleń M. Dajnowicz: „W 1981 roku LKP liczyć miała blisko 500 tys. członkiń zrzeszonych w 9,6 tys. kołach”, M. Dajnowicz, Liga Kobiet w terenie…, op. cit., s. 175.

191

Agnieszka Drozdowska

do żadnej partii politycznej32. Mimo informacji o rozwiązywaniu się
kół osiedlowych LKP, w 1987 roku liczba członkiń oscylowała wokół 571 776 w 11 498 kołach. Składki członkowskie opłaciło wówczas
84,4% z nich33. Najwięcej członkiń w 1987 roku w północno-wschodniej części Polski Ludowej przybyło w województwie białostockim,
tj. 1 135 kobiet. Pod koniec PRL, tj. w 1989 roku Liga Kobiet Polskich
liczyła 585 550 członkiń w 11 905 kołach, w tym w województwie
białostockim było 13 736 członkiń zrzeszonych w 783 kołach, w województwie łomżyńskim tylko 4 294 członkinie w 31 kołach34. Najsłabszy rozwój LKP w latach 1987−1988 prezentowało województwo
suwalskie, w którym niecałe 60% członkiń opłacało składki członkowskie. Brak jednak informacji o liczebności aktywu35.
Sytuacja społeczno-polityczna wpłynęła także na zmianę sposobu obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet. Według informacji zawartych w numerze 3 z 1989 roku, kobiety przestały oczekiwać
kwiatów i życzeń. Świadomie zaczęły zgłaszać dyrekcji zakładów
swoje problemy, oczekując ich rozwiązania36. Negowano też artykuły
nt. biernego obchodzenia święta kobiet37. Oﬁcjalnie jednak przyczyn
osłabienia organizacji Zarząd Główny LKP upatrywał w działaniach
środków masowego przekazu, które w niedostateczny sposób informowały kobiety o działalności organizacji38.
Niewątpliwie jednym z głównych przejawów aktywności Ligi
Kobiet Polskich w latach 80. XX wieku było szerzenie haseł o pokój w Polsce i na świecie. Podczas Europejskiego Spotkania Kobiet pt. „Przeciwko faszyzmowi – za pokojem i rozbrojeniem”
Zarząd Główny LKP (ZG LKP) przedstawił przewodniczącej
Oddziału Kobiet Palestyńskich dotychczasowe osiągnięcia Ligi

32

Liga Kobiet Polskich w liczbach, „Nasza Praca” 1986, nr 10, s. 31–32.

33

Stan organizacyjny Ligi Kobiet Polskich, „Nasza Praca” 1988, nr 9, s. 25.

34

Liga Kobiet Polskich w liczbach, „Nasza Praca” 1989, nr 5, s. 15.

35

Stan organizacyjny Ligi Kobiet Polskich, „Nasza Praca” 1988, nr 9, s. 25–27.

36

Od Redakcji, „Nasza Praca”1989, nr 3, s. 1.

37

Przegląd prasy, „Nasza Praca” 1989, nr 5, s. 50.

38

Przegląd prasy, „Nasza Praca” 1988, nr 5, s. 52.
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na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce39. „Walka o pokój” stanowi nawiązanie do haseł z lat powojennych, w czasie których była
jednym z głównych aspektów działalności Ligi40. Strajki z lat 70.
i 80. XX wieku wpłynęły na ponowne ożywienie się organizacji
kobiecej w walce o pokój, której hasła najgłośniej wybrzmiewały
w okresie obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizacja w imieniu kobiet polskich wystosowała apel w sprawie pokoju
na świecie41, potępiała strajki oraz uznała ogłoszony przez ONZ 1986
rok, Międzynarodowym Rokiem Pokoju42. Z inicjatywy Światowej
Demokratycznej Federacji Kobiet zorganizowano w 1987 roku w Moskwie Światowy Kongres Kobiet pod hasłem: „Do 2000 roku bez broni jądrowej, o pokój, równość, rozwój43.
W latach 80. XX wieku przedstawicielki północno-wschodnich województw pisały o konieczności prowadzenia działań zwalczających alkoholizm, a także narkomanię44. Większą niż dotychczas uwagę koncentrowano na potrzebach i trudnościach seniorów. Dyskutowano nad problemami wysokości emerytur oraz braku pracy dla kobiet45. Jednym z działań podejmowanych przez Ligę było włączenie się w zbiórkę pieniędzy
na budowę pomników m.in. upamiętniających poległych w obronie Polski Ludowej oraz szpitali np. Centrum Zdrowia Matki Polki46.
39

Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1980, nr 5, s. 93.

40

M. Dajnowicz, Główne kierunki działalności…, op. cit., s. 581–582; eadem,
„Walka o pokój”…, op. cit., s. 412.
41

Apel do kobiet świata, „Nasza Praca” 1984, nr 12, s. 30–32.

42

„Nasza Praca” 1982, nr 1, s. 37; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1985, nr 5,
s. 47; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1984, nr 5, s. 30; nr 6, s. 45; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1985, nr 9, s. 62; Od Redakcji, „Nasza Praca” 1987, nr 1, s. 1–2.
43

Od Redakcji, „Nasza Praca” 1987, nr 1, s. 2.

44

„Nasza Praca” 1982, nr 1, s. 27, 36; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1983,
nr 9, s. 47; Od Redakcji, „Nasza Praca” 1987, nr 2, s. 1.

45

H. Bielenia, Naszym zdaniem. O emerytach, „Nasza Praca” 1981, nr 5, s. 24–27;
Zapytać same kobiety, „Nasza Praca” 1981, nr 5, s. 27–30; I. Luchowska, Wspólnie
z innymi. Czas wolny, ale nie pusty, „Nasza Praca” 1981, nr 4, s. 29–32.
46

Z. Konderska, Przebieg czynu „Dar pracy własnych rąk”, „Nasza Praca” 1976,
nr 6, s. 29–36; „Nasza Praca” 1984, nr 12, s. 49; „Nasza Praca” 1985, nr 4, s. 42–48;
„Nasza Praca” 1985, nr 11, s. 23.
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Przez ostatnie pięć lat istnienia Polski Ludowej Liga Kobiet Polskich,
prócz walki o pokój i rozbrojenie militarne państw, domagała się respektowania praw kobiet, ochrony macierzyństwa, zlikwidowania dyskryminacji kobiet oraz włączała się w inicjatywy światowego ruchu
kobiecego47.
Popularnym zakresem działalności organizacji przez cały okres
PRL były poradnie prawno-społeczne, które na terenie ówczesnego
województwa białostockiego do 1975 roku prowadzono w wielu miastach powiatowych48. W latach 80. informowano na łamach „Naszej
Pracy” o lokalizacji poradni działających jedynie przy ZW LKP49.
Poradnie rodzinne w Białymstoku funkcjonowały do końca trwania
PRL50. Ponadto przy ZG LK od 1959 roku funkcjonowała Sekcja Kobiet Prawników51, od 1982 roku Sekcja Lekarek LKP, a od 1984 roku
Sekcja Pedagogiki Rodzinnej52, które koncentrowały się na edukacji kobiet w zakresie zdrowia i wychowania młodzieży53. Poza tym
od 1986 roku przy ZG LKP funkcjonowało osiem zespołów problemowych54 wskazujących główne kierunki działalności organizacji.
W związku ze zmianą polityki władz, po 16 latach nieobecności,
w 1982 roku rozpoczęto ponowne tworzenie kół Ligi Kobiet Polskich
47

Kierunki działania Ligi Kobiet Polskich w 1984 roku, „Nasza Praca” 1984, nr 2,
s. 4–7; Od Redakcji, „Nasza Praca” 1987, nr 1, s. 2.

48

A. Drozdowska, O działalności Ligi Kobiet…, op. cit., [w druku].

49

Poradnia prawno-społeczna w Białymstoku funkcjonowała przy ul. Lipowej 2,
gdzie mieściła się wówczas siedziba Zarządu Wojewódzkiego LKP. Więcej na ten
temat: Informacje o poradniach rodzinnych, prawno-społecznych, gospodarstwa
domowego, „Nasza Praca” 1985, nr 9, s. 22–23.
50

Przegląd prasy, „Nasza Praca” 1989, nr 9–10, s. 43–44.

51

„Nasza Praca” 1983, nr 2, s. 34–50.

52

„Nasza Praca” 1982, nr 2, s. 16–17; Liga Kobiet Polskich w liczbach, „Nasza
Praca” 1986, nr 10, s. 32; Przegląd prasy, „Nasza Praca” 1989, nr 9–10, s. 43–44.

53

R. Jaskółowska, Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1984, nr 1, s. 40; „Nasza Praca” 1986, nr 3, s. 3–5.
54

Zespoły problemowe przy ZG LKP: ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty i wychowania, polityki społecznej, szkolenia i zatrudnienia, kultury i propagandy, historyczny, ds. Gospodarstwa Domowego oraz ds. Kół Zakładowych; Liga
Kobiet Polskich w liczbach, „Nasza Praca” 1986, nr 10, s. 32.
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w zakładach pracy55. Dotychczas ich zakres działalności koncentrować
się miał jedynie na osiedlach. Nie oznacza to jednak, że do 1966 roku
w każdym zakładzie pracy, prawa i interesy kobiet reprezentowały członkinie Ligi Kobiet. Potwierdzeniem tego, jest artykuł Ireny Hamerskiej
z 1981 roku, w którym autorka sugeruje utworzenie koła zakładowego
w „Fastach”, w których zatrudnionych było 4 tys. kobiet, a koło Ligi Kobiet nigdy tam nie istniało56. Według informacji zawartych w „Naszej
Pracy” w lutym 1982 roku w województwie białostockim nie istniało
ani jedno koło zakładowe, ale w województwie łomżyńskim było 75 kół
zakładowych zrzeszających 2 204 kobiety, a w suwalskim 58 kół z liczbą 2 124 członkiń57. Nierównomierny rozwój kół zakładowych wynikał
z sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej regionu58. W 1986 roku
w województwie białostockim funkcjonować miały już 124 koła zakładowe59. Miesięcznik, stanowiący podstawę źródłową niniejszego artykułu, zawiera konkretne wskazówki i zasady dotyczące powoływania kół
zakładowych oraz informacje o rozwoju tej działalności60.
Białystok
Z informacji zawartych w periodyku „Nasza Praca” wynika, że
przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet w Białymstoku
55

M. Dajnowicz, Kobiety – polityka – wybory…, op. cit., s. 110; eadem, „Zwierciadło” – platforma polityczna…, op. cit., s. 71–72; K. Jurkowska, Kłopoty z tożsamością, czyli Liga Kobiet Polskich, „Ośka” 2000, nr 2, s. 37; N. Lubik-Reczek,
R. Reczek, Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce
Ludowej. Zarys działania, „Studia Polityczne” 2013, nr 4, s. 111; S. Walczewska,
Liga Kobiet – jedyna organizacja kobieca w PRL, http://bitly.pl/amOZ3, [dostęp:
25.02.2019].

56

I. Hamerska, Wymieniamy doświadczenia. Czy tylko w „Fastach”?, „Nasza Praca” 1981, nr 4, s. 44–46.
57

Koła w zakładach pracy, „Nasza Praca” 1982, nr 2, s. 15; M. Dajnowicz, Liga
Kobiet w terenie…, op. cit., s. 176.

58

Rośnie siła kół zakładowych, „Nasza Praca” 1985, nr 3, s. 8–10; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1985, nr 1, s. 43.
59

Z pracy kół i zarządów, „Nasza Praca” 1986, nr 3, s. 45.

60

„Nasza Praca” 1982, nr 2, s. 12–16, 47; 1983, nr 10.
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w 1975 roku była Maria Rudobielska61 – profesor Akademii Medycznej w Białymstoku, a wiceprzewodniczącą Jadwiga Matoszko62.
Zmiana nastąpiła w 1982 roku, kiedy stanowisko przewodniczącej
objęła Krystyna Hajduk63, a wiceprzewodniczącą została Jadwiga
Rudzińska-Patejuk64, która od 1985 roku pełniła funkcję przewodniczącej ZW LKP w Białymstoku.
Jej zastępcą ponownie wybrano Jadwigę Matoszko. Ostatnią przewodniczącą ZW LKP, wybraną w 1986 roku, była Olga Redźko65,
a wiceprzewodniczącą Wanda Dzierżyńska66.
Działalność Ligi Kobiet na terytorium województwa białostockiego
w 1975 roku koncentrowała się głównie na promowaniu osiągnięć gospodarczych PRL. Już pierwsze numery pisma z 1975 roku wskazują
konieczność dalszego zaangażowania społeczeństwa, zwłaszcza kobiet,
w tworzenie nowoczesnych gospodarstw domowych oraz kształtowanie charakteru dzieci i młodzieży67. Pomagać temu winien Ośrodek
Gospodarstwa Domowego w Białymstoku utworzony w 1957 roku,
wraz z powołaniem Komitetu Gospodarstwa Domowego. W 1975 roku
istniało w całej Polsce tylko 15 takich ośrodków68. Ponadto obchodzony
wówczas Międzynarodowy Dzień Kobiet aktywizował je pod wzglę61

Maria Rudobielska – ur. w 1925 r. w Myślachowicach, zm. w 1988 r. w Białymstoku, gdzie została pochowana na cmentarzu miejskim. W latach 1966–1976 była
kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku, w latach 1976–1987 dyrektorem Instytutu Pediatrii i do 1988 r. kierownikiem
I Kliniki Chorób Dzieci AMB, Zob. https://www.umb.edu.pl/s,4914/Historia, [dostęp: 10.01.2019]; Skład nowych władz Ligi Kobiet, „Nasza Praca” 1979, nr 3–4,
s. 133.
62

Z pracy kół i zarządów. Wystawa obrazująca nasz dorobek, „Nasza Praca” 1975,
nr 11, s. 62–64.
63

Kronika, „Nasza Praca” 1982, nr 2, s. 48.

64

Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1985, nr 5, s. 47.

65

Skład Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich, „Nasza Praca” 1986, nr 12, s. 27.

66

Ibidem, s. 26.

67
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dem upowszechniania pracy kobiet na rzecz rozwoju Polski Ludowej69.
Dużą uwagę podczas VI Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet poświęcono zagadnieniom z zakresu wychowania dzieci i młodzieży. Przewodnicząca ZW LK w Białymstoku, prof. Maria Rudobielska, zwróciła uwagę
na konieczność rozszerzenia działalności organizacji wśród młodych
matek, które stanowią pierwszy etap we właściwym, tj. zgodnym
z oczekiwaniami władzy komunistycznej, wychowaniu młodego pokolenia. Napływ dużej liczby młodych matek do rozwijających się miast,
stał się impulsem do rozpowszechnienia wśród nich idei organizacji.
W związku z powyższym na terytorium województwa białostockiego
Liga Kobiet, jako pierwsza w kraju, rozpoczęła organizowanie spotkań
kół matek w przedszkolach oraz żłobkach70.
W dziale Wiadomości z zagranicy najczęściej pojawiały się obszerne
relacje z wyjazdów członkiń Ligi do krajów socjalistycznych lub wizyt
delegacji w Polsce. W październiku 1978 roku delegacja z Polski, w skład
której weszła przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich i ZG LK –
Eugenia Kempara, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet (WRK)
i ZW LK we Włocławku – Honorata Koprowska oraz przewodnicząca
WRK w Białymstoku – Łucja Demianiuk, odbyły wizytę w Syrii. Artykuł na łamach biuletynu „Nasza Praca” skrótowo prezentuje spotkanie
z przedstawicielkami Związku Kobiet Syryjskich. Informacja przeniknięta propagandowym słownictwem pozytywnie przedstawia postawę
tamtejszych kobiet, których Związek był na etapie rozwoju Ligi z lat
1945–1955, całkowicie podporządkowany partii rządzącej71. Podczas
wizyty „ukonkretniono zasady współpracy między kobiecą organizacją
syryjską i polskim ruchem kobiecym” oraz zapowiedziano wizytę syryjskich kobiet w Polsce72.
Delegacja kobiet syryjskich przyjechała do Polski jesienią 1979
roku. Kobiety gościły jedynie w Warszawie oraz w województwie
69

M. Dajnowicz, Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet…, op. cit., s. 9–27.
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Obszerne fragmenty wypowiedzi delegatek na VI…, op. cit., s. 51–52; I. Krasowska, Nowość – Koła Młodych Matek przy przedszkolach, „Nasza Praca” 1977,
nr 1–2, s. 49–51.
71

E. Kempara, Wiadomości z zagranicy. Wizyta w Syrii, „Nasza Praca” 1978,
nr 11–12, s. 81–85.
72

Ibidem, s. 83.
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białostockim i łomżyńskim. Podczas pobytu zaprezentowano im m.in.
zasady działalności przedszkola zakładowego i ośrodka „Praktyczna
Pani” w Sokółce oraz działania społeczne podejmowane prze Ligę.
Natomiast w Łomży pokazano im żłobek i skansen w Nowogrodzie.
Ponadto wymieniono się doświadczeniami z zakresu działalności
na rzecz pomocy kobietom w obu krajach. Dzieci z Łomży, w ramach
Międzynarodowego Roku Dziecka, pisały listy i życzenia do dzieci
syryjskich73.
W latach 70. XX wieku Liga Kobiet coraz większy nacisk kładła
na rozwój współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. ZW LK
w Białymstoku zawarł szczegółowe porozumienie ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w tym mieście, które było pokłosiem centralnego porozumienia o współpracy podpisanego w styczniu 1978 roku przez ZG
LK oraz Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Formy i zadania określone w porozumieniu pozwoliły zaangażować większą liczbę członkiń Ligi w działalność kulturalno-oświatową
ﬁnansowaną ze środków Spółdzielni74. W efekcie tego powołano nowe
koła osiedlowe LK. Ich członkinie wspólnie z Komitetem Osiedlowym
koncentrowały swą działalność na upiększaniu osiedli oraz pomocy
osobom starszym i uzależnionym od alkoholu. Ponadto aktywnie włączały się w obchody rocznic i świąt państwowych75.
Wśród wyróżniających się kół osiedlowych LK w Białymstoku
było Koło im. Trzydziestolecia PRL działające na osiedlu Mickiewicza, którego przewodniczącą od 1974 roku była Jadwiga Górska76.
W 1977 roku liczyło 48 członkiń77, uczestniczyło w czynach społecznych i konkursach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki, m.in.
73

M. Laskowska, Delegacja kobiet syryjskich w Polsce, „Nasza Praca” 1980,
nr 1, s. 87–90.
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G. Zaporowska, Współpraca Ligi Kobiet ze Spółdzielnią Mieszkaniową, „Nasza
Praca” 1978, nr 3–4, s. 51–58.
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W. Puśko, Z pracy kół i zarządów. Udział koła Ligi Kobiet w pracy Samorządu Mieszkańców przy Komitecie Osiedlowym nr 19 w Białymstoku (w okresie
od 10 lipca do 30 listopada 1976 r.), „Nasza Praca” 1977, nr 3, s. 48–49.
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J. Górska, Z pracy kół i zarządów. Koło im. Trzydziestolecia PRL, „Nasza Praca”
1975, nr 8–9, s. 68.
77

N. Gielar, Z pracy kół i zarządów. Wystawa obrazująca nasz dorobek, „Nasza
Praca” 1975, nr 11, s. 62–64.
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o tytuł „Najlepszego koła LK w Białymstoku” i w akcjach sadzenia
zieleni. Organizowało obchody rocznic i świąt państwowych, prowadziło zbiórkę pieniędzy na budowę Instytutu Zdrowia Dziecka w Białymstoku oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Ponadto
współpracowało z ZM LK w Białymstoku, z miejscową Biblioteką,
WSS „Społem”, Domem Kultury Zakładów im. Sierżana i z zakładami „Fasty”. Efektem współpracy były wyjazdy wakacyjne, spotkania
i imprezy kulturalne, mające na celu popularyzację czytelnictwa i zasad zdrowego żywienia oraz rozwój współpracy między tymi instytucjami78.
Drugim najbardziej prężnie działającym kołem osiedlowym było
Koło im. Emilii Sczanieckiej na osiedlu Dojlidy, którego przewodniczącą była Natalia Gielar79. W 1977 roku poinformowano o powstaniu
nowego koła na osiedlu „Piast”, zrzeszającego 62 członkinie80. Koło
LK przy Komitecie Osiedlowym nr 19 w Białymstoku, którego przewodniczącą była Wanda Pućko, organizowało akcje antyalkoholowe,
upiększania osiedla, pomoc starszym oraz obchody rocznic i świąt
państwowych81. W latach 80., przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa”, prężnie działało także koło osiedlowe
„Przydworcowe”, którego przewodniczącą była Teresa Roman. Organizowało pokazy kulinarne, kosmetyczne, kulturalne, udzielało porad prawnych oraz pomagało emerytom82. Brak informacji na łamach
periodyku o działalności innych kół osiedlowych, np. Starosielce czy
koła przy ul. Żytniej lub ul. Ostrowskiego, aktywnych do 1975 roku83.
Najbardziej aktywne ZM LKP województwa białostockiego w świetle periodyku „Nasza Praca”, mieściły się w Białymstoku, Bielsku Pod78

Ibidem, s. 47–49. Z pracy kół i zarządów, „Nasza Praca” 1978, nr 5–6, s. 70.
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N. Gielar, op. cit.
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s. 48–49; M. Dajnowicz, Liga Kobiet w terenie…, op. cit., s. 174–175.
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laskim84 i Sokółce85. Ponadto w latach 70. XX wieku aktywne były członkinie kół LK w Hajnówce86, Łapach87 i Siemiatyczach88. Należy jednak
pamiętać, że brak informacji na łamach pisma o działalności innych kół
terenowych w województwie białostockim, nie oznacza ich nieistnienia.
W latach 80. XX wieku LK w województwie białostockim, wbrew
ogólnopolskiej tendencji schyłkowej, stale powiększała liczebność aktywu oraz czynnie uczestniczyła w działaniach wyznaczanych przez
Zarząd Główny. Ponadto, jako jedno z nielicznych, przyjmowało delegacje kobiet z różnych organizacji kobiecych na świecie. Przykładem
jest wizyta przedstawicielek z Czechosłowacji w Białowieży89 czy delegatek Ogólnokoreańskiego Komitetu Obrony Pokoju z Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej90.
Przypadające w 1980 roku 35-lecie istnienia PRL oraz Ligi Kobiet
było okazją do wyeksponowania na łamach „Naszej Pracy” dokonań
kobiet na rzecz rozwoju ojczyzny. Wszystkie Zarządy Wojewódzkie
organizowały m.in. spotkania, prelekcje i konkursy o Lidze Kobiet91.
W Białymstoku zorganizowano konkurs „Kartka z pamiętnika działaczki LK”, wygłoszono referaty podsumowujące dokonania Ligi
w województwie białostockim, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności wychowawczej wśród kobiet i młodzieży92. W wojewódz84

Dyskusja. Obszerne fragmenty wypowiedzi gości i delegatek na VII Krajowym
Zjeździe Ligi Kobiet, „Nasza Praca” 1979, nr 3–4, s. 96–97; Odznaczenia w czasie
IX Zjazdu LKP, „Nasza Praca” 1986, nr 12, s. 36; Przegląd prasy, „Nasza Praca”
1989, nr 5, s. 50.
85
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s. 40–41.
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88

Skład nowych władz Ligi Kobiet, „Nasza Praca” 1979, nr 3–4, s. 130.
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twie łomżyńskim w październiku 1980 roku odbyło się uroczyste
Plenum ZW LK, w którym udział wzięła przewodnicząca ZG LK –
Eugenia Kempara oraz przedstawiciele władz partyjnych i miejscowych organizacji społecznych. Podczas Plenum wręczono odznaczenia i omówiono dokonania LK w województwie93.
W 1983 roku powołano przy ZM LKP w Białymstoku Klub Kobiety. Charakter działalności klubu był identyczny jak kół LK. W comiesięcznych spotkaniach w salce Miejskiego Domu Kultury uczestniczyły nie tylko członkinie Ligi, ale także studenci i zaproszeni goście.
W czasie spotkań przedstawicielki Ligi Kobiet wygłaszały referaty,
prowadziły prelekcje i dyskusje na tematy społeczno-wychowawczo
-polityczne. Prezentowano umiejętności nabyte w Ośrodku Gospodarstwa Domowego, świętowano rocznice świąt państwowych, wspominano historię rozwoju organizacji oraz uświadamiano zebrane
kobiety w zakresie opieki zdrowotnej. Jak pisano: „Na te wieczorne
spotkania kobiety przybywają zawsze uśmiechnięte, starannie ubrane
i uczesane. Ich twarze są wypoczęte, uśmiechnięte i odprężone. Blask
zapalonych świec i nastrojowa muzyka (…) sprawia, iż atmosfera (…)
upodabnia się do nastroju rodzinnej biesiady”94. Ten propagandowy
ton artykułu miał zachęcić kobiety niezrzeszone w Lidze, do wstąpienia do Klubu Kobiety.
Łomża
W roku 1977 uaktywnił się na łamach biuletynu Zarząd Wojewódzki LK z Łomży, któremu podlegały ZM LK w Łomży, Grajewie,
Zambrowie, Kolnie i Wysokiem Mazowieckim95. Tylko w tych dwóch
ostatnich miastach członkinie pracowały społecznie, realizując wytyczne ZW LK w zakresie „wszechstronnej pomocy rodzinom i matkom, a także sprawom wiążącym się z umocnieniem pozycji kobiet
93

K. Zalewska, Kronika. Wrzesień−październik’80…, op. cit., s. 46–47.
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Z pracy kół i zarządów „Klub Kobiety” w Białymstoku, „Nasza Praca” 1983,
nr 7–8, s. 57.
95

I. Luchowska, Z pracy kół i zarządów. Z działalności Zarządów Miejskich Ligi
Kobiet w Kolnie i Wysokiem Mazowieckiem w woj. łomżyńskim, „Nasza Praca”
1977, nr 1–2, s. 56–58.
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w życiu społecznym, zawodowym i politycznym”96. Nowością było
utworzenie w Wysokiem Mazowieckiem przechowalni dzieci umożliwiającej ich rodzicom wspólne wyjście do restauracji czy kina97.
Informacja zawiera dane liczbowe dotyczące tylko dwóch ZM LK
w województwie. Nie wiadomo zatem, czy pozostałe Zarządy Miejskie skupiały większą liczbę członkiń. Realizując wytyczne ZW LK
włączały się w zbiórkę pieniędzy na budowę Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, popularyzację konkursów „Kultura i estetyka
w życiu codziennym”, najładniejsza klatka schodowa, akcji „Milion
róż dla naszych osiedli” oraz upowszechnianie działalności członkiń
LK np. poprzez przygotowanie wystawy robótek ręcznych. Organizowały również obchody rocznic i świąt państwowych. Z okazji Dnia
Kobiet wręczały kwiaty wszystkim matkom. Ponadto przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi przygotowywały spotkania
i prelekcje na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny i narkotyków98.
W latach 80. XX wieku ZW LKP w Łomży informował o współpracy z innymi organizacjami społecznymi, ośrodkami zdrowia i szkołami, które miały na celu organizowanie czasu wolnego oraz edukację
w zakresie zdrowia i praw kobiet. Sekretarz ZW LK w Łomży – Irena Luchowska, opisywała współdziałanie Ligi w Łomży z Klubem
Emerytów i Rencistów „Bonar”, kołami babć, Sekcją Kobiet Prawników oraz łomżyńskim klubem „Automobil”. Dzięki wielokierunkowej współpracy ZW LK w Łomży przygotowywał imprezy kulturalno-oświatowe, ideowo-wychowawcze dla rodzin i seniorów. Prócz
tradycyjnych już form wypoczynkowych oraz porad prawniczych,
nowością było zorganizowanie wyścigu samochodowego „Pani
za kierownicą”, którego celem było nie tylko ukończenie trasy w jak
najkrótszym czasie, ale także udzielenie prawidłowych odpowiedzi
na pytania nt. sławnych kobiet, skutków alkoholizmu, przepisów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy99.
96

Ibidem, s. 57.
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Ibidem.

98
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1983, nr 7–8, s. 58.
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Suwałki
Pierwsza informacja na temat aktywności kobiet z województwa
suwalskiego pojawiła się w biuletynie w 1977 roku w numerze 7–8.
Nie był to jednak opis działalności ZW LK czy ZM LK, ale wiadomość o zajęciu przez Izabelę Wolniewicz II miejsca w konkursie
„Kultura i estetyka w życiu codziennym”, celem którego była popularyzacja zasad nowoczesnego urządzania mieszkań oraz szkodliwości
spożywania alkoholu100.
Krótka wiadomość o spotkaniu Plenum ZW LK w Suwałkach pojawiła się dopiero w 1978 roku w numerze 5–6. Poinformowano wówczas o przygotowaniach do kampanii sprawozdawczo-wyborczej101.
Kolejne obrady Plenum odbyły się 19 listopada 1979 roku i poświęcone zostały omówieniu VII Zjazdu PZPR. Celem Zarządu było „zdyscyplinowanie postaw społecznych”102. W 1980 roku Plenum ZW LK
w Suwałkach omówiło zadania, jakie winna realizować Liga według
ustaleń VIII Zjazdu PZPR. Ponadto nagrodzono członkinie, które
w sposób szczególny angażowały się w pracę na rzecz dziecka, a także
wygłoszono referat na temat 35-lecia istnienia Ligi Kobiet103.
W maju 1980 roku, wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej rozpoczęto działanie
na rzecz wychowania rodzin w duchu socjalizmu104. ZW LKP
w Suwałkach przeznaczyło 350 tys. zł na Czyn Pomocy Szkole
pod hasłem: „Edukacja młodego pokolenia – sprawą całego
narodu”105. Największą aktywnością w województwie w latach 80.
wyróżniał się ZM LKP w Augustowie, którego przewodnicząca –
Maria Irena Kłoczko, weszła w skład ZG LKP106.
100
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Podsumowanie
Kierunki działalności organizacji w ostatnich 14 latach funkcjonowania PRL były zgodne z linią PZPR107. Największą uwagę
koncentrowano na rozwoju organizacji w zakładach pracy oraz pomocy kobietom w miejscu zamieszkania. Liga promowała model
nowoczesnej rodziny, w której kobieta i mężczyzna zajmują równą
pozycję w związku. Zdecydowanie większą uwagę koncentrowano na pomocy osobom starszym, edukacji kobiet z zakresu zdrowia, szkodliwości alkoholu i narkotyków. Promowano również aktywność polityczną kobiet. Jubileusze istnienia Ligi były okazją
do publikowania na łamach miesięcznika historii i wspomnień
członkiń z pracy w organizacji. W mniejszym stopniu opisywano
działalność kół terenowych, koncentrując uwagę jedynie na ZW
LK czy ZM LK. Niezmiennie przez cały okres PRL funkcjonowały poradnie prawno-społeczne, jednak w wybranym zakresie
czasowym i terytorialnym, nie informowano o ilości udzielonych
porad, jak to miało miejsce do 1975 roku.
Działalność Ligi Kobiet w północno-wschodnich województwach
Polski Ludowej, prezentowana na łamach periodyku „Nasza Praca” w latach 1975–1989, była zdecydowanie słabsza niż przed 1975
rokiem. Mimo większej częstotliwości ukazywania się informacji
na temat tych województw, która wynikać mogła z rywalizacji ZW
LK, wiadomości są mniej szczegółowe i często mają charakter krótkiej
notatki z przeprowadzonych spotkań zarządów. Najbardziej aktywny
na łamach periodyku był ZW LK w Białymstoku, który jako jedyny
przejawiał tendencje rozwojowe, tj. zwiększał liczebność aktywu oraz
regularnie informował o działalności w terenie. Największe uaktywnienie ZW LKP województw północno-wschodniej Polski, zaobser107

Przez cały okres PRL Liga Kobiet podlegała bezpośrednio PZPR, o czym świadczy nie tylko polityka wobec kobiet, tematy spotkań członkiń Ligi czy obecność
przedstawicieli partii na spotkaniach Plenum ZW LK, ale także adresy siedzib Zarządów Wojewódzkich. Zob. Kronika. Wrzesień−październik’80 w LK, „Nasza Praca” 1981, nr 1, s. 46–47; Kronika, „Nasza Praca” 1982, nr 3–4, s. 76; Informacje
o poradniach rodzinnych, prawno-społecznych, gospodarstwa domowego, „Nasza
Praca” 1985, nr 9, s. 22–23; Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1983, nr 4, s. 48;
Kronika wydarzeń, „Nasza Praca” 1986, nr 7−8, s. 45–46.
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wowano w latach 1985−1986, kiedy ONZ ogłosiła rok 1986 Międzynarodowym Rokiem Pokoju.
Należy jednak pamiętać, że brak informacji na łamach „Naszej
Pracy” o działalności Ligi Kobiet w poszczególnych miastach, nie
oznacza jej nieistnienia. Analizowane pismo promowało działania
godne naśladowania, o których informowały same członkinie poszczególnych kół i zarządów108. Nienadsyłanie artykułów do redakcji
przez ZM LK powoduje zachwianie obrazu rzeczywistej działalności
Ligi Kobiet w terenie. W celu ukazania realnej skali działania należy zweryﬁkować dane z materiałami archiwalnymi, wytworzonymi
przez organizację.
Agnieszka Drozdowska
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Polish Women’s League’s activity in north-eastern
Polish People’s Republic in 1975–1989 in the light of
„Nasza Praca”
Keywords
Polish Women’s League, Białystok Voivodeship, Polish People’s Republic,
„Nasza Praca”

Summary
In the article hereof has been described the activity of Białystok Voivodeship’s
Women’s League presented in the newsletter „Nasza Praca” in 1975–1989. Research
area was partially extended about territory of Łomża Voivodeship and Suwałki
Voivodeship, extracted from Białystok Voivodeship in 1975. The main purpose of
the article is to show dimensions of organization’s activity in the last 14 years of
People’s Poland, choose the most eﬃcient Regional Management Boards of Women’s
League in north-eastern People’s Poland and structural changes in newsletter
„Nasza Praca”.
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Die Tätigkeit der Polnischen Frauenliga im
nordöstlichen Teil der Volksrepublik Polen in den
Jahren 1975−1989 im Licht von „Nasza Praca“
Schlüsselwörter
Polnische Frauenliga, Woiwodschaft Białystok, Volskrepublik Polen, „Nasza Praca“ (Unsere Arbeit)

Zusammenfassung
Dieser Artikel stellt die Aktivitäten der Polnischen Frauenliga der Woiwodschaft
Białystok vor, die 1975−1989 in „Nasza Praca“ vorgestellt wurde. Das Forschungsgebiet
wurde zum Teil durch das Gebiet der Woiwodschaften Łomża und Suwałki erweitert,
die 1975 von der Woiwodschaft Białystok getrennt wurden. Der Artikel zielt darauf
ab, das Tätigkeitsfeld dieser Organisation während der letzten 14 Jahre des Bestehens
der Volksrepublik Polen darzustellen, den dynamischsten Vorstand der Polnischen
Frauenliga im Nordosten der Volksrepublik Polen und Veränderungen in der Struktur
des Bulletins „Unsere Arbeit“ anzugeben.

Деятельность Лиги женщин в северо-восточной
части Польской Народной Республики в 1975−1989
годах в свете публикаций в бюллетене „Nasza Praca”
Ключевые слова
Лига Женщин, Белостокское воеводство,
Республика, „Наша работа” („Nasza Praca”)

Польская

Народная

Изложение
Данная статья знакомит читателя с деятельностью Лиги женщин белостокского
воеводства, представленной на страницах бюллетеня „Nasza Praca” в 1975−1989
гг. Область исследований была частично расширена территориями Ломжинского
и Сувальского воеводств, выделенных из Белостокского воеводства в 1975
году. Целью статьи является ознакомление читателя с областями деятельности
организации на протяжении последних 14 лет существования польской Народной
Республики, представление наиболее активного Воеводского управления
Женской лиги северо-востока Польской Народной Республики и изменений в
структуре бюллетеня „Nasza Praca”.
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest tygodnik adresowany głównie do kobiet
wiejskich − „Przyjaciółka”. W tekście przedstawiono dotychczasowy stan badań
prowadzonych nad czasopismem ze względu na jego dużą popularność wśród prasy
kobiecej nie tylko okresu PRL, ale także obecnie. Artykuł ukazuje również genezę
powstania i rozwoju pisma na przestrzeni lat oraz cechy wyróżniające „Przyjaciółkę” na tle innych czasopism zaliczanych do segmentu prasy kobiecej. Zwrócono
głównie uwagę na tematykę tygodnika, nakład, język, styl czy w końcu na listy
do redakcji będące cechą identyﬁkującą „Przyjaciółkę”.
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Stan badań
Prasa kobieca (utożsamiana z czasopismami kierowanymi
do kobiet, o tytule i treści charakteryzujących odbiorcę, jakim jest
kobieta, których tematyka koncentruje się wokół przestrzeni domowej i rodzinnej, bogata w porady oraz rubryki poświęcone modzie
i urodzie1) jest przedmiotem badań historyków prasy od wielu lat.
Do głównych opracowań podnoszących tematykę rozwoju prasy
kierowanej do kobiet należy zaliczyć m.in. takie tytuły, jak: Polska
prasa kobieca w latach 1820−1918. W kręgu ofiary i poświęcenia Jerzego Franke2, Czasopisma kobiece w Polsce (materiały do historii
czasopism). Rok 1818−1937 Zoﬁi Zalewskiej3 czy Sprawy niewieście.
Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczpospolitej Kamili Łozowskiej-Marcikowskiej4. Są to jednak pozycje opisujące dzieje
prasy kobiecej do II wojny światowej. O wiele mniej jest opracowań
poświęconych segmentowi prasy kierowanej do kobiet w okresie PRL.
Pierwszą i właściwie jak dotąd jedyną publikacją szeroko omawiającą
periodyki kobiece ukazujące się od 1945 roku jest monograﬁa Zoﬁi
Sokół Prasa kobieca w Polsce w latach 1945−1995. Badaniu zostały także poddane indywidualnie najbardziej popularne czasopisma
kobiece ukazujące się w dobie Polski Ludowej tj. „Zwierciadło”5,
1

Z. Sokół, Prasa kobieca w Polsce w latach 1945−1995, Rzeszów 1998, s. 8; Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976, s. 172.
2

J. Franke, Polska prasa kobieca w latach 1820−1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999.
3

Z. Zalewska, Czasopisma kobiece w Polsce, Warszawa 1938.
K. Łozowska-Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczpospolitej, Poznań 2010.
5
M. Dajnowicz, „Zwierciadło” − platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie
PRL (1957−1961, 1982−1989), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2017, t. 20, z. 3,
nr 3(47), s. 67−90; Eadem, Kobiety, polityka, wybory w świetle „Zwierciadła. Pisma
Ligi Kobiet Polskich“ (1982−1990), [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach polskich
partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, red. G. Radomski, M. Strzelecki,
K. Sopolińska, s. 107−125; E. Borodzicz, Praca zawodowa kobiet na łamach
„Zwierciadła” (1982–1990), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku,
pod red. M. Dajnowicz i A. Miodowskiego, Białystok 2016, s. 308−317; Eadem,
Obchody 8 marca w PRL w świetle propagandowego periodyku kobiecego „Zwierciadło. Pismo Ligi Kobiet Polskich”, „Zagadnienia Społeczne” 2016, nr 2, s. 81−93.
4
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„Kobieta i Życie”6 oraz „Przyjaciółka”. Ostatni z tytułów, będący
przedmiotem niniejszego opracowania, został zbadany przez Antoninę Kłoskowką oraz Franciszka Adamskiego jedynie fragmentarycznie pod względem propagowanego modelu rodziny i małżeństwa7, zaś
w sposób bardziej kompleksowy periodyk przeanalizowała Zoﬁa Sokół w trzyczęściowym opracowaniu8. Odmienną formą analizy „Przyjaciółki” jest książka pt. Listy do „Przyjaciółki”. Codzienne życie
Polaków dekady gierkowskiej w listach czytelników autorstwa Małgorzaty Mroczkowskej9, będąca zbiorem listów czytelniczek do redakcji
opisujących problemy życia codziennego.
6

M. Dajnowicz, Wzorce aktywności publicznej kobiet w początkach transformacji
ustrojowej w Polsce w świetle „Kobiety i Życia“ i „Urody“ (1989−1995), [w:]
Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII−XXI wieku), red. T. Kulak, M. Dajnowicz, Wrocław 2016, s. 417−443; Eadem, Kobiety w polityce w wypowiedziach
prasowych Krystyny Kaszuby na łamach „Kobiety i Życia“ (1985−1990), [w:] Komunikowanie polityczne, red. E. Maj, E. Podgajna, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, Lublin 2017, s. 199−210; Z. Sokół, „Kobieta i Życie” (1945−2002), „Studia
Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, t. 9, s. 66 i n.; U. Ćwik, Zagadnienie praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia“ (1970−1989), „Czasopismo Naukowe
Instytutu Studiów Kobiecych” 2016, 1 (1), s. 66−83; Eadem, Wybory parlamentarne i wybory do rad narodowych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na łamach
„Kobiety i Życia“ (do 1989 roku), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku.
Prasa organizacji politycznych, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017,
s. 328−337; Eadem, Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia“ i „Filipinki“),
„Studia Podlaskie” 2014, nr 22, s. 113−127.

7

Między innymi: A. Kłoskowska, Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd
Socjologiczny” 1959, t. 12, nr 2, s. 58−61; Eadem, Modele życia społecznego i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny” 1959, t. 12, z. 2, s. 46−71; F. Adamski,
Modele małżeństwa i rodziny w kulturze masowej, „Studia Socjologiczne” 1968,
nr 2, s. 10; Idem, Rola „Przyjaciółki” w kształtowaniu modelu współczesnej rodziny, „Zeszyty Prasoznawcze” 1969, z. 3, s. 53−70.
8

Z. Sokół, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (1948−1998), Część I − lata
1948−1951, „Kieleckie Studia Bibliograﬁczne” 2001, t. 6, s. 89−111; Eadem, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951−marzec 1990), „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2003, t. 7, s. 109−13; Eadem, Tygodnik „Przyjaciółka” − czasopismo dla kobiet. Część III „Przyjaciółka” w latach 1989−2002,
„Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8, s. 195−215.
9

M. Mroczkowska, Listy do „Przyjaciółki”. Codzienne życie Polaków dekady gierkowskiej w listach czytelników, Warszawa 2004.
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„Przyjaciółka” − informacje ogólne
„Przyjaciółka” od momentu pojawienia się rynku prasowym w 1948
roku była najchętniej kupowanym czasopismem kobiecym okresu
PRL. Już niespełna rok po ukazaniu się pierwszego numeru tygodnik
osiągnął milionowy nakład, zaś w 1952 roku odnotowano rekordową
liczbę egzemplarzy, która wyniosła dwa miliony. Na tak ogromną popularność pisma wpływ miało wiele czynników. Przede wszystkim
wysoka poczytność wynikała z różnorodnej tematyki oferowanej przez
redakcję. Na łamach pisma podejmowano treści wówczas aktualne,
odzwierciedlające zagadnienia i problemy życia codziennego. Czytelniczki mogły odnaleźć tam artykuły o zdrowiu, urodzie, modzie, kulinariach, po teksty polityczne, porady prawne czy rodzinne. „Przyjaciółka” charakteryzowała się także różnorodną formą przekazu.
W tygodniku drukowane były opowiadania, felietony, informacje, reportaże, a także rubryki poświęcane zarówno edukacji, jak i rozrywce
np. wiersze, krzyżówki czy konkursy. Immanentnym komponentem
każdego wydania były publikowane porady oraz listy czytelników10.
Pojawiały się też wskazówki dotyczące relacji w rodzinie i w małżeństwie, sugestie w kwestii wychowywania dzieci11. Listy nadsyłane
do redakcji pisma przybierały masową skalę. Początkowo odpowiadano na wszystkie, jednak wraz z każdym kolejnym numerem ich ilość
była tak duża, że publikowanie przestało być możliwe ze względów
kadrowych i technicznych. Listy stanowiły jednak swego rodzaju bliską więź między redakcją pisma a czytelnikami, budząc tym samym
zaufanie wśród odbiorców tygodnika, co bez wątpienia miało wpływ
na popularność „Przyjaciółki”12.
10

Archiwum Akt Nowych PZPR KC Biuro Prasy, syg. 237/XIX-208, Garść informacji o tygodniku „Przyjaciółka”, k. 188.
11

J. Zajko-Czochańska, Matka, żona, kobieta aktywna zawodowo − obraz Polek
okresu PRL na przykładzie analizy „Przyjaciółki” (1970−1989), [w:] Kobiecość
na przestrzeni wieków, red. E. Starzyńska-Kościuszko, W. Markowski, Olsztyn
2018, t. 2, s. 20−22.
12

K. Słowiński, Wybrane problemy życia codziennego Polaków na podstawie listów
opublikowanych na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956−1970, „Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, Warszawa 2013, nr 1, s. 51−52.
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Poza bliskim kontaktem redakcji z czytelnikami duży wpływ
na wysoką poczytność pisma miał język i styl wypowiedzi. Teksty
pisane były prostym i łatwym językiem. Artykuły miały przystępny
charakter, były możliwe do zrozumienia przez każdego odbiorcę. Treści pisma formułowano w taki sposób, by wydźwięk przekazu tworzył
miłą i przyjemną atmosferę podczas czytania tygodnika, który niejednokrotnie był jedną z niewielu rozrywek kobiet w PRL13.
Całokształt „Przyjaciółki” dostosowany był niewątpliwie do potrzeb specyﬁcznego odbiorcy czasopisma. Po tygodnik sięgały głównie mieszkanki wsi i małych miejscowości, niewykształcone, a nawet
często nieposiadające dostatecznych umiejętności czytania. W głównej mierze do grona czytelników należały gospodynie domowe, rolniczki czy robotnice. W zdecydowanej większości były to kobiety
w średnim wieku, chociaż jak podaje sama „Przyjaciółka” − sięgały
po nią całe pokolenia, od nastolatek po babcie14.
Etapy rozwoju
„Przyjaciółka” jest stale ukazującym się pismem od pierwszego
numeru do dnia dzisiejszego, jednakże formuła, kształt i treść pisma ulegały modyﬁkacjom wraz z szeregiem zmian jakie zachodziły
w Polsce. Mowa tu o przemianach politycznych czy gospodarczych
kraju, zmianach prawa, a nawet wykształcenia i mentalności ludzi.
Wszystkie te czynniki bez wątpienia miały wpływ na rozwój pisma
na przestrzeni lat. Pewne przedziały chronologiczne zakreśliła Zoﬁa
Sokół, jednak na potrzeby niniejszego artykułu zastosowano nieco odmienne okresy wydawnicze. Pierwszy obejmuje lata 1948−1951, drugi
1952−1956, kolejny 1957−1975, czwarty koniec 1975 roku do 1981, następny 1982−1989, zaś ostatni 1990 do chwili obecnej.
Początki „Przyjaciółki” sięgają roku 1948, kiedy 21 marca ukazał
się pierwszy numer czasopisma. Wówczas redaktorem naczelnym
tygodnika był Jerzy Borejsza, a wydawcą Spółdzielnia „Czytelnik”,
13

Z. Sokół, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951−marzec
1990), op. cit., s. 96.
14

K. Wodniak, Udział tygodnika „Przyjaciółka” w upowszechnianiu czytelnictwa
masowego w powojennym 40-leciu, „Roczniki Biblioteczne” 2007, R. 51, s. 197.
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której był prezesem. Wydanie pierwszego numeru pisma poprzedzała reklama w prasie wiejskiej, informująca o charakterze i tematyce nowego czasopisma15. Wbrew wielu wątpliwościom, co do zasadności wydawania tego rodzaju pisma, „Przyjaciółka” ukazała się
w nakładzie 150 tys. egzemplarzy16. Od samego początku redakcja
stawiała na ścisłą więź z czytelniczkami. Listy były formą bliskiej
relacji czytelniczek z dziennikarzami. Nadawcy listów mogli powierzyć swoje troski, otrzymując niejednokrotnie wsparcie i poradę niemal w każdej dziedzinie życia. Początkowo redakcja publikowała wszystkie listy wraz z odpowiedziami na nie, jednak już
od czwartego numeru nie było to możliwe ze względu natury technicznej. Popularny okazał się być także dział interwencji oraz rozmaitych
porad17. Pierwszy z okresów wydawniczych kończy rok 1951, w którym
(w marcu) nastąpiła zmiana wydawcy z Instytutu Prasy Spółdzielni
Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik” na Robotniczą Spółdzielnię
Wydawniczą „Prasa”, co spowodowało istotne zmiany w funkcjonowaniu pisma i redakcji18.
Za początek drugiego etapu można uznać rok 1952, w którym dokonano „podziału” pisma na dwie mutacje. Od 15 stycznia „Przyjaciółka” występowała w mutacji wiejskiej oraz miejskiej, które znacząco
się od siebie różniły. Przede wszystkim nakład wydania wiejskiego
traﬁał na wieś, zaś miejskiego do małych miast i miasteczek. Różniły
się także podejmowaną tematyką, w zależności od rodzaju odbiorcy.
Mutacja wiejska podnosiła tematy związane z rolnictwem, szeroko rozumianą wsią i jej problemami w odróżnieniu od miejskiej, w której
można było odnaleźć tematykę pracowniczą, socjalną czy kulturalną19.
Obowiązująca polityka państwa w tym okresie miała duży wpływ
na treści przekazywane w środkach masowego przekazu. Prasa,
w tym kobieca ukierunkowana ideologicznie przez władze państwowe
15

Z. Sokół, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (1948−1998), Część I − lata
1948−1951, op. cit., s. 99−100.

16

Jak zaczynaliśmy, „Przyjaciółka” 1978, nr 12, s. 2−3.

17

Z. Sokół, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (1948−1998), Część I − lata
1948−1951, op. cit., s. 103−104.

18

Ibidem, s. 98.

19

Ustalenia własne na podstawie analizy treści „Przyjaciółki”.
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propagowała radziecki wzór osobowy kobiety. Na łamach pism przodowały kobiety zaradne, energiczne, pracujące na równi z mężczyznami, wręcz w męskich zawodach. „Przyjaciółka” również na swoich
okładkach prezentowała obraz przodownic pracy, jednakże zarzucono
redakcji, iż drukuje zbyt mało artykułów poświęconych świadomości
socjalistycznej na tle tekstów o charakterze poradnikowym20. Okres
ten zamyka „przełom październikowy”, kiedy to widoczne było odstępstwo od kreowanego dotąd wizerunku kobiety radzieckiej jako
pożądanego wzoru, na rzecz koncepcji zwiększonego udziału kobiet
w życiu społecznym.
Kolejny z okresów przypadł na lata 1957−1975. Zmiana polityki
wewnętrznej w wyniku „odwilży październikowej” wpłynęła także
na polski system prasowy. Na rynku wydawniczym pojawiły się nowe,
konkurencyjne czasopisma adresowane do kobiet takie jak np. „Zwierciadło”. Nie wpłynęło to jednak na popularność „Przyjaciółki”, która nadal wychodziła w ponaddwumilionowym nakładzie. Ważnymi
zmianami były bez wątpienia roszady kadrowe. W 1959 roku Halina
Koszutska objęła stanowisko redaktor naczelnej po ustępującej Annie
Lanocie, w 1968 funkcję tę pełniła Danuta Komorowska-Żmuda, zaś
w 1974 roku 21 Barbara Kusiel-Moroz. W 1973 roku periodyk przejęło
Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa-Książka-Ruch”, co wpłynęło na wygląd pisma. Tygodnik tworzony był na kształt ilustrowanych
magazynów o lepszej jakości papieru i druku. We wrześniu 1975 roku
zaprzestano wydawania „Przyjaciółki” w dwóch mutacjach, co zamyka trzeci z okresów wydawniczych pisma.
Od końca 1975 roku do grudnia 1981 roku zmiany zachodziły głównie w obrębie tematycznym i wizualnym czasopisma. W latach 70.,
ze względu na postępujące zjawiska migracyjne ludności ze wsi do miast
dziennikarze podejmowali nieco odmienne formy wypowiedzi i zagadnienia tematyczne. Redakcja zrezygnowała z „Arkuszy Wykrojów”
na rzecz samodzielnego dodatku „Sezam. Kwartalnik Przyjaciółki”.
Ponadto w tygodniku znalazło się więcej reportaży czy felietonów
20

Z. Sokół, Wzór osobowy kobiety i model rodziny na łamach prasy kobiecej
(1945−1990), [w:] Polskie oblicza feminizmu, red. W. Chańska, B. Ulicka, Warszawa 2000, s. 74−76.
21

Eadem, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951−marzec
1990), op. cit., s. 114, 116.
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poświęconych aspektom społecznym, obejmujących szersze zagadnienia niż wyłącznie osobiste sprawy czytelniczek22. Wprowadzenie
stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku spowodowało zawieszenie wydawania pisma na okres kilku miesięcy.
W kwietniu 1982 wznowiono druk „Przyjaciółki”. W pierwszym
numerze po czteromiesięcznej przerwie sama redaktor naczelna Ewa
Łuszczuk-Marek zapewniała czytelniczki o niezmiennej treści i tematyce tygodnika. Gwarantowała, iż w dalszym ciągu dziennikarze będą
poruszać tematy związane z rodziną, samotnymi matkami, dziećmi,
pracą zawodową kobiet czy tak bardzo pożądanymi w trudnych czasach poradami w zwykłych sprawach życia codziennego23. Z powodu
znaczących zmian w funkcjonowaniu redakcji pisma, nowi dziennikarze, chcąc sprostać oczekiwaniom odbiorców zwrócili się do nich
z zapytaniem, czego oczekują od „Przyjaciółki”. Korespondencja w tej
sprawie napływała przez wiele miesięcy. W listach domagano się, by
tygodnik kładł większy nacisk na sprawy stricte kobiece, by poświęcano więcej artykułów sprawom społecznym i politycznym czy wreszcie,
by ukazywał prawdziwe życie Polaków. W odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelnicze, ale także na sytuację gospodarczą kraju związaną
z niedoborami artykułów spożywczych czy przemysłowych, redakcja
publikowała szereg porad dotyczących kulinariów, codziennych domowych czynności kobiet, mody czy przeróbek krawieckich24.
W 1989 roku nastąpiły zmiany na polskim rynku prasowym, które
objęły również „Przyjaciółkę”, wydawaną dotychczas przez Wydawnictwo Współczesne, które współtworzyło RSW, wraz z dodatkiem
„Sezam” i „Kalendarz Przyjaciółki”, a także innymi czasopismami,
takimi jak „Życie Gospodarcze” i „Prawo i Życie”. Wydawnictwo
Współczesne wraz z Demokratyczną Unią Kobiet oraz „Fundacją
Wyjść na Prostą” utworzyło spółkę pod nazwą „Oferta dla Każdego”.
22 marca 1990 roku, po uchwaleniu Ustawy o likwidacji RSW „Prasa-Książka-Ruch”, powołano do życia Komisję Likwidacyjną, w wy22

Ibidem, s. 120.

23

E. Łuszczuk-Marek, Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy, „Przyjaciółka”
1982, nr 1, s. 3.

24

Z. Sokół, „Przyjaciółka” − tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951−marzec
1990), op. cit., s. 126−127, 129.
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niku czego „Oferta dla Każdego”, po wygranym przetargu stała się
nabywcą i zarazem wydawcą „Przyjaciółki”25.
W 1993 roku „Przyjaciółka” utworzyła własne wydawnictwo pod tą
samą nazwą („Przyjaciółka” spółka z o.o.), w której udział w wysokości
50% miała „Oferta dla Każdego” oraz szwajcarski koncern Grupa
Wydawnicza Jean Frey Publishing AG26. Był to trudny okres dla działalności pisma. Zmiany, jakie zaszły wewnątrz periodyku, ale także
pojawienie się na polskim rynku prasowym innych atrakcyjnych pism
typu „Tina”, „Pani Domu” czy „Naj” doprowadziły do niskich wyników sprzedażowych „Przyjaciółki”. W celu poprawy nie najlepszej
sytuacji rynkowej redakcja pisma skupiła się na poprawie jakości szaty graﬁcznej, a nowa redaktor naczelna Ewa Niezbecka w 1994 roku
podjęła się zabiegów marketingowych, których rezultatem był wzrost
nakładu o ok. 20 tysięcy egzemplarzy.
W 1995 roku „Przyjaciółka” stała się wydawcą nowego miesięcznika „Mamo, to Ja!” skierowanego do mam, babć i cioć szykujących się
do nowej roli w związku z przyjściem na świat dziecka, nowego członka rodziny27. W tym samym roku „Przyjaciółkę” kolportowano do Stanów Zjednoczonych oraz do państw Europy Zachodniej, a także dokonano postępu zyskując coraz młodsze czytelniczki, już nie tylko głównie ze wsi, ale także z miast, o nieco wyższym wykształceniu oraz
statusie majątkowym. Tygodnik stał się również bardziej nowoczesny
pod względem tematyki, ale zmiany dotyczyły przede wszystkim
szaty graﬁcznej. Periodyk był od tej pory ilustrowanym magazynem,
wydawanym na kolorowym i dobrej jakości papierze. Zmianie uległo
również logo, jak i sam format28. Kolejny rok znowu przyniósł modyﬁkacje w funkcjonowaniu pisma. Wydawcą „Przyjaciółki” został Dom
Wydawniczy „Helvetica” będący częścią grupy Edipresse.
25

Z. Sokół, Tygodnik „Przyjaciółka” − czasopismo dla kobiet. Część III: „Przyjaciółka” w latach 1989−2002, op. cit., s. 198−199.
26

T. Mielczarek, Współczesne polskie czasopisma wysokonakładowe, „Rocznik
Prasoznawczy” 2008, R. 2, s. 60.
27

Z. Sokół, Rynek polskich czasopism kobiecych w latach 1990−2002, „Rocznik
Historii Prasy Polskiej” 2003, t. 6, nr 1, s. 165.

28

Eadem, Tygodnik „Przyjaciółka” − czasopismo dla kobiet. Część III: „Przyjaciółka” w latach 1989−2002, op. cit., s. 203−204.
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W następnych latach (1998−1999) periodyk zaliczano do kategorii magazynów „z dolnej półki” ze względu na drukowane artykuły.
Na łamach pisma zamieszczano ogłoszenia matrymonialne, horoskopy, program telewizyjny czy propozycje diet odchudzających. Tematyka nie doprowadziła jednak do problemów ﬁnansowych pisma, dzięki
wręcz rozległej reklamie „Przyjaciółka” stała się liderem wśród tytułów zaliczanych do tej samej kategorii29.
Rok 2000 charakteryzował się zmianą redaktorki naczelnej. Stanowisko objęła Agnieszka Świecka-Pilaszek, która zadecydowała o „odmłodzeniu” pisma, czyli postawiła na zyskanie młodszych odbiorczyń.
Akcja reklamowa w niemal wszystkich kanałach telewizyjnych oraz
wydawanych przez Edipresse tytułach, a także liczne dodatki w postaci
kalendarzy czy książek kucharskich wyniosły „Przyjaciółkę” na szczyt
możliwości nakładowych. Wydanie świąteczne sprzedało się w ponadmilionowym nakładzie. Kilka miesięcy później po raz kolejny nastąpiła
zmiana osoby pełniącej funkcję redaktora naczelnego. W 2001 roku została nim Agnieszka Lesiak, dbająca o jeszcze wyższą jakość pisma30.
W 2008 roku „Przyjaciółka” obchodziła 60-lecie istnienia na rynku
prasowym. Z tej okazji odbyła się uroczystość pod hasłem „Przyjaciółka ma dopiero 60 lat”. Jak pisano „»Przyjaciółka« Edipresse Polska wie,
że dorobek zobowiązuje. Jej celem jest szlifowanie treści. Przekazuje
nowoczesne poradnictwo, prowadząc rozmowę z czytelniczką. Wyższa
od niektórych konkurentek cena okładkowa »Przyjaciółki« ma podkreślić jej wartość merytoryczną”31. Przeprowadzane w 2007 roku badanie czytelnictwa wykazało, iż tygodnik był najchętniej wybieranym
przez kobiety tytułem poradnikowym. Redaktorem w tym czasie była
Agnieszka Świecka, która nie poprzestała na dalszym rozwoju pisma
chociażby w postaci wydawania nowych dodatków32.
W 2009 roku „Przyjaciółka” zmieniła cykl wydawniczy z tygodnika na dwutygodnik, będąc w tym czasie jedynym dwutygodnikiem
o charakterze poradnikowym na polskim rynku prasowym. W tym
samym roku pismo, idąc za zmieniającymi się trendami czytelniczymi
29

Eadem, Rynek polskich czasopism…, op. cit., s. 166.

30

Ibidem, s. 166−168.

31

Portret kilku pokoleń Polek, „Media i Marketing Polska” 2008, nr 14, s. 9.

32

Ibidem.
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wśród kobiet wprowadziło nowy cykl wydawniczy, zwiększyło objętość, podniosło jakość graﬁczną oraz wprowadziło niższą cenę33.
Obecnie, jak podaje oﬁcjalna strona Edipresse Polska, „Przyjaciółka” nadal jest najpopularniejszym pismem poradnikowym dla kobiet.
W dalszym ciągu znaleźć w nim można wskazówki dotyczące zdrowia, mody, urody oraz porady z zakresu psychologii, ﬁnansów czy
prawa. Ze względu na najchętniej czytany przez odbiorczynie dział
kulinarny do każdego numeru dołączana jest książeczka poświęcana
właśnie tej tematyce. Aktualnie funkcję redaktora naczelnego pełni
Urszula Zubczyńska34.
Justyna Zajko-Czochańska
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Monography of “Przyjaciółka” − an outline
Keywords
“Przyjaciółka”, press, women’s press, weekly magazine, Poeple’s Republic
of Poland, reading

Summary
The topic of the research is a weekly magazine addressed mostly to country women“Przyjaciółka”. In the text the up to today research results on “Przyjaciółka” have been
presented in connection with the popularity the magazine enjoyed among the women’s
press during the time of Poeple’s Republic of Poland and also today. The article also
presents the origins of the magazine, it’s development throughout the years and the
factors distinguishing “Przyjaciółka” among other segments of women’s press. The
research focussed on the topics which “Przyjaciółka” tackled, the magazines circulation
ﬁgure, its language and style and ﬁnally on the letters to the publisher which was
“Przyjaciółka’s” characteristic feature.
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Eine Monographie über „Przyjaciółka” – Übersicht
Schlüsselworte
„Przyjaciółka”, Presse, Frauenpresse, Wochenmagazin, Polnische Volksrepublik, Leserschaft

Zusammenfassung
Der Gegenstand dieser Studie ist ein Wochenmagazin, das sich hauptsächlich an
Landfrauen richtet – „Przyjaciółka”. Der Artikel stellt den aktuellen Stand der
Forschung an der Zeitschrift dar. Sie wurde wegen ihrer hohen Popularität im
Bereich der Frauenpresse nicht nur während der Zeit der Polnischen Volksrepublik,
sondern auch noch heute analysiert. Der Artikel präsentiert auch die Geschichte der
Entstehung und Entwicklung des Magazins im Laufe der Jahre und die Merkmale, die
„Przyjaciółka” von anderen Zeitschriften im Bereich der Frauenpresse unterscheiden.
Dabei wurde es vor allem auf die im Wochenmagazin besprochenen Probleme, seine
Auﬂage, die Sprache, den Stil und schließlich auf die an die Redaktion verschickten
Briefe hingewiesen, durch die sich „Przyjaciółka” auszeichnet.

Монография «Пшияцюлка» – очерк вопроса
Ключевые слова
«Пшияцюлка», пресса, женская пресса, еженедельник, Польская
народная республика, читательская аудитория

Резюме
Темой настоящей работы является еженедельный журнал «Пшияцюлка»,
адресованный, главным образом, жительницам сёл. В статье описывается
актуальное состояние исследований по теме данного журнала, пользующегося
успехом среди женской читательской аудитории как в эпоху Польской народной
республики, так и в настоящее время. В статье указываются также условия
создания и дальнейшего развития данного журнала, а также отличительные
черты «Пшияцюлки» среди других журналов, адресованных женской аудитории.
Уделяется внимание, в основном, тематике еженедельника, тиражу, языку,
стилистике, а также письмам к редакции, являющимся особенностью журнала
«Пшияцюлка».
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Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej
na przykładzie obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości
Słowa kluczowe
edukacja muzealna, obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wystawy, muzealnictwo

Streszczenie
Edukacja muzealna, której pozycja we współczesnym muzealnictwie stale rośnie,
poprzez zachęcanie do krytycznego myślenia i wyrażania własnych opinii nie tylko
na poszczególnych etapach kształcenia, ale także wśród wszystkich zwiedzających,
przyczynia się do budowania kapitału tak społecznego, jak i kulturowego. Spojrzenie na edukację muzealną w perspektywie obchodów stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości pozwala na reﬂeksje z pogranicza muzealnictwa, popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym i edukacji historycznej. Próba określenia
dalszych badań wydaje się być konieczna w perspektywie zachodzących procesów,
wynikających ze strategicznych projektów polskich muzeów.
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Odzyskanie niepodległości stanowiło impuls do działań kulturotwórczych.
W rzeczywistości każdy proces aktywizacyjny i wspólnotowotwórczy wymaga za1
istnienia kultury stanowiącej rodzaj społecznego i narodowego integratora .

W wyjątkowym dla polskiego społeczeństwa czasie, jakim jest
okres obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podejmowanych jest wiele działań twórczych we wszystkich sektorach kultury, w tym także w obszarze edukacji kulturalnej. Ważne
miejsce na mapie tychże inicjatyw zajmuje edukacja muzealna pozostająca zawsze w trwałej relacji z inną podstawową funkcją muzeum,
jaką jest wystawiennictwo. Warto przytoczyć konkluzję dr Agnieszki
Morawińskiej, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie w latach
2010−2018: „Doceniając znaczenie muzeum jako instytucji badawczej,
gromadzącej i zabezpieczającej zbiory, musimy jednak zawsze pamiętać o ostatecznym celu wszelkich aktywności – o dzieleniu się pozyskaną wiedzą ze społeczeństwem”2.
Obchody przypadają na lata 2017–2021, a ich celem jest upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem,
a także utrwaleniem polskiej niepodległości3. W ramach Programu
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017−2022 w 2018 roku przygotowano dwadzieścia pięć wystaw w samych tylko muzeach prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto
wyjść od założenia, że „Muzeum jest żywym kontekstem, obszarem,
gdzie obiekty oddziałują na odbiorców, a odbiorcy »stwarzają« obiekty w procesie poznania. Gromadzone w muzeum obiekty materialne lub/i niematerialne w świadomy sposób zostają wybrane i użyte
do stworzenia układu percepcyjnego (wizualnego, dźwiękowego,
multisensorycznego)”4. Wykorzystując istotne dla ujętego w temacie
1

R. Wiśniewski, Procesy konstytuowania podmiotowości państwowej i tożsamości
zbiorowych w działaniach społecznych i kulturalnych w latach 1918−2018. Selektywne kalendarium, [w:] Eseje o Niepodległej, red. R. Wiśniewski, Warszawa 2018, s. 81.
2

Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 1, red. M. Szeląg, seria:
Muzeologia, t. 8, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014, s. 123.

3

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/inauguracyjne-posiedzenie-komitetu-narodowych-obchodow-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci/; [dostęp: 4.01.2019].

4

D. Folga-Januszewska, Muzeum: fenomeny i problemy, seria: Muzeologia, t. 10,
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015, s. 99.
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zagadnienia wyniki dostępnych badań socjologicznych, dotyczących
świętowania odzyskania Niepodległości i analizując wiadomości pochodzące w większości z kalendariów i stron internetowych muzeów
na temat programów edukacyjnych towarzyszących obchodom, można określić kierunki dalszych działań niezbędnych do kształtowania
projektów longitudinalnych. Wydaje się koniecznym, aby wizje o charakterze otwartym, bazujące zazwyczaj na amorﬁcznych inicjatywach, mogły być konwertowane w interdyscyplinarne strategie i ewaluowalne działania operacyjne. Potrzeba stosowania systematycznej
i metodycznej perspektywy diagnostycznej opiera się na konkluzjach
ze zrealizowanych badań:
Komplementarna analiza owych zagadnień wymaga szczegółowych badań teoretycznych i empirycznych. Podjęte w badaniach kwestie z konieczności miały charakter schematyczny i służyły zarysowaniu percepcji Święta Niepodległości przez
Polaków opierając się na fundamentalnych miernikach ilościowych i jakościowych.
Konstrukcja narzędzia badawczego bazowała na projekcie, którego celem było zdiagnozowanie stanu świadomości Polaków wobec zróżnicowanych opinii i postaw.
(…) Zrobiliśmy zdjęcie socjologiczne, które wymaga powtórzenia w następnym badaniu. Obraz społeczeństwa polskiego, jaki wyłania się z owego zdjęcia, dostarcza
jednak wielu inspiracji teoretycznych z zakresu badań nad formami uczestnictwa
5
Polaków w Święcie Niepodległości .

Wspomniana interdyscyplinarność w projektowaniu procesu
badawczego powinna obejmować zagadnienia zarówno z dziedziny muzeologii, w tym edukacji muzealnej, jak i dydaktyki historii
i wiedzy o społeczeństwie, z uwzględnieniem metodyki kształtowania postaw obywatelskich. Tak zbudowane instrumentarium,
uwzględniające metody i środki z różnych dyscyplin i obszarów
poznawczych, może pozwolić na skonstruowanie trafnych hipotez
naukowych.
5

M. Modzelewska, Z. Maciejczak, T. Kukołowicz, R. Wiśniewski, Raport
Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku dostępny na otwartej licencji
(Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska); https://www.nck.pl/badania/
projekty-badawcze/raport-swietowanie-niepodleglosci-11-listopada-2017-roku;
[dostęp: 4.01.2018], s. 39.
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Kontekst badawczy
We wrześniu 2016 roku zostały opublikowane pierwsze wyniki
badań w formie Raportu z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” wykonanego przez
TNS Polska na zamówienie Narodowego Centrum Kultury6, którego
celem „było pogłębienie wiedzy na temat stosunku Polaków do historii
Polski, Święta Niepodległości, obchodzenia świąt państwowych i narodowych oraz patriotyzmu”7. Badanie sondażowe przeprowadzono
na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie 1512 osób. Pierwszą część
stanowił „sondaż ekskluzywny”, drugą zaś badania jakościowe (10 zogniskowanych wywiadów grupowych oraz 10 pogłębionych wywiadów indywidualnych). Wśród najważniejszych wniosków skategoryzowanych w czterech obszarach, należy wskazać:
1) Postawy Polaków wobec przeszłości:
● Przekonanie o przydatności w teraźniejszości wiedzy o przeszłości jest obecnie
mniej powszechne niż w poprzednich pokoleniach. Zmieniają się funkcje
przypisywane wiedzy historycznej: przestaje być „nauczycielką życia”, a jest
ważna jako element ogólnej kultury i czynnik kształtujący tożsamość.
● Rekonstrukcje historyczne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów
przekazywania wiedzy o przeszłości.
● Odzyskanie niepodległości w 1918 roku lokuje się w kanonie narodowej
tradycji funkcjonującym w potocznej pamięci zbiorowej współczesnego
społeczeństwa polskiego.
2) Odzyskanie niepodległości w pamięci zbiorowej:
● Za najważniejsze postaci zasłużone dla odzyskania niepodległości uważa
się obecnie: Józefa Piłsudskiego (postać szczególnie dobrze znana),
Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa,
Wojciecha Korfantego (postać pamiętana zwłaszcza na Śląsku), Józefa
Hallera (działania upamiętniające na Pomorzu).
6

Zespół badawczy TNS Polska pod kierownictwem P. Kwiatkowskiego: F. Jasiński,
K. Jodłowski, D. Kachniak, U. Krassowska, G. Liśkiewicz, S. Rudnicki, J. Skrzyńska, A. Trząsalska, Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa” dostępny na otwartej licencji (Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska); https://www.nck.pl/upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.pdf; [dostęp: 4.01.2019].

7

Ibidem, s. 3.
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● W pamięci zbiorowej utrwaliły się: fakt zakończenia I wojny światowej
i odzyskanie nieodległości, a także wojna polsko-bolszewicka. Mało znane
są wydarzenia wcześniejsze: rewolucja 1905, walki polskich formacji
w czasie I wojny światowej.
● Współpraca „ojców” niepodległości, zwłaszcza Piłsudskiego z Dmowskim
to jeden z „mitów założycielskich” II Rzeczypospolitej, obecny do dzisiaj
w pamięci zbiorowej Polaków.
● Miejsca, książki i ﬁlmy związane z odzyskaniem niepodległości w roku
1918 nie są obecnie znane powszechnie – poza specjalistami wiedzę
na ten temat posiadają osoby aktywnie uczestniczące w upamiętnianiu
wydarzeń z pierwszych dekad XX wieku. Polacy znają natomiast dość
dobrze pieśni żołnierskie z okresu I wojny światowej, w tym – pieśni
legionowe.
3) Postawy wobec świąt państwowych i obchodów rocznicy odzyskania
niepodległości:
● Odzyskanie niepodległości należy, w zgodnej opinii badanych, do rocznic
zasługujących na szczególne upamiętnienie.
● Około połowa Polaków nie świętuje w żaden szczególny sposób rocznicy
odzyskania niepodległości.
● Polacy pytani o osobiste preferencje dotyczące świętowania 11 listopada
jako organizatorów obchodów najczęściej wskazują władze lokalne (46%)
oraz centralne (43%).
● Najczęściej deklarowane formy świętowania 11 listopada to: udział
w uroczystościach kościelnych, wywieszenie ﬂagi i udział w publicznych
uroczystościach.
● Rekonstrukcje historyczne oraz zadbanie o groby poległych to – w opinii
badanych – najbardziej odpowiednie sposoby świętowania 11 listopada.
4) Postawy wobec patriotyzmu we współczesnym społeczeństwie polskim:
● Czynnikiem tworzącym obecnie więź narodową, najczęściej wymienianym
spontanicznie w trakcie badań, jest religia, inne to: tradycja, obyczaje, język
polski, wspólna historia, kultura.
● Niemal każdy Polak sądzi, że patriotyzm polega na (…) dbałości o narodowe
dziedzictwo8..

8

Ibidem, s. 3−5.
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Istotnym dla poniższych konkluzji jest fakt, że „dane z roku
2003 wskazywały, że zyskało (w porównaniu z pomiarem z 1987 r.)
na popularności postrzeganie wiedzy o przeszłości jako części kapitału kulturowego oraz intelektualnej formacji człowieka, ważnych dla kształtowania się grupowej tożsamości”9. Co intrygujące,
przy wynikach oceny atrakcyjności różnych sposobów promowania treści historycznych nie pojawiły się ani instytucje muzealne,
ani inicjatywy wystawiennicze. Wskazano jako atrakcyjne dla 74%
respondentów − rekonstrukcje historyczne, dla 66% badanych −
koncerty, dla 64% − utwory muzyczne, dla 62% − instalacje artystyczne, spektakle teatralne, dla 61% − powieści, dla 61% − seriale
telewizyjne, dla 55% − ﬁlmy kinowe, dla 34% − komiksy, dla 31%
− odzież patriotyczna, dla 26% − naklejki i tzw. gadżety, a dla 25
% ankietowanych − murale10. Przy spontanicznym wskazywaniu
w badaniach realizowanych w latach 1987, 2003 i 2016 postaci historycznych cenionych w polskim społeczeństwie wymieniono jednego malarza, jednocześnie jedynego artystę plastyka, czyli Jana
Matejkę (wskazał go w 1987 roku 1% badanych, w 2003 roku 0,9%
badanych, a w 2016 roku 1% badanych)11. Ogółem wydaje się, że
jako predyktor sprzyjający odzyskaniu niepodległości „Kultura to
czynnik wskazywany relatywnie rzadko (19%), gdyż− jak wskazują
wypowiedzi zarejestrowane w trakcie badań jakościowych – jej rola
jest postrzegana w kontekście kształtowania i podtrzymywania tożsamości i poczucia odrębności narodowej”12. W społecznej percepcji
funkcjonujący kanon dzieł literackich, plastycznych czy ﬁlmowych
dotyczących odzyskania niepodległości nie stanowi istotnej składowej zrywu niepodległościowego. Jak wskazano w raporcie:
Występuje znaczna dysproporcja pomiędzy liczbą ludzi deklarujących chęć obchodzenia Święta Niepodległości a liczbą osób angażujących się w działania poza
gronem rodzinnym i przyjaciół. W dużym stopniu wynika ona z koncentracji organizatorów na wydarzeniach centralnych, w których niewielka grupa osób może
9

Ibidem, s. 6.

10

Ibidem, s. 7.

11

Ibidem, s. 10−13.

12

Ibidem, s. 17.
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uczestniczyć osobiście, a większość Polaków śledzi ich przebieg za pomocą mediów. Aktywny udział dużej grupy Polaków w obchodach świąt państwowych wy13
magałby zwiększenia liczby działań realizowanych lokalnie .

Sugeruje to, że zdaniem większości Polaków obchody 100-lecia odzyskania niepodległości powinny bazować na wspólnoto- i narodotwórczych działaniach edukacyjno-informacyjnych. Jako inną formę, najczęściej wymienianą przez respondentów wskazano „organizację dużych
wystaw w muzeach narodowych”14. Warto także dodać, że dominujący odsetek Polaków (91%) sądzi, że patriotyzm polega między innymi
na dbałości o zabytki15, zaś jedną z form realizowania działań patriotycznych jest także dbałość o zabytki (85%)16.
W styczniu 2017 roku opublikowano raport na podstawie
triangulacji badań jakościowych i ilościowych pod tytułem
Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku17. W badaniach jakościowych zrealizowano 6 zogniskowanych wywiadów grupowych, przy czym w każdym uczestniczyło 6−8
osób. W części ilościowej badanie sondażowe zrealizowano
na próbie 1000 Polaków. Dobór próby był losowy. Z raportu wynika, że:
● Za dzień wyjątkowy najczęściej uznawały 11 listopada 2017 roku te
osoby, które równocześnie wskazywały na uczestnictwo w obchodach,
wydarzeniach publicznych lub mszy świętej.
● Z wywiadów grupowych wynika, że zainteresowanie obchodami pojawia
się w wyniku przekazu rodzinnego, edukacji szkolnej i zaangażowania
w ruch harcerski. Motywacją do uczestnictwa w obchodach po raz
pierwszy może być chęć przekazania dzieciom wyznawanych przez siebie
13

Ibidem, s. 26−27.

14

Ibidem, s. 29.

15

Ibidem, s. 30.

16

Ibidem, s. 32.

17

M. Modzelewska, Z. Maciejczak, T. Kukołowicz, R. Wiśniewski, Raport
Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku dostępny na otwartej licencji
(Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska); https://www.nck.pl/badania/
projekty-badawcze/raport-swietowanie-niepodleglosci-11-listopada-2017-roku
[dostęp: 4.01.2018].
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wartości oraz wiedzy o wydarzeniach historycznych. Równocześnie badani
– zarówno z młodszych, jak i starszych wiekowo grup – mówili o modzie
na świętowanie 11 listopada, która pojawiła się kilka lat temu.
● Spośród różnych form obchodów zaprezentowanych respondentom podczas
wywiadów grupowych, jednoznacznie pozytywnie oceniano rekonstrukcje
historyczne (opisywane jako: idealne dla rodzin z dziećmi, umożliwiające
kontakt z „żywą historią”)18.

Na pytanie o to, jak przebiegał dzień 11 listopada 2017 najczęściej wymieniano spędzanie czasu z rodziną i/lub znajomymi
(53,4%) oraz korzystanie z mediów (w tym TV) i czytanie książek
(43,6%), a dalej uczestnictwo we mszy świętej lub podejmowanie inne praktyk religijnych (18,3%), odpoczywanie poza domem
(17,8%), udział w wydarzeniach zbiorowych, w tym organizowanych z okazji Święta Niepodległości (13,8%)19. W raporcie zagadnienie muzeów pojawiło się przy okazji omawiania koncertów
i wydarzeń historycznych. Koncert pieśni patriotycznych odbywający się w Muzeum Powstania Warszawskiego został jako forma
wyrazu artystycznego określony słowami: reﬂeksyjny, dodatek
wieńczący obchody, dobre zakończenie dnia, dla koneserów, zainteresowanych, dla dorosłych, dla osób starszych, a nie rodzin
z dziećmi 20. Można jeszcze wskazać opinie dotyczące rekonstrukcji historycznych, które będąc obszarami bliskimi edukacji muzealnej oceniane są jako: „idealne dla rodzin z dziećmi, interesujące,
inspirujące, umożliwiające kontakt z »żywą historią«, wydarzenia
o walorach edukacyjnych”21. Jako dominujące powody obchodzenia Święta Niepodległości ankietowani wymieniali przekonanie
o istotności święta, poczucie przynależności do wspólnoty i dumy,
które towarzyszą udziałowi w obchodach, a także radosny charakter odróżniający je od innych upamiętnianych wydarzeń z historii
Polski 22. Istotne dla dalszych rozważań mogą być także odpowiedzi
18

Ibidem, s. 4−5.

19

Ibidem, s. 14.

20

Ibidem, s. 29.

21

Ibidem, s. 27.

22

Ibidem, s. 34.
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na pytanie o czynniki zachęcające do udziału w obchodach Święta
Niepodległości, ponieważ ich analiza może stać się prolegomeną
do diagnozy potrzeb odbiorców obchodów, w tym także tych korzystających z oferty edukacji muzealnej:
● Najważniejsze święto – przekonanie o wadze święta i wydarzeń, które ono
upamiętnia.
● Poczucie wspólnoty, jedności – na przeżycie przede wszystkim tych emocji
mają nadzieję osoby uczestniczące w obchodach Święta Niepodległości.
● Radosny charakter – okazja do radość i zabawy, co odróżnia je od większości
polskich świąt i upamiętnianych rocznic.
● Obowiązek – poczucie powinności. Przekonanie, że „trzeba iść”, które
nie jest poddawane większej reﬂeksji. Niektórzy badani nie podawali
konkretnych argumentów − obchodzenie Święta Niepodległości jest dla
nich czymś oczywistym.
● Poczucie dumy (z polskości, z polskiej historii) – Święto Niepodległości
pozwala je odczuwać i budować.
● Stałość, poczucie ciągłości − obchody 11 listopada to ważny, stały punkt
w roku, dający też poczucie ciągłości polskiej państwowości.
● Atrakcyjna, bogata oferta obchodów (argument pojawiający się podczas
dyskusji odbywających się w Warszawie).
● Głośne święto, obecne w mediach – trudno je przeoczyć.
● Manifestowanie wartości – Święto Niepodległości jest okazją
dla zamanifestowania zarówno wyznawanych wartości (badani mówili
przede wszystkim o patriotyzmie), jak i politycznych przekonań.
● Kultywowanie pamięci – 11 listopada to okazja do okazania szacunku
i oddania hołdu przeszłym pokoleniom.
● Moda – badani, szczególnie ze starszych grup wiekowych, zwracali uwagę,
że od kilku lat świętowanie odzyskania niepodległości 11 listopada stało się
bardziej popularne, modne.
● „Przy okazji”: osoby które lubią sport, np. biegają, świętują odzyskanie
niepodległości „przy okazji” realizowania swojej pasji.

Jednocześnie jako czynniki zniechęcające do udziału w obchodach
wymieniano podziały społeczne i polityczne; upolitycznienie uroczystości; lęk przed agresją; jesienną, listopadową pogodę; indywidualną
niechęć do zbiorowych wydarzeń; nadmierną powtarzalność uroczystości oﬁcjalnych; ograniczoną ofertę kulturalną (zarzut pojawiający
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się w kategorii mieszkańców średnich miast); powagę, patos czy wręcz
nudę oﬁcjalnych uroczystości23..
Należy podkreślić, że w pierwszym badaniu dla Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”, ankietowani zwrócili uwagę na potrzebę
dużych wystaw w muzeach narodowych, na znaczące zainteresowanie
rekonstrukcjami historycznymi, częste akcentowanie edukacyjnego wymiaru obchodów. Jednocześnie nie poruszono już tychże zagadnień podczas badań realizowanych po obchodach 11 listopada 2017 roku.
Edukacyjne propozycje muzeów
Znamienita liczba polskich muzeów, zwłaszcza dużych, funkcjonujących na terenach municypalnych, szczególnie muzeów o charakterze
narodowym eksponowało, jest w trakcie lub planuje pokazywać wystawę związaną z tematyką setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Bogactwo znaczeń, symboli, odniesień, metafor, a także osobowości
twórców jest w tym przypadku znaczącym rezerwuarem koncepcji. Kuratorzy wystaw proponują zarówno tematy przekrojowe, jak
na przykład „Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego” (kuratorzy: Wacława Milewska i Piotr Wilkosz) w Muzeum
Narodowym w Krakowie, „Rzeczpospolita Zakopiańska 1918” (kurator Lesław Dall) w Muzeum Tatrzańskim, „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” (kurator Piotr Rypson) w Muzeum Narodowym w Warszawie, „Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918−1929”
(kuratorka Justyna Żarczyńska) w Muzeum Narodowym w Poznaniu,
„Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” (autorzy
scenariusza: Irena Kossowska i Łukasz Kossowski) na Zamku Królewskim w Warszawie, „Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918” (kuratorka Joanna Kordiak) w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki czy „Blask orderów w 100-lecie odzyskania Niepodległości” (kuratorka Izabela Prokopczuk-Runowska)
w Muzeum Łazienki Królewskie. Nie brakuje także wystaw monograﬁcznych, jak na przykład: „Wyspiański” (kuratorki: Danuta Godyń
i Magdalena Laskowska) w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Józef Brandt. 1841−1915” (kuratorki: Ewa Micke-Broniarek i Agnieszka
23

Ibidem, s. 35−38.
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Bagińska) oraz „Paderewski” (kuratorka Magdalena Pinker) − obie
ekspozycje w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wspomnieć należy także o wystawie „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania
niepodległości” (kuratorki: Tamara Sztyma, Anna Czerwińska), ekspozycji o tyle niezwykłej, że jak napisał Dariusz Stola, dyrektor Muzeum
Polin: „choć jest wystawą dla dzieci, nie jest tylko dla nich ani nie jest
wystawą dziecięcą – jest wystawą dla »małych i dużych dorosłych«”24.
Większość wystaw rozpoczynała się w okolicach 11 listopada 2018
roku, ale wydarzenia, które należy zaliczyć do programów edukacyjnych
towarzyszących wystawom zazwyczaj zostały rozłożone w czasie, a wielu przypadkach obejmują cały okres trwania ekspozycji. Należy także
zauważyć, że muzea proponują również działania edukacyjne niezwiązane z wystawą czasową, ale silnie korespondujące z tematyką patriotyczną
nawiązującą do obchodów. Zazwyczaj wszelkie informacje organizacyjne dotyczące wydarzeń towarzyszących podane są na stronach internetowych danych muzeów oraz rozsyłane za pomocą newsletterów. W tym
miejscu jednak warto podkreślić, że z wymienionych powyżej jednostek
muzealnych wystawę i towarzyszący jej program edukacyjny komplementarnie traktują przede wszystkim: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Zamek Królewski i Muzeum Łazienki Królewskie. Bezpośrednio
pod kuratorską informacją, jeszcze przed rozpoczęciem ekspozycji
umieszczają dostępny dla wszystkich pełen program wydarzeń. Zaakcentować jednak należy, że programy te nazywane są w różny sposób:
program towarzyszący, program edukacyjny, wydarzenia towarzyszące,
a w jednym przypadku nawet „imprezy towarzyszące wystawie”, które
to akurat określenie nie wydaje się być adekwatnym. Wynika to z idei zainteresowania tymi działaniami jak największej grupy odbiorców. Nadal
bowiem panuje przekonanie zarówno wśród niektórych muzealników,
jak i muzealnych gości, że program edukacyjny skierowany jest jedynie do dzieci jako głównej kategorii odbiorców. Aby edukację muzealną
traktować z należną jej powagą i uwagą warto porównać frekwencję podczas danej wystawy oraz frekwencję podczas wydarzeń o charakterze
edukacyjnym jej towarzyszących.
24

D. Stola, W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości, [w:]
W Polsce króla Maciusia, red. A. Czerwińska, T. Sztyma, Warszawa 2018, s. 8.
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Zdaniem profesor D. Folgi-Januszewskiej:
Muzea ze swymi obiektami, zamknięciem, ograniczeniem, przysłowiowymi
kapciami, setkami specjalistów od wąskich dziedzin stały się prowokacją dla kultury jawności i zwolenników anonimowego komunikatu. Materialny muzealny obiekt
był symbolicznym przeciwstawieniem żywej opowieści. Dlatego coraz częściej
miejsce muzealnego obiektu w przestrzeni galerii zajmuje „narracja”. Widz czeka
25
na komunikat. Nie widzi, jeśli nie wie .

Podejmując próbę wstępnej ewaluacji edukacji muzealnej związanej z obchodami niepodległości, jako referencję można wyznaczyć
rekomendacje powstałe w wyniku badań dotyczących stanu edukacji muzealnej w Polsce prowadzonych przez Forum Edukatorów
Muzealnych w latach 2009−201126. Stwierdzono wówczas, że scenariusze lekcji muzealnych powinny wynikać z korelacji muzealnych
i szkolnych programów, że dążąc do społecznej integracji należy
rozszerzać nietradycyjne formy działań edukacyjnych, dbając także o potrzeby mniejszości czy osób z dysfunkcjami. Zdeﬁniowano
również potrzebę oferty edukacyjnej dla osób nieposługujących się
polskim językiem. Uznano, że bogactwo form programów edukacyjnych powinno wynikać ze współpracy różnorodnych segmentów, a więc zarówno edukacji, jak i konserwacji, wystawiennictwa
czy pionu badań naukowych, co pozwala na poszerzenie marginesu
kanonu wiedzy, a tym samym kompetencji uczestników. Zauważono także konieczność projektów partycypacyjnych, dzięki którym
muzea mają szanse na nowe formy komunikacji. Jedną z ważniejszych rekomendacji było twierdzenie o wadze budowania kompetencji społecznych, praktycznych i kulturowych w wyniku stwarzania publiczności warunków do krytycznego myślenia27.
We wspomnianych wyżej jednostkach muzealnych, programom
25

D. Folga-Januszewska, op. cit., s. 70.

26

Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju. Raport
o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. M. Szeląg, Warszawa 2012. Pełen raport
dostępny on-line ﬁle:///C:/Users/M5707~1.OTM/AppData/Local/Temp/RAPORT_O_STANIE_EDUKACJI_MUZEALNEJ-1.epub [dostęp: 4.01.2018].
27

Skonkretyzowanie sześciu z dwudziestu dziewięciu punktów na podstawie: Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement…. op. cit., s. 36.
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edukacyjnym towarzyszyły powyższe rekomendacje, aczkolwiek brakowało oferty dla widzów z zagranicy, co należy zapewne tłumaczyć
narodowym charakterem obchodów niepodległości. Potencjał edukacyjny w rozumieniu zarówno różnorodności form, jak i szerokiego
grona odbiorców najlepiej opisuje wstęp do programu towarzyszącego
wystawie „Krzycząc: Polska! Niepodległa 2018”:
Program towarzyszący wystawie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich naszych gościach – od dzieci i rodzin po seniorów. Zapraszamy na oprowadzania kuratorskie, wykłady, debaty, spotkania tematyczne, pokazy kina niemego z muzyką
na żywo, warsztaty rodzinne oraz specjalne propozycje dla młodzieży. Dla uczniów
wszystkich poziomów nauczania przygotowaliśmy lekcje muzealne. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z audiodeskrypcji, zamówić tłumacza języka migowego i wziąć udział w specjalnych warsztatach dla osób niewidomych. Bezpłatne druki edukacyjne dla dzieci i dorosłych ułatwiają aktywne zwiedzanie i przybliżają
tematykę wystawy. Zachęcamy również do korzystania z audioprzewodników, do28
stępnych w języku polskim i angielskim .

Warto zaznaczyć, że znaczna część muzeów tworzy programy edukacyjne bezpośrednio związane z wystawami czasowymi. Trudno
byłoby wskazać aktualnie muzeum, które nie oferuje zwiedzającym
zorganizowanego oprowadzania z przewodnikiem, spotkania na wystawie z kuratorem lub audioprzewodników. Na szczególną uwagę
zasługują projekty cechujące się przemyślanym, rozbudowanym merytorycznie, uwzgledniającym udział wybitnych gości z zewnątrz,
rozłożonym w czasie programem. Tym samym przemyślany program
edukacyjny staje się przestrzenią, można powiedzieć, swoistą platformą komunikacji z widzem. Warto sobie za każdym razem postawić
pytanie, czy ma to być dodatkowa względem wystawy platforma, czy
też jest to jej konsekwentne rozwinięcie.
Lekcje muzealne, czyli forma zajęć dla zorganizowanych grup
szkolnych jest jedną z najbardziej podstawowych formuł edukacyjnych muzeów. Warto wyróżnić projekt Muzeum Łazienki Królewskie
oferujący 100 bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla szkół i przeszkoli
28

http://www.mnw.art.pl/edukacja/programy-do-wystaw-czasowych/krzyczac-polska-niepodlegla-1918--26-pazdziernika-2018--17-m/ [dostęp: 5.01.2019].
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na 100-lecie odzyskania niepodległości, które odbywały się w listopadzie i można je było umawiać z wyprzedzeniem29:
● „Blask orderów z bliska“ − dla przedszkoli, klas I−III i IV−VI szkoły
podstawowej oraz grup z niepełnosprawnościami: klas integracyjnych,
osób niesłyszących i słabosłyszących, poruszających się na wózkach
i z ograniczoną mobilnością oraz z lekką niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami.
● „Mity i legendy zapisane w orderach“ − zajęcia dla przedszkoli, klas I−III
i IV−VI szkoły podstawowej.
● „Bohater na medal“ − dla klas I−III, IV−VI i VII−VIII szkoły podstawowej
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
● „Ordery i odznaczenia − symbole niepodległości państwa“ − dla klas VII−
VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych.
● „Druga strona orderu“ − dla klas VII−VIII szkoły podstawowej oraz szkół
ponadgimnazjalnych.
● „Powstanie listopadowe i zawiłe losy Virtuti Militari“ − dla klas IV−VI
i VII−VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych.
● „Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch kontynentów“ − dla klas IV−VI
i VII−VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych.
● „Konstytucja 3 maja“ − dla klas IV−VI i VII−VIII szkoły podstawowej oraz
szkół ponadgimnazjalnych.

Lekcje zostały podzielone według grup wiekowych, z określeniem
konkretnych poziomów nauczania. W informatorach podano także
kilkuzdaniowe opisy każdej lekcji oraz określone słowa kluczowe,
na przykład „order, gwiazda orderowa, wstęga orderowa, Wielki
Mistrz, Kapituła, garnitur, kawaler orderu, strój orderowy, ceremoniał”. Zabieg ten jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli,
którzy przede wszystkim, także w ramach zajęć poza szkołą, powinni
realizować podstawę programową kształcenia ogólnego. Muzeum Narodowe w Warszawie zazwyczaj przy wystawach czasowych oferuje
po jednym temacie lekcji muzealnej dla każdej grupy wiekowej. Przy
wystawie „Krzycząc: Polska!...” były to:
29

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/kultura-dostepna/kultura-dostepna/kultura-dostepna-100-bezplatnych-zajec-edukacyjnych-na-100-l [dostęp:
5.01.2019].
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● „Polak mały” − dla przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej.
● „Artystyczna droga do wolności” − dla klas IV–VIII szkoły podstawowej
i gimnazjum.
● „Niech się Polska przyśni Tobie…” − dla szkół ponadpodstawowych30.

natomiast przy wystawie „Paderewski”:
● „Podróże z Paderewskim” − dla przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej.
● „Wirtuoz i polityk, czyli niezwykły człowiek na niezwykłe czasy” −
dla klas IV–VII szkoły podstawowej i gimnazjum.
● „Jak wywalczyć Niepodległą? Sale koncertowe i polityczne salony” −
dla szkół ponadgimnazjalnych31.

Na uwagę zasługuje rozszerzony opis każdej lekcji, ukazujący
warsztatowy charakter zajęć, pozwalający na interaktywny udział
odbiorców. Lekcje w Muzeum Narodowym w Warszawie miały mieć
wymiar dydaktyczny nie tylko dzięki wykorzystaniu treści historycznych, ale także z powodu realizacji celów edukacji społecznej i patriotycznej.
Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK) w roku 2018 zaoferowało
1918 bezpłatnych lekcji muzealnych. Wychodząc z założenia, że jednym z obowiązków patriotycznych jest udział w kulturze, nie określano tematyki bezpłatnych lekcji, można było je wybrać spośród wszystkich dostępnych z oferowanego katalogu. W folderze dotyczącym edukacji w roku szkolnym 2018/2019 zastępca dyrektora MNK, dr hab.
Łukasz Gaweł zauważył:
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, chcąc podjąć rozważania
m.in. na wymienione wyżej tematy, zapraszamy 1918 grup na bezpłatne lekcje
muzealne. Chcielibyśmy razem z nimi cieszyć się wolnością, pokazując, jak wiele
postaci i postaw prowadziło do jej odzyskania. Chcielibyśmy, aby widzieć w niej
nie tylko przelaną krew, lecz także geniusz artystów, pasję naukowców, cywilną
30

http://www.mnw.art.pl/edukacja/programy-do-wystaw-czasowych/krzyczac-polska-niepodlegla-1918--26-pazdziernika-2018--17-m/ [dostęp: 5.01.2019].
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http://www.mnw.art.pl/edukacja/programy-do-wystaw-czasowych/rchiwum/paderewski--17-lutego--20-maja-2018/#LEKCJE%20MUZEALNE* [dostęp: 5.01.2019].
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odwagę w codziennym życiu tzw. zwykłych obywateli czy na przykład niezależ32
ność kobiet szukających w trudnych czasach nowych ról społecznych .

Jednostki muzealne proponują także zwiedzającym druki edukacyjne, czyli materiały pomagające w interaktywnym zwiedzaniu muzeów
i wystaw. Są to zazwyczaj wydruki formatu A3 złożone do mniejszego,
bardziej poręcznego formatu A5. Zawarte w nich zadania typu krzyżówki czy rebusy są ściśle powiązane z tematyką ekspozycji. W Muzeum Narodowym w Warszawie druki edukacyjne zaprojektowane
w dwóch wersjach – dla młodszych i starszych odbiorców − dostępne
są bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających przy wejściu na wystawę.
Z takich druków korzystają także edukatorzy muzealni podczas zajęć
zorganizowanych. Zaobserwować można potrzebę korzystania z nich
również wśród indywidualnych, dorosłych zwiedzających. W Muzeum Narodowym w Krakowie, mimo otwarcia wystawy w dniu 31
października 2018 roku, dopiero 10 listopada wyłożono druki, co było
świadomym działaniem mającym dodatkowo zainteresować i przyciągnąć do muzeum publiczność w świąteczny weekend 10−11 listopada.
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli, organizowane przez muzealne działy edukacji, również stały się przestrzeniami warsztatowo-animacyjnymi towarzyszącymi obchodom. W Muzeum Narodowym
w Krakowie coroczny cykl zatytułowany „Szkoła interpretacji” został
także wpisany w program obchodów, a jego opis wyraźnie ukazuje
próby łączenia edukacji szkolnej z pozaszkolną: „Niepodległość to
wolność. Wolne mogą być państwa, ale i przekonania, stwierdzenia,
jednostki i grupy. A czy wolne mogą być dzieła sztuki? Co mogłoby je zniewalać? Jak je uwalniać? Czy z dziełami sztuki wolno robić
wszystko? Czy o wolność trzeba walczyć? Jaki jest związek między
wolnością a równością? A między wolnością i braterstwem?”33.
Poruszając zagadnienie warsztatów można podzielić je wedle kilku
kryteriów. Muzea oferują warsztaty dla rodzin, dla dzieci, dla młodzieży. Mogą to być warsztaty twórcze, które zazwyczaj łączą część
32

http://media.mnk.pl/images/upload/pliki/pliki_edukacja/materialy_dla_nauczycieli/Szkoly_i_nauczyciele_2018.pdf [dostęp: 5.01.2019].

33

http://mnk.pl/artykul/szkolenia-dla-nauczycieli-i-animatorow-kultury [dostęp:
5.01.2019].
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teoretyczną w galerii z częścią plastyczną w pracowni czy sali edukacyjnej. Istnieją także warsztaty dyskusyjne, zazwyczaj dla starszych
grup zwiedzających. W Muzeum Łazienki Królewskie przy wystawie
„Blask orderów…” proponowane są warsztaty edukacyjne „Dzieje
polskich znaków zaszczytnych na tle rozwoju symboliki i propagandy XVII−XXI wieku”, a nawet jednodniowe seminaria warsztatowe
„Królowa wolność”, składające się z wykładu, oprowadzania po wystawie, a następnie dyskusji.
Coraz częściej, na zasadzie obligatoryjności przyjmuje się organizację zajęć dla zwiedzających z niepełnosprawnościami. W Zachęcie przy okazji wystawy „Przyszłość będzie inna…” zorganizowano
warsztaty dla rodzin z dziećmi z autyzmem pod tytułem „Plac zabaw
na nowo” i, zgodnie z opisem, ich celem była budowa modernistycznego placu zabaw, a punktem wyjścia rozwój architektury i wzornictwa
przemysłowego po 1918 roku. Rozbudowaną ofertą dysponuje także
Muzeum Narodowe w Warszawie, które przy okazji każdej wystawy
proponuje wybrane wykłady i oprowadzania z tłumaczeniem na język
migowy, a także warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku, podczas
których zwiedzający mają zazwyczaj możliwość dotknięcia wybranych obiektów.
Jednym z bardziej nowoczesnych określeń funkcjonujących w słowniku muzealniczym jest „partycypacja”. Nina Simon, dyrektorka Santa Cruz Museum of Art and History i konsultantka strategii wielu muzeów na świecie wprowadziła sformułowanie „muzeum partycypacyjne”, określając miejsce, w którym można tworzyć, dyskutować, dzielić
się swoją wizją i podejściem, a także wchodzić w interakcje zarówno
z pracownikami, jak i zwiedzającymi34. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie fotograﬁcznym zatytułowanym
„Moja Polska”. Najciekawsze prace mają stać się częścią instalacji artystycznej „Moja Polska”, będącej wielkim kolażem współczesnej i archiwalnej fotograﬁi portretowej, stanowiącej ﬁnał ekspozycji „Znaki wolności...”35. Muzeum Łazienki Królewskie przy okazji wystawy
34

N. Simon, The Participatory Museum, Santa Cruz 2010. Dostępna również w Internecie: <http://www.participatorymuseum.org/read/> [dostęp: 5.04.2018].
35

https://www.zamek-krolewski.pl/rokniepodleglosci/znaki-wolnosci/fotokonkurs-moja-polska [5.01.2019].
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traktującej o historii polskich orderów zaprosiło wszystkich do projektu „Odznaczeni − historie zapamiętane”, polegającego na dzieleniu
się rodzinnymi historiami na temat odznaczeń, weryﬁkowaniu i dokumentowaniu przechowywanych prywatnie medali, wspólnym pochylaniu się nad nieznanymi archiwaliami36.
O ile dość często wystawom czasowym towarzyszą wykłady prowadzone przez ekspertów/kuratorów spoza danego muzeum bądź
pracowników muzeum niezwiązanych bezpośrednio z daną ekspozycją, to na szczególną uwagę zasługuje cykl debat zorganizowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie przy okazji wystawy
„Krzycząc: Polska!...”. Jak informuje sama instytucja: „Muzeum Narodowe w Warszawie z okazji trwania wystawy »Krzycząc: Polska!
Niepodległa 1918« staje się przestrzenią celebrowania stulecia odzyskania niepodległości. Raz w miesiącu wspólnie z historykami, publicystami i dziennikarzami związanymi z tygodnikiem »Do Rzeczy«,
dziennikami »Gazetą Wyborczą« i »Rzeczpospolitą« Muzeum zaprasza do rozmów wokół niepodległości”. Spotkania dotyczą zagadnień
ze świata i socjologii, i polityki, a wieńczy je rozmowa o znamiennym
tytule „Czy jest potrzebna sztuka narodowa, a jeśli tak, to jaka miałaby być”37.
Temat wystawy często może determinować wyjątkowy charakter
działań edukacyjnych, jak na przykład spacery po Warszawie śladami
Ignacego Jana Paderewskiego czy cykl koncertów zorganizowanych
przy okazji wystawy „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie, podczas których była wykonywana muzyka tego kompozytora, jak również pokazy niemych ﬁlmów zarówno w Zachęcie podczas
wystawy „Przyszłość będzie inna…”, jak i w MNW w związku z wystawą „Krzycząc: Polska!...”.
Osobnej reﬂeksji wymaga z pewnością ekspozycja w Muzeum Polin
„W Polsce króla Maciusia (…)” która została przez kuratorki stworzona w odpowiedzi na potrzeby zwiedzających w wieku przede wszystkim 6−12 lat. Starając się odpowiedzieć na pytania czym jest wolność i po co jest nam potrzebna Tamara Sztyma i Anna Czerwińska
36

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/dorosli-i-seniorzy/dorosli-i-seniorzy/
dorosli-i-seniorzy-akcja-odznaczeni-historie-zapamietane-pod [dostęp: 5.01.2019].

37

https://debaty.mnw.pl/ [dostęp: 5.01.2019].
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zbudowały narrację, której towarzyszą animacyjne działania w przestrzeni wystawy, pozwalające na prace zarówno grupowe, jak i indywidualne. Widz i młody, i dorosły ma szansę na wchodzenie w interakcję w poszczególnych strefach, ale jednocześnie możliwość
klasycznego zwiedzania mającego jedynie charakter wizualny. Wystawie towarzyszy także publikacja zatytułowana Jak ciężko być królem inspirowana książką Król Maciuś Pierwszy autorstwa Janusza
Korczaka. Dla dorosłych przygotowano katalog zawierający eseje
na tematy prezentowane na wystawie, takie jak współczesna edukacja
obywatelska, poglądy Janusza Korczaka na wychowanie czy zagadnienia dotyczące odbudowy II RP.
Podsumowując omawianie reprezentatywnych przykładów, które
z pewnością nie wyczerpują tematu, warto przytoczyć słowa Renaty
Pater, która uważa, że edukacja muzealna przyczynia się do ciągłego budowania kompetencji społecznych, co wydaje się kluczową rolą
przy okazji obchodzenia setnej rocznicy odzyskania w Polsce niepodległości.
Współczesne muzeum otwarte na edukację kulturową obejmuje nie tylko różne
grupy docelowe swoich działań, ale również sięga do historii, dziedzictwa kultur,
treści, wartości, obiektów, metod, narzędzi, które pozwolą gościom muzealnym
na aktywne uczestnictwo (partycypację), uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów, odpowiadanie na pytania i stawianie nowych pytań, kreowanie nowych
wartości, w obliczu, aktualnych wyzwań współczesności. W tym rozumieniu edukacja muzealna (kultura muzealna) przyczynia się nie tylko do społecznych przemian, ale też do kształtowania się osobowości w rozumieniu personalizmu, a sze38
rzej w humanistycznym kształceniu i wychowaniu człowieka jako osoby .

Przestrzeń wystawy pozwalająca zwiedzającym na ﬁzyczne i duchowe pozostawienie codzienności poza drzwiami muzeum ma zatem
spełniać dodatkowe funkcje, nie tylko wywoływać przeżycia o charakterze estetycznym, ale także zmuszać do reﬂeksji i jednocześnie
być katalizatorem procesów wychowawczych.
38

R. Pater, Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk
Pedagogicznych PAN” 2017, nr 1 (7), s. 74−92.
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Diagnoza kluczowych obszarów tematycznych
Zanim zostanie omówiona potrzeba dalszych badań i perspektyw
badawczych, należy jeszcze zastanowić się nad wyzwaniami i zagrożeniami pojawiającymi się przy tak wrażliwym zagadnieniu, jakim
jest edukacja muzealna nakierowana na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz budowanie świadomości i troski o dziedzictwo kulturowe.
W 2018 roku świętujemy stulecie odzyskania politycznej niepodległości. Ta
symboliczna data powinna skłaniać do reﬂeksji zarówno nad drogą do wolności, jak i wyzwaniami, jakie stawia ona przed nami współcześnie. Co dzisiaj
znaczy być patriotą? Jakie wartości wiążą się ze szczególnym przywiązaniem
do ojczyzny, jak wyrażać to przywiązanie, nie prowadząc do konfrontacji z innymi
narodami, jak wyróżniać własne dziedzictwo, nie pomniejszając znaczenia dziedzictwa innych (narodowego, etnicznego, regionalnego). Te wszystkie pytania wydają się
wyjątkowo ważne w czasie, kiedy tożsamość i tożsamości stanowią ważny element
ogólnoeuropejskiej debaty, kiedy niejednokrotnie w przestrzeni publicznej całego
kontynentu pojawiają się głosy ksenofobiczne, nacjonalistyczne czy rasistowskie.
Jesteśmy przekonani, że Muzeum Narodowe w Krakowie ma w tym obszarze
szczególne zadanie: powinno z jednej strony budować szacunek dla naszej ojczyzny, pozwalać poznawać jej wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, a z drugiej wykazywać bogactwo przeszłości, wielość tropów kulturowych przez wieki budują39
cych Polskę .

Według prof. J. Maternickiego przy okazji dyskusji o modelu edukacji historycznej zgłaszane są postulaty przesunięcia akcentu położonego na wiadomości przyswajane (model pasywno-kontemplacyjny)
na wiedzę zdobywaną i użytkowaną samodzielnie (model aktywno-reﬂeksyjny)40. Nauczyciel i metodyk nauczania historii dr T. Stachur39

Ł. Gaweł, Wstęp, [w:] Przewodnik dla nauczycieli 2018/2019 Muzeum Narodowego w Krakowie, http://media.mnk.pl/images/upload/pliki/pliki_edukacja/materialy_dla_nauczycieli/Szkoly_i_nauczyciele_2018.pdf [dostęp: 5.01.2019].

40

J. Maternicki, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, [w:] J. Maternicki, M. Hoszowska, P. Sierżęga, Historia. Społeczeństwo. Wychowanie, Rzeszów 2003, s. 27−40, cyt. za: M. Machałek, Lekcja historii online, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2016, nr 3 (42), s. 20−25.
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ska-Maj stwierdza zaś, że edukacja historyczna odgrywa zasadniczą
rolę w kształtowaniu krytycznego myślenia rozumianego jako zespół
przekonań i wartości dotyczących dziejów41.
Przeprowadzone w Holandii w latach 2014−2017 badania w instytucjach muzealnych doprowadziły do wyróżnienia dwudziestu
rezultatów wydarzeń edukacyjnych w muzeach sztuki. Wśród wymienionych większość wiąże się nie z poszerzeniem wiedzy, ale z pobudzeniem ciekawości i nabywaniem umiejętności m.in. krytycznego
myślenia czy stawiania pytań wobec dzieł sztuki i zjawisk społecznych42. Jako jeden z rezultatów pojawiła się również sama satysfakcja z udanego zwiedzania. Jeżeli muzea chcą podnosić poziom oferty
i zwiększać zakres propozycji zajęć edukacyjnych oraz powiększać
grono odbiorców, niezbędne jest poszerzone podejście. Działania
edukacyjne powinny – oprócz celów poznawczych – tworzyć ramy
dla rozwoju społecznego i osobistego uczestników. Wydaje się to
o wiele trudniejsze aniżeli samo przekazywanie wiedzy.
Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
stają się okazją do wielu badań, licznych rozważań i dyskusji. Także
w obszarze muzealnictwa, w tym w szczególności edukacji muzealnej rozumianej między innymi jako troska o rozbudzanie intelektualnych eksploracji prowadzących do intelektualnego i społecznego rozwoju. Diagnoza kluczowych obszarów badawczych powinna bazować
na postbadawczych wnioskach i rekomendacjach, przede wszystkim
traktujących o manifestowaniu wartości, poczuciu dumy, czasie radości i zabawy, poczuciu wspólnoty, ale także stałości, przy jednoczesnej potrzebie traktowania wiedzy historycznej jako elementu ogólnej
kultury i czynnika kształtującego tożsamość oraz przekonaniu większości o tym, że patriotyzm polega na trosce o narodowe dziedzic41

T. Stachurska-Maj, Historia regionalna i lokalna jako przekaz wartości w edukacji historycznej, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2016, nr 3 (42),
s. 37−40.

42

Guiding is a profession. The museum guide in art and history museums, ed.
M. Schep, P. Kintz with contributions by N. Bijvoets, C. van Boxtel, H. van Gessel,
F. Jorna, M.-T. van de Kamp, M.-J. van Schaik, s. 18–25, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Gogh Museum, University of Amsterdam 2017; <https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/praktijkverhalen/guiding-is-aprofession> [dostęp: 5.04.2018].
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two. Zasadne wydaje się uzupełnienie badań o szczegółową analizę
relacji między edukacją muzealną a obchodami zarówno święta 11
listopada, jak i innych świąt narodowych. Zdaniem ankietowanych
na szczególne upamiętnienie zasługują daty 11 listopada (73%) oraz 3
maja (57%)43. W wyniku systematycznych badań może się okazać, że
także inne święta, zwłaszcza w sposób szczególny ważne w lokalnym
środowisku mogą mieć wpływ na kształtowanie oferty edukacyjnej
muzeów.
Punktem wyjścia powinny być badania ewaluacyjne projektów realizowanych przy wystawach związanych z obchodami, określenie
wymiernych rezultatów inicjatyw, ich skuteczności, efektywności,
użyteczności i trwałości, frekwencje dla poszczególnych aktywności
i porównanie ich z frekwencją zwiedzających niebiorących udziału
w ofercie edukacyjnej. Warto również przeprowadzić badania odbiorców projektów, ale także postarać się dookreślić ich oczekiwania
wobec podobnych działań w przyszłości. Edukacja muzealna coraz
częściej działająca w Internecie także powinna zostać objęta szczegółowymi badaniami. Na szczególne miejsce będą zasługiwały badania
związane z projektami partycypacyjnymi upowszechniającymi postawy patriotyczne. Sukces pozytywnych emocji towarzyszących obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości powinien
przynieść dalsze rezultaty w postaci szczegółowych analiz, ponieważ
„edukacja muzealna jest »wizytówką« współczesnego muzealnictwa (nie tylko w Polsce). Muzeum otwartego na swoją publiczność,
którą coraz częściej zaprasza do uczestniczenia w współtworzeniu
muzealnych kolekcji, wystaw, przekazów. Instytucji zapraszającej
społeczność do współodpowiedzialności za dobro wspólne, jakim
jest dziedzictwo kultury i kultura pamięci”44. Warto zabiegać o prestiż edukacji muzealnej, często niestety jeszcze zbyt mało poważanej
w dyskursie akademickim.
Badacze edukacyjnego aspektu aktywności muzeów podkreślają, że jest to niezwykle ważna dziedzina muzeologii, której przedstawiciele starają się cały czas
43

https://www.nck.pl/badania/projekty-badawcze/raport-swietowanie-niepodleglosci-11-listopada-2017-roku [dostęp: 4.01.2018], s. 25.

44

R. Pater, op. cit., s. 74−92.
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jeszcze wypracować język, deﬁnicje i metody badawcze. Ów brak „jasnych ram”
jest powodem występowania znacznych różnic w pojmowaniu zakresów deﬁniowanych terminów. Mowa jest nawet o „rozmytym pejzażu” tej dziedziny działalności muzeów. Autorzy podkreślają jednak, że jej rola w muzeologii ciągle wzrasta,
że wykazuje ona dzisiaj „niezwykłą żywotność” w zakresie obszaru działania oraz
45
naukowych poszukiwań .

Konkludując, należy pozwolić sobie na uwagę nawiązującą do tytułu mówiącego o społecznej odpowiedzialności edukacji muzealnej badanej z perspektywy szczególnych wydarzeń. Dynamicznie rozwijający się segment muzealnictwa, jakim jest edukacja muzealna skłania
do kontynuacji badań i niejako wymusza regularną obserwację zachodzących procesów, wyrażanych opinii i zmienności zachowań, a może nawet
przekonań, przy jednoczesnej świadomości skali i wagi przedsięwzięcia
dla kształtowania postaw społecznych.
Marianna Otmianowska

Bibliograﬁa
Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju.
Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, red. M. Szeląg, Warszawa 2012.
Pełen raport dostępny on-line ﬁle:///C:/Users/M5707~1.OTM/AppData/Local/
Temp/RAPORT_O_STANIE_EDUKACJI_MUZEALNEJ-1.epub
[dostęp:
4.01.2018].
Eseje o Niepodległej, red. R. Wiśniewski, Warszawa 2018.
Folga-Januszewska D., Muzeum: fenomeny i problemy, seria: Muzeologia, t. 10,
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015.
Guiding is a profession. The museum guide in art and history museums, ed.
M. Schep, P. Kintz with contributions by N. Bijvoets, C. van Boxtel, H. van Gessel,
F. Jorna, M.-T. van de Kamp, M.-J. van Schaik, s. 18–25, Rijksmuseum Amsterdam,
Stedelijk Museum Amsterdam, Van Gogh Museum, University of Amsterdam 2017;
https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/praktijkverhalen/guiding-is-a-profession
[dostęp: 5.04.2018].
Machałek M., Lekcja historii online, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik
Edukacyjny” 2016, nr 3 (42).
45

A. Nadolska-Styczyńska, Nie tylko lekcje i oprowadzanie. Kilka uwag o polskiej
edukacji muzealnej i sposobach jej badania, „Journal of Urban Ethnology” 2016,
nr 14, s. 95−11.

249

Marianna Otmianowska
Maternicki J., Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, [w:]
J. Maternicki, M. Hoszowska, P. Sierżęga, Historia. Społeczeństwo. Wychowanie,
Rzeszów 2003, s. 27−40.
Modzelewska M., Maciejczak Z., Kukołowicz T., Wiśniewski R., Raport
Świętowanie Niepodległości 11 listopada 2017 roku, dostępny na otwartej licencji
(Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska); https://www.nck.pl/badania/
projekty-badawcze/raport-swietowanie-niepodleglosci-11-listopada-2017-roku
[dostęp: 4.01.2018].
Nadolska-Styczyńska A., Nie tylko lekcje i oprowadzanie. Kilka uwag o polskiej
edukacji muzealnej i sposobach jej badania, „Journal of Urban Ethnology” 2016,
nr 14.
Otmianowska M., Płuciniczak M., Edukacja włączająca w muzeach, [w:]
Potencjał sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech, planowane
wydanie − połowa roku 2019.
Otmianowska M., Zajkowska K., Szukaj w Archiwach jako źródło, [w:] Educare
necesse est − powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, Warszawa
2017, s. 73−78.
Pater R., Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa
w kulturze, „Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie
Nauk Pedagogicznych PAN” 2017, nr 1 (7).
Raport o stanie edukacji muzealnej. Suplement. Część 1, red. M. Szeląg, seria:
Muzeologia, t. 8, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.
Simon N., The Participatory Museum, Santa Cruz 2010; <http://www.
participatorymuseum.org/read/> [dostęp: 5.04.2018].
Stachurska-Maj T., Historia regionalna i lokalna jako przekaz wartości w edukacji
historycznej, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2016, nr 3 (42).
Raport z badania zrealizowanego na potrzeby wieloletniego programu
rządowego „Niepodległa”, Zespół badawczy TNS Polska pod kierownictwem
P. Kwiatkowskiego: F. Jasiński, K. Jodłowski, D. Kachniak, U. Krassowska,
G. Liśkiewicz, S. Rudnicki, J. Skrzyńska, A. Trząsalska, dostępny na otwartej
licencji (Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska), https://www.nck.pl/
upload/attachments/318315/Raport%20Niepodleg%C5%82a%20NCK%20TNS.
pdf [dostęp: 4.01.2019].
W Polsce króla Maciusia, red. A. Czerwińska, T. Sztyma, Warszawa 2018.
Wiśniewski R., Procesy konstytuowania podmiotowości państwowej i tożsamości
zbiorowych w działaniach społecznych i kulturalnych w latach 1918−2018.
Selektywne kalendarium, [w:] Eseje o Niepodległej, red. R. Wiśniewski, Warszawa
2018.

250

Społeczna odpowiedzialność edukacji muzealnej na przykładzie obchodów 100-lecia...

Social liability of museum education on the example
of the celebration of one hundred years of Polish
independence
Keywords
museum education, celebration of one hundred years of Polish independence, exhibitions, museum studies

Summary
Museum education, the issue that is still gaining its position in contemporary museum
studies, through encouraging to critical thinking and saying one’s mind not only on the
particular stages of education, but also on the position of visitors, contributes to building
social and cultural capital. A look at the museum education as in the perspective of the
celebration of one hundred years of Polish independence let to be contemplative on the
borders between museum studies, popularization of knowledge about cultural heritage
and history education. The attempt to depict future studies seems to be necessary in
the perspective of pending actions following the strategic projects drawn by Polish
museums.

Die gesellschaftliche Verantwortung der
Museumspädagogik am Beispiel der Feierlichkeiten
zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der
Unabhängigkeit Polens
Schlüsselwörter
Museumspädagogik, Feierlichkeiten zum hundertsten Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens, Ausstellungen, Museen

Zusammenfassung
Die Museumspädagogik, deren Position im zeitgenössischen Museumswesen ständig
wächst, indem sie das kritische Denken fördert und die eigene Meinung nicht nur auf
bestimmten Bildungsebenen, sondern auch bei allen Besuchern zum Ausdruck bringt,
trägt zum Aufbau von Sozial- und Kulturgut bei. Ein Blick auf die Museumspädagogik
im Rahmen der Feierlichkeiten zum hundertsten Jahrestag der Wiedererlangung der
Unabhängigkeit Polens ermöglicht es zwischen den Museen, der Popularisierung des
Wissens über das kulturelle Erbe und der historischen Bildung zu reﬂektieren. Der
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Versuch, weitere Forschungen zu deﬁnieren, scheint im Hinblick auf die laufenden
Prozesse, die sich aus den strategischen Projekten der polnischen Museen ergeben,
notwendig zu sein.

Социальная ответственность музейного
образования на примере празднований в честь
100-летия восстановления независимости Польши
Ключевые слова
музейное образование, празднования в честь столетия восстановления
независимости Польши, выставки, музейное дело

Изложение
Позиция музейного образования в современном музейном деле постоянно
укрепляется поощряя критическое мышление и выражение собственного
мнения не только в процессе образования, но и среди всех посетителей,
способствует созданию как социального, так и культурного капитала. Взгляд
на музейное образование в перспективе празднований в сесть столетия
восстановления независимости Польши даёт пищу для размышлений в области
музееведения, популяризации знаний о культурном наследии и исторического
образования. Попытка определить направление дальнейших исследований
кажется необходимым в перспективе происходящих процессов, исходящих из
стратегических проектов польских музеев.
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Orzeł polski na pastorałach biskupich z 1919 roku −
tradycja i dziedzictwo

Wstęp. Orzeł biały – symbol niepodległej Polski
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było także cezurą
w sferze symbolizowania i wizualizowania idei niepodległości. Możliwość
uzewnętrznienia po 123 latach patriotyzmu, dumy i radości z przywróconej suwerenności realizowana była odtąd w wielu dziedzinach sztuki. Także
wśród insygniów wykonywanych dla hierarchów kościelnych odrodzonej
Polski, oprócz tradycyjnej ikonograﬁi religijnej ważne miejsce zyskały symbole niepodległościowe, na czele z orłem białym, czyli godłem Królestwa
Polskiego, a następnie Rzeczpospolitej Polskiej. Jest on podstawowym ele1
mentem herbu, ﬂagi i pieczęci państwa .
Bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej, motyw orła został
przedstawiony na insygniach dwukrotnie − na dwóch pastorałach wyko2
nanych w 1919 roku w warszawskiej pracowni „Bracia Łopieńscy” . Jego
pojawienie się należy rozpatrywać w kontekście współczesnych wydarzeń
1

Zob. A. Znamierowski, Heraldyka i weksylologia, współpr. i red. J.L. Kaczmarek, Warszawa 2017, s. 128, 301.
2

Ich formę i historię omówiłam w artykule: K. Bogacka, Pastorały biskupie z warszawskiej wytwórni „Braci Łopieńskich”, [w:] Brązownictwo warszawskie: dzieła,
twórcy, kolekcjonerzy i badacze, red. M. Bryl, A. Badach, Warszawa 2016, s. 59–67.
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politycznych, ale także jako kontynuację związanej z insygniami tradycji
ikonograﬁcznej. Równie interesujące są uwarunkowania podejmowania tego
motywu w późniejszych czasach przy tworzeniu insygniów: pastorałów oraz
3
pektorałów .
W ponadtysiącletniej historii insygniów władzy biskupiej w Polsce, pierścieni, pastorałów, pektorałów oraz infuł, motyw orła polskiego występował zaledwie kilkanaście razy. Analiza zachowanych przekazów pisanych
oraz zabytków wskazuje, że w każdym przypadku miał znaczenie symbolu
o pierwszorzędnym znaczeniu, nadającego wymowę ideową całemu przedmiotowi oraz pozostałym jego dekoracjom.
Historia tych przedstawień ukształtowała się w odniesieniu do rozwoju
wizerunków orła białego w ikonograﬁi państwowej. Jej początek próbowano
wiązać z domniemanym orłem na słynnym denarze Bolesława Chrobrego
z 1000 roku (obecnie identyﬁkowanym z pawiem – symbolem Chrystusa).
Za czasów Kazimierza Sprawiedliwego orzeł pełnił funkcję godła osobistego (niedziedziczonego), jako przedstawienie heraldyczne został wprowadzony przez Kazimierza I, księcia opolsko-raciborskiego (ok. 1222), a Henryk
Pobożny używał go jako herbu województwa śląskiego (ok. 1224). Przyjmuje się, że orzeł jest herbem państwa polskiego od czasów koronacji Przemysła II w 1295 roku. Takie znaczenie orła białego podtrzymali następni
królowie, w tym ci, dla których nie był on herbem własnym (Władysław
3

Mianem insygniów biskupich określam pierścień i pastorał oraz mitrę (infułę)
i pektorał, jako przysługujące każdemu duchownemu po otrzymaniu święceń biskupich. „Odznaki pontyﬁkalne biskupa są następujące: pierścień, pastorał, mitra, krzyż noszony na piersiach (pektorał), ponadto paliusz, jeśli na mocy prawa
mu przysługuje”. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2010, s. 22
[cz. I, r. IV, p. 57]. Symbolikę tych przedmiotów wyrażają słowa konsekratora
kierowane do nowego biskupa podczas wręczania mu oznak jego władzy. Współcześnie mają one następujące brzmienie: „Główny szafarz przekazuje wyświęconemu insygnia biskupie. Najpierw wkłada pierścień na serdeczny palec prawej
ręki wyświęconego mówiąc: Przyjmij pierścień, znak wierności. Jeśli wyświęconemu przysługuje paliusz, główny szafarz przekazuje mu go przed włożeniem
mitry, mówiąc: Przyjmij paliusz wzięty z konfesji świętego Piotra oraz nakłada
go na jego ramiona. Następnie nakłada mu mitrę mówiąc: Przyjmij mitrę i niech
jaśnieje w tobie blask świętości. Potem wręcza mu pastorał mówiąc: Przyjmij pastorał, znak urzędu pasterskiego posługiwania. Ibidem, s. 119 [cz. V, r. II, p. 525].
Jedynie pektorał nie zostaje wręczony biskupowi podczas jego konsekracji. Zob.
K. Bogacka, Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła. XI–XVIII w.,
Warszawa 2008, s. 36.
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Łokietek i Kazimierz Wielki używali herbu ziemi kujawskiej, Przemyślidzi,
4
Andegawenowie, Jagiellonowie – herbów dynastycznych) .
Przyjęcie orła białego jako godła Polski związane jest z nośnością symboliki tego ptaka. Żyjący w blasku słońca i panujący nad innymi stworzeniami w przestworzach i na ziemi, był atrybutem i symbolem władzy duchowej
i świeckiej, zwycięskiej wobec sił kojarzonych z ciemnością.
Orzeł jako ptak solarny reprezentował dobro, niejednokrotnie w kontekście zwycięstwa nad złem. W scenach walki z wężem orzeł symbolizuje
zwycięstwo bóstwa solarnego nad chtonicznym. W walce z lwem reprezen5
tuje duchową naturę człowieka pokonującą jego cielesność . Symbol orła pojawia się w biblijnych obrazach uwielbienia Boga. Odzyskiwanie, zgodnie
z wierzeniami, przez orła młodości poprzez zbliżenie się do słońca jest obrazem dobroci Bożej udzielającej człowiekowi wszelkich łask w nieskończonym wymiarze, a więc wiodącej do zbawienia:
(…) a którzy mają nadzieję w Panu, odmienią siłę, wezmą pióra jak orły; polecą, a nie utrudzą się, chodzić będą, a nie ustaną. (Iz. 40, 31) On [Pan] odkupuje
żywot twój od zatracenia, wieńczy cię miłosierdziem i litościami; on wypełnia do6
brami pragnienia twoje, odnowi się jak u orła młodość twoja. (Ps. 102, 4−5)

Święty Augustyn mówi zaś wprost: „W Chrystusie odnowi się niczym u orła młodość nasza”7.Warto zwrócić uwagę na tę część symbo4

Zob. S. Suchodolski, Czy orzeł polski ma już tysiąc lat? (Uwagi o zwierzyńcu
numizmatycznym Tomasza Panfila), „Biuletyn Numizmatyczny” 2001, nr 1 (321),
(tam wskazówki bibliograﬁczne odnośnie do tematu); W. Górczyk, Półksiężyc,
orzeł, lew i smok. Uwagi o godłach napieczętnych Piastów, „Histmag” 2009;
https://histmag.org/Polksiezyc-orzel-lew-i-smok.-Uwagi-o-godlach-napieczetnych
-Piastow-3057 [dostęp: 08.08.2018]; S.K. Kuczyński, Herb Królestwa Polskiego
w XIV–XV wieku. Wokół genezy, treści funkcji, [w:] Imagines Potestatis. Rytuały,
symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w., red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 152–154.
5

Zob. J.E. Cirlot, Słownik symboli, Kraków 2006, s. 293 i nn.; A. Znamierowski, op.
cit., s. 299. Z obﬁtej, liczącej już 5 tysięcy lat symboliki sygnalizuję jedynie te wątki,
które wydają się kluczowe dla znaczenia motywu orła w dekoracji insygniów.
6

Cyt. za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, przeł. J. Wujek, wstęp i komentarz S. Styś, W. Lohn, Kraków 1962.
7

Cyt. za: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska i in.,
Warszawa 1990, s. 241.
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liki orła, która podkreśla jego związek z orlętami aspirującymi do stania się podobnymi do rodziców. Komentarz św. Ambrożego wskazuje
na przymioty tych, którzy przyjmują naturę orłów:
Stałeś się szlachetnym orłem, odkąd zacząłeś dążyć do nieba, a gardzić ziemią.
Szlachetne orły krążą wokół ołtarza, bo „gdzie ciało tam i orły”. Ołtarz jest symbolem ciała, na ołtarzu zaś spoczywa Ciało Chrystusa. Wy jesteście orłami odnowio8
nymi przez obmycie z grzechów .

Słowa te można odnieść do narodu, który przyjmuje orła za swe godło.
Orzeł biały występujący w herbie Polski odzwierciedla także wiarę w jego
bezpośrednie, apotropaiczne działanie: ten, kogo orzeł chroni, uniknie losu
jego oﬁar.
W odniesieniu do insygniów z orłem, wzmiankowana wyżej symbolika
zostaje złączona z symboliką danego rodzaju insygnium oraz znaczeniem
innych motywów zdobniczych. Poznanie kontekstu ich powstania umożliwia odtworzenie ich społecznego znaczenia.

Tradycja insygniów z orłem − pastorał i mitra
Fryderyka Jagiellończyka
Tradycja umieszczania orła polskiego na insygniach władzy biskupiej sięga co najmniej insygniów ufundowanych przez kardynała Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), opisanych w inwentarzu katedry wawelskiej z 1563
roku, jako najwspanialsze ze wszystkich tego typu przedmiotów przechowywanych wówczas w skarbcu. Spektakularną mitra pretiosa, „całą z drogich
kamieni”, zdobiły wyobrażenia świętych i aniołów, a na wstęgach wyszyty
był orzeł polski i herb habsburski. Pastorał Fryderyka miał zaś nodus z ﬁgur9
ką św. Stanisława oraz herbami Polski i Habsburgów . O wyglądzie orła na
tym niezachowanym insygnium można wnioskować na podstawie opisu berła
kardynalskiego Fryderyka, które oﬁarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu:
„największe i najokazalsze (...), mające na szczycie w koronie herb Aleksan8

Cyt. za: Ibidem.
Insygnia te już nie istnieją. Pastorał Fryderyka został zapewne przetopiony, ponieważ po raz ostatni wzmiankowano o nim w 1586 r. W 1780 r. uszkodzoną infułę oddano z polecenia kapituły ad destruendum [na zniszczenie]; K. Bogacka, Insygnia
biskupie w Polsce, op. cit., s. 120, 285, tam wcześniejsza literatura.
9
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dra VI, orła pod kapeluszem kardynalskim i herb habsburski o tłach z barw10
nej emalii” oraz wyglądu zachowanej pieczęci (wykonanej po konsekracji
11
12
arcybiskupiej 21 grudnia 1493) i innych przedmiotów z nim związanych .
Jest prawdopodobne, że kardynał posiadał sygnet z orłem, jak jeden z pierścieni królowej Bony – „z orłem w rubinie-balassie”. Nie byłby to pierścień
13
pontyﬁkalny, lecz pierścień z herbem przysługujący wyłącznie kardynałom .
Orzeł i herb Habsburgów upamiętniały królewskie pochodzenie Fryderyka po mieczu i kądzieli, przy czym orzeł zastąpił Pogoń i podwójny krzyż
14
używane dotychczas przez Jagiellonów . Znamienne jest wyeksponowanie
orła polskiego jako herbu ojczystego, a jednocześnie jako godła królestwa.
Można sądzić, że podobnie jak na pieczęci majestatowej ojca prymasa, króla
15
Kazimierza Jagiellończyka , także na insygniach Fryderyka wyeksponowano motywy heraldyczne w sposób przemyślany, a efekty tej prezentacji
wpisywały się w cele polityki jagiellońskiej.
Dzięki temu Fryderyk w symboliczny sposób manifestował spójną
tożsamość przedstawiciela rodu Jagiellonów, syna króla Polski, równego
bratu-królowi, oraz zwierzchnika Kościoła krakowskiego, a później także
10

Cyt. za: T. Kruszyński, Działalność artystyczno-kulturalna kardynała Fryderyka Jagiellończyka i jego dary dla katedry wawelskiej, „Sprawozdania z Czynności
i Posiedzeń PAU” 1947, nr 5, s. 157–160.
11

B. Trelińska, Pieczęć kapituły metropolitalnej gnieźnieńskiej z czasów arcybiskupa Fryderyka Jagiellończyka, [w:] Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów
kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej
OSU, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 515.

12

Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa
2003, s. 218.
13

K. Bogacka, Pastorały w Polsce. XI–XVIII w., Marki 2004, s. 127; Zob. Eadem,
Geneza i treści ideowe motywów heraldycznych umieszczanych na insygniach biskupich, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, red. I. Kotowicz-Borowy, Warszawa 2007, s. 215.
14

Z. Piech, Monety, op. cit., s. 243–268; Idem, Symbole władzy i państwa w monarchii Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, [w:] Imagines Potestatis, op.
cit., s. 117–150; N. Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka
Jagiellończyka (1468–1503), Kraków 2011, s. 127–129.
15

J. Bartoszewicz, Królewicze-biskupi. Żywoty czterech kapłanów, Warszawa 1851,
s. 69–72. Zob. P. Węcowski, Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka.
Datacja oraz próba wyjaśnienia, dlaczego król przestał jej używać, „Studia Źródłoznawcze” 2011, t. 49, s. 108 i nn.
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gnieźnieńskiego. Orzeł polski na jego insygniach stał się symbolem o pierwszorzędnej wadze, choć sama idea konsekwentnego eksponowania motywów heraldycznych na atrybutach sprawowanych urzędów, została przejęta
od poprzedników na biskupstwie krakowskim, kard. Zbigniewa Oleśnic16
kiego i bp. Tomasza Strzempińskiego [Strzępińskiego] . Bezprecedensowa
pozycja Fryderyka w Kościele i państwie polskim wyjaśnia okazałość wykonanych dlań insygniów. Jak pisał Julian Bartoszewicz:
On Jagiellonów utrzymał na tronie polskim, a w czasie ostatniego bezkrólewia
jako prymas, znosił cały ciężar rządu na swoich barkach. (...) [Zaskarbił sobie] wdzięczność brata Aleksandra, który był mu winien koronę. (...) Miał prawo rozdawać w kraju
wszystkie godności duchowne i świeckie: Fryderyk miał wszystkie prawa przywileje
panującego – prócz tylko samego tytułu. (...) Mądre były jego rządy i sprawiedliwe. (...)
17
Dwór kardynalski jako prawdziwie królewski, stał się okazalszy jeszcze .

Później, od XVI do XIX wieku, motyw orła nie pojawiał się na insygniach biskupich, upowszechnił się natomiast zwyczaj umieszczania na nich
18
herbów rodowych . Insygnia Fryderyka „patronują” zaś wszystkim późniejszym, na których orzeł polski umieszczany był na tarczach herbowych.

Znaczenie chorągwi i orderów dla późniejszych insygniów
z wizerunkiem orła
Druga część tradycji „insygniów z orłem” ukonstytuowała się dzięki
przedstawieniom orła białego na chorągwiach i orderach.
16

Zob. K. Bogacka, Geneza i treści ideowe, op. cit.; Eadem, Insygnia biskupie
w Polsce, op. cit., s. 283–285. Natalia Nowakowska zwraca uwagę na spójność programu ikonograﬁcznego wszystkich insygniów i atrybutów kardynała, mającego
pełnić funkcje wizerunkowo-propagandowe dynastii. Chęcią zerwania z panującym
jeszcze przekonaniem niektórych, że Jagiellonowie to obca dynastia, wywodząca
się z barbarzyńskiej Litwy tłumaczy zastąpienie orłem dotychczasowych symboli
jagiellońskich (N. Nowakowska, op. cit., s. 128). Według autorki, „kardynał przejmował symbole opozycji – słynnego biskupa Oleśnickiego i jego zwolenników”,
z którym łączyło go „wiele podobieństw, szczególnie w sferze liturgii, zamawianych przedstawień rzeźbiarskich, a nawet zaangażowania w propagowanie kultu
św. Stanisława” (ibidem, s. 131–136).

17

J. Bartoszewicz, op. cit., s. 69–72.

18

Zob. K. Bogacka, Geneza i treści ideowe, op. cit.
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Geneza tych pierwszych wizerunków sięga rzymskich insygniów legionowych, zwanych aquila, mających formę srebrnej lub brązowej ﬁgurki
orła z rozpostartymi skrzydłami, osadzonej na drzewcu. Podczas reformy
armii za drugiego konsulatu Gajusza Mariusza (104 przed Chr.) zrezygnowano z innych rodzajów wizerunków na rzecz czczonego symbolu Jowisza.
Aquila była najcenniejszą i najbardziej chronioną własnością legionu, jego
najważniejszym znakiem (signum). Niosący ją na przedzie wojska chorąży (aquilifer) za czasów Juliusza Cezara miał uratować orła zrywając go
z drzewca i ukrywając. Insygniów z orłem używano nadal, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową Imperium, a jednogłowy orzeł wiąże się
z tradycją cesarstwa zachodniorzymskiego przekazaną zachodniej i cen19
tralnej Europie . W tym kontekście należy rozpatrywać dzieje orła białego.
W drugiej połowie XII i XIII wieku, wraz ze wzrostem znaczenia, jako
godło Królestwa Polskiego i znak króla (np. na pieczęciach), orzeł biały przedstawiany był na chorągwiach królewskich (wykształciły się także chorągwie
ziemskie i rodowe). W połowie XVI wieku własna chorągiew stała się znakiem rozpoznawczym każdego oddziału wojska, a następnie nastąpił podział
na chorągwie piechoty i sztandary jazdy. Orzeł był na nich ukazywany często
dwukrotnie: (wyhaftowany) na płacie oraz jako głowica – zwieńczenie drzewca
20
(pełnoplastyczny odlew na tablicy z numerem pułku lub inicjałami) .
Orzeł biały stał się głównym motywem pierwszego nowożytnego orderu polskiego – Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Został on utworzony przez Władysława IV (z udziałem Jerzego Ossolińskiego), zatwierdzony bullą papieża Urbana VIII w 1634 roku i ogłoszony
w 1637 roku, pomimo iż szlachta była przeciwna podwyższaniu statusu
kogokolwiek spośród „braci”. Aby uspokoić jej obawy, zarekomendowano
jego powstanie jako odnowienie orderu ustanowionego przez Władysława
Łokietka. Kawaleria orderu NMP miała stanowić krąg najbardziej lojalnych
poddanych króla. Chrześcijańską wymowę orderu odczytywano jako przeciwstawienie otomańskiej Turcji. Ponieważ ranga orderu spadła, król Jan III
Sobieski próbował reaktywować go w oparciu o założone za jego rządów
Bractwo Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia NMP. Należący do zwy19

Zob. Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1966,
s. 681–682.

20

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 155;
M. Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705–2008, Warszawa
2008, s. 224.
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cięzcy spod Wiednia wzorcowy egzemplarz stał się podstawą dla powstania
21
Orderu Orła Białego .
Ustanowiony w dniu 1 listopada 1705 roku przez Augusta II Mocnego,
na awersie nosił wizerunek Orła Białego oraz napis: Pro Fide, Rege et Lege.
W Polsce przedrozbiorowej jego wygląd był kilkakrotnie zmieniany, po raz
ostatni przez Stanisława Augusta Poniatowskiego podczas wojny w 1792
22
roku . Zamawiane u różnych złotników poszczególne egzemplarze miały
nieco odmienny wygląd.
Order Orła Białego, erygowany w Tykocinie jako narzędzie polityki saskiej, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości, łatwo ulegał dewaluacji
wskutek rosnącej liczby nadań (za Augusta II Mocnego – 50, za Augusta III
Sasa – 335, za Stanisława Augusta – 549) i nierzadkiego dostosowywania
23
ich do bieżących, antypolskich celów politycznych . W 1795 roku władze
zaborcze zabroniły nadawania orderu, a kawalerom – noszenia go, z tego
ostatniego zakazu wyłamywano się jednak. W okresie Księstwa Warszawskiego został przywrócony, a po powstaniu listopadowym – włączony w system odznaczeń rosyjskich.
W XVIII i XIX wieku order został nadany kilkudziesięciu biskupom,
co odzwierciedla obﬁta ikonograﬁa portretowa. Niesie ona przesłanie o zasługach duchownych, a dzięki niej wizerunek orła na trwałe został skojarzony z cnotami towarzyszącymi pełni kapłaństwa. Jednak w rzeczywistości
kształtowanej polityką zaborcy, wśród odznaczonych byli także duchowni
niesławnej pamięci, jak targowiczanin biskup Ignacy Jakub Massalski.
Należną rangę nadano orderowi dopiero w odrodzonej Rzeczpospolitej
Polskiej. W Ustawie z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu Orła Bia21

K. Filipow, Order Orła Białego 1705–2005, Białystok 2006, s. 9 i nn. Order
Jana III przechowywany był w zbiorach Radziwiłłów w Nieświeżu (w latach 1759–
1764 w zbiorach Augusta III w Dreźnie), zrabowany wraz ze zbiorami numizmatycznymi w 1812 r. przez wojska carskie gen. Czaczigowa, nie wrócił wraz częścią
zbiorów po pokoju ryskim, lecz dopiero w latach 80. XX wieku został zakupiony na
aukcji. Obecnie znajduje się w Pokoju Orderowym Zamku Królewskiego w Warszawie; ibidem, s. 22−24.

22

Ordery polskie, [w:] Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, s. 298 i nn oraz
ilustracja na s. 299.
23

Zob. J. Pruszyński, Order Orła Białego w Rzeczypospolitej, „Wrota Podlasia”
2015; https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/urodziny_wojewodztwa/Order%20Orla%20Bialego%20w%20Rzeczypospolitej.html [dostęp:
08.08.2018].
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łego zapisano, że jest on „najwyższą odznaką honorową Rzeczypospolitej
i będzie nadawany osobom, które istotnie i wybitnie przyczyniły się do odzyskania lub utrwalania niepodległości i zjednoczenia Polski albo działań
na rzecz jej rozkwitu”, „w celu nagradzania znamienitych zasług zarówno cywilnych, jak wojskowych, położonych w czasie pokoju lub wojny dla
24
chwały i pożytku Rzeczypospolitej” .
Innym elementem tradycji orderowej insygniów z orłem jest Order Wojenny Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – [cnocie] dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe oraz najstarszy order
wojskowy na świecie spośród nadawanych do chwili obecnej. Został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792
roku dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu

Biskup Jan Aleksander Lipski (kardynał od 1737), pierwszy biskup odznaczony w 1726 r. przez Augusta II Mocnego, fragment,
fot. M. Szczepańczyk, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Jan_Aleksander_Lipski.JPG [dostęp: 01.05.2019]
24

Ustawa z dnia 4 lutego 1921 roku o ustanowieniu orderu „Orła Białego”,
Dz. U. 1921, nr 024, poz. 136.
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Prymas Tymoteusz Gorzeński (1743−1825), odznaczony w 1785 r.
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego; źródło: https://vignette.
wikia.nocookie.net/poznan/images/3/31/Tymoteusz_Gorze%C5%84ski.PNG/revision/latest?cb=20131221112010&path-preﬁx=pl [dostęp: 01.05.2019]

wojny polsko-rosyjskiej przeciwko interwencji Imperium Rosyjskiego
i konfederacji targowickiej, a w obronie Konstytucji 3 maja. Dewiza orderu
25
brzmi: Honor i Ojczyzna .
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ustawą z dnia 1 sierpnia
1919 r. odznaczenie przywrócono podkreślając, iż „Order wojskowy »Virtuti Militari« jest nagrodą czynów wybitnego męstwa i odwagi, dokonanych
26
w boju i połączonych z poświęceniem się dla dobra Ojczyzny” .

Pastorały z orłem z 1919 roku
Wielowątkowa tradycja znalazła wyraz w dwóch pastorałach wykonanych
w 1919 roku w warszawskiej pracowni „Braci Łopieńskich” dla biskupów:

25

Miesiąc później, 23 lipca król przystąpił do konfederacji targowickiej, a w następnym roku podpisano traktaty II rozbioru Polski.
26

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. orderu wojskowego „Virtuti Militari”, Dz. U.
1919, nr 67, poz. 409, Art. 4.
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27

Adolfa Józefa Bożeńca Jełowickiego oraz Stanisława Galla . Głównym motywem dekoracyjnym krzywaśni obydwóch lasek biskupich jest pełnoplastyczny ukoronowany orzeł ze wzniesionymi w górę, rozpostartymi skrzydłami.
Kształt orła na obydwóch insygniach wywodzi się wprost z tradycji orła
haftowanego na sztandarach Królestwa Polskiego (1815–1830). Podobnie
stylizowane orły umieszczano jako głowice sztandarów, fundowanych tuż
po odzyskaniu niepodległości, nierzadko ze środków społecznych, jak np.
sztandar 11. Pułku Ułanów Legionowych (od 1937 r. im. marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza), wręczony 9 września 1919 roku dowódcy pułku, ppłk.
Mariuszowi Zaruskiemu, jako dar od miasta Wilna i Patriotycznego Związ28
ku Polek .
Bracia Łopieńscy znali najpewniej pracę Walerego Eljasza Radzikowskiego (1841−1905) ukazującą legendarnego założyciela państwa polskiego
– Lecha z braćmi i wzbijającym się do lotu orłem. Bezpośredni wzór wydaje się stanowić ukoronowany orzeł ze wzniesionymi skrzydłami i krzyżem Virtuti Militari na piersi, znajdujący się na opublikowanej w 1918 roku
winiecie Dziennika Rozporządzeń Komisji Wojskowej, przekształconej
pod koniec roku w Ministerstwo Spraw Wojskowych. Oprócz wskazanych
mogły istnieć także inne wzorce.
Wcześniejszy z pastorałów powstał dla biskupa Adolfa Józefa Bożeńca
Jełowickiego (1863–1937), sufragana lubelskiego i biskupa tytularnego Lorymy – pierwszego biskupa wyświęconego po odzyskaniu niepodległości.
Fakt ten upamiętnia dedykacja pod nodusem: „Jego Eks. Księdzu / Adolfowi Jełowickiemu / pierwszemu Biskupowi konsekrowanemu / w odrodzonej
Polsce 23 Marca 1919, / w dowód najwyższej czci / Maria i Władysław Jaro29
szyńscy” . W złoconej krzywaśni osłoniętej liśćmi akantu ukazano srebrnego ukoronowanego orła wzbijającego się do lotu. Spośród innych pastora27

W czasie, gdy powstały omawiane pastorały pracownię prowadzili Grzegorz
(1867–1939) i Feliks (1866–1941) Łopieńscy, synowie Jana (zm. 1907). Firma
od około 1900 roku nosiła nazwę „Bracia Łopieńscy. Fabryka Wyrobów Bronzowych i Srebrnych”.

28

M. Pacut, Sztandar 11. pułku ułanów legionowych im. marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza z Ciechanowa; http://www.muzeumwp.pl/ [dostęp: 08.08.2018].
29

Pastorał z orłem w koronie – biskupa Adolfa Józefa Bożeńca Jełowickiego, Lublin, Skarbiec Archikatedry w Lublinie. Zob. K. Bogacka, Pastorały biskupie, op.
cit., s. 61–62.
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łów (ze wszystkich okresów historycznych) cechą wyróżniającą jest skierowanie pełnoplastycznego motywu (orła) zdobiącego krzywaśń – ku jej tylnej
części. Zważywszy, że biskup trzyma pastorał otwartą częścią krzywaśni
ku wiernym, skierowanie orła w odwrotną stronę mogłoby zostać uznane
za błąd, jest jednak zrozumiałe, jeżeli w kompozycji pastorału zastosowano reguły obowiązujące w odniesieniu do chorągwi, w której „głowa orła
powinna być zawsze zwrócona w kierunku drzewca niezależnie od tego,
30
na której stronie chorągwi się znajduje” . Nawiązano tym samym do symboliki sztandaru, który „jest widomym znakiem uosabiającym Państwo
Polskie; jest symbolem najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska
31
wymaga od swych żołnierzy” .
Przesłanie ideowe insygnium było odzwierciedleniem patriotycznych nastrojów w odrodzonej Polsce, obejmujących także duchowieństwo. W kwietniu 1918 roku niepodległe państwo polskie uznał papież Benedykt XV,
wysyłając do Warszawy delegata apostolskiego, Achillesa Rattiego (późniejszy papież Pius XI). W listopadzie 1918 roku papież skierował do narodu polskiego odezwę nobilitującą pozycję Polski jako kraju chrześcijańskiego, określając ją: „Polonia semper ﬁdelis”. Nominacja biskupia Adolfa Jełowickiego wpisała się w ówczesne silne związki Kościoła polskiego
ze Stolicą Apostolską i stanowiła dopełnienie wcześniejszej kariery duchownego, który uprzednio pełnił dwukrotnie godność prałata domowego Jego
Świątobliwości (przed 1903 i 1918), sędziego surogata warszawskiego (1914),
kanonika metropolitalnego warszawskiego (1915) i wiceoﬁcjała. Do awansu
przyczyniły się wymienione zaszczyty i bliskie relacje z papieżem, a także
pochodzenie z zasłużonego kniaziowskiego rodu (co upamiętnia wygrawerowany pod nodusem herb Jełowicki). Biskup Jełowicki został prekonizowany 9 listopada 1918 roku, a sakrę biskupią przyjął 23 marca następnego roku
w kościele pw. św. Trójcy w Warszawie.
Oﬁarodawcami insygnium byli: Władysław Jaroszyński (1872–1934)
i jego żona, Maria Antonina ze Złotnickich (1887–1961) oraz Maria
30

Zob. A. Chmiel, Barwa i chorągiew polska z ryciną, Kraków 1919. Pierwszy
jednolity wzór chorągwi dla piechoty i sztandaru dla jazdy określiła Ustawa z dnia
1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1919,
nr 69, poz. 416; K. Bogacka, Pastorały biskupie, op. cit.

31

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska
i marynarki wojennej, Dz. U. 1938, nr 5, poz. 32, Art. 7. Dekret zniósł rozróżnienie
na sztandar i chorągiew, pozostawiając określenie sztandar i jego deﬁnicję.
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Krzywaśń pastorału bp. Adolfa
Józefa Bożeńca Jełowickiego,
fot. K. Bogacka

Krzywaśń pastorału bp. Stanisława
Galla, fot. K. Bogacka

Jaroszyńska – wnuczka Stefanii z Jełowickich, siostry Teodora Jełowickiego. Można sądzić, że mieli oni wpływ na dobór programu ikonograﬁcznego.
Także w 1919 roku „Bracia Łopieńscy“ wykonali drugi pastorał z motywem orła, na zamówienie księży kapelanów odrodzonego Wojska Polskiego.
Pełnoplastyczną ﬁgurkę orła – o bardziej zwartej sylwetce – umieszczono
tu u nasady krzywaśni na prostopadłościennej skrzynce, imitując głowicę
sztandaru. Powyżej, w środku woluty, wkomponowano krzyż Virtuti Militari według wzoru z 1918 roku. Jego dekoracje odwołują się do tradycji
ikonograﬁcznej orła – głowni sztandaru oraz Krzyża Srebrnego Virtuti
Militari – V klasy, który „otrzymuje oﬁcer, podoﬁcer lub żołnierz za czyn
32
wybitnego męstwa, połączony z narażeniem życia” , a którym odznaczano
także sztandary.
32

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. orderu wojskowego „Virtuti Militari”, op. cit.,
Art. 4.

265

Katarzyna Bogacka

Walery Eljasz Radzikowski (1841−1905),
Lech, Czech i Rus z orłem, Biblioteka
Narodowa, fragment; https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Lech_111.PNG
[dostęp: 08.08.2018]

Orzeł na winiecie, 28 października
1918, Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej, 1918, R. 2, nr 2;
https://fbc.pionier.net.pl/details/nnndS6v [dostęp: 08.08.2018]

Pastorał ten był przeznaczony dla pierwszego biskupa polowego odrodzonego Wojska Polskiego, gen. Stanisława Galla. Nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej i biskupa tytularnego Halicarnassus otrzymał on od papieża Benedykta XV dnia 29 lipca 1918 roku, a już po odzyskaniu
niepodległości, 17 listopada tego samego roku, przyjął sakrę biskupią z rąk
Aleksandra Kakowskiego. 5 lutego 1919 roku został mianowany biskupem polowym i od początku podjął energiczne działania w kierunku konsolidacji wojska i duchowieństwa wojskowego oraz wzmożenia weń religijności.
Pierwsze odezwy pasterskie, powiadamiające o objęciu swego odpowiedzialnego urzędu, wydał Ks. Biskup Polowy dniu 22. II 1919 roku. W odezwie do wojska
przypomina Ks. Biskup, że żołnierz polski staje się „owym żywym murem przed
wrogiem, który ze wschodu i zachodu niesie zniszczenie i zagładę wiary świętej
i cywilizacji”. W obszerniejszym zaś liście swym do księży kapelanów nakłania
Ks. Biskup do gorliwości, aby w tych przełomowych czasach „żołnierza uchronić
i zabezpieczyć od wpływów bezbożnych i wywrotowych, które nań czyhać mogą”.
Poleca szczególnie opiekę nad rannymi i oświecenie religijne żołnierza. (…)
Z prawdziwym wzruszeniem witali swego Pasterza żołnierze na placówkach,
których Ks. Biskup mimo złą pogodę i osobiste niebezpieczeństwo w pierwszej li33
nii odwiedził .
33

T. Jachimowski, Pierwszy Biskup Polowy Wojsk Polskich, Warszawa 1937.

266

Orzeł polski na pastorałach biskupich z 1919 roku − tradycja i dziedzictwo

Order Orła Białego na portretach:
a) Biskup Antoni Dominik Tyszkiewicz, odzn. 1744, nieznany malarz, XVIII w., fragment; Žemaičių vyskupystės muziejus (Żmudzkie Muzeum Diecezjalne); http://www.varniai-museum.lt [dostęp:
08.08.2018]
b) Biskup Feliks Paweł Turski, odzn. 1773, Antoni Aleksandrowicz,
1788 r., Zamek Królewski w Warszawie, fragment; https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Feliks_Pawe%C5%82_Turski.PNG
[dostęp:
08.08.2018]

Sztandar Królestwa Polskiego
(kongresowego), przed 1830,
Muzeum Wojska Polskiego,
Warszawa; Sztandar_1_Jegrzy_
pułk_(Wojsk_Polskich_Królestwa_Kongresowego) [dostęp:
8.08.2018]

Orzeł w zwieńczeniu sztandaru
11. Pułku Ułanów Legionowych im.
marszałka E. Śmigłego-Rydza z Ciechanowa http://www.muzeumwp.pl;
[dostęp: 08.08.2018]

267

Katarzyna Bogacka

Orzeł u nasady woluty pastorału
bp. Galla; fot. K. Bogacka

Order Wojenny Virtuti Militari odwzorowany w wolucie
pastorału bp. S. Galla, 1919 r.;
fot. K. Bogacka
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Krzyż srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (rewers), archiwum rodzinne
p. Iwony Czubryt; http://www.
wikiwand.com/pl/Julian_Czubryt dostęp 8.08.2018]
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Omawiany „pamiątkowy pastorał, ozdobiony krzyżem Virtuti Militari”
został mu oﬁarowany przez księży kapelanów w dniu 11 grudnia 1919 roku,
podczas zwołanego przezeń w Warszawie pierwszego zjazdu dziekańskiego,
poświęconego „dalszemu doskonaleniu duszpasterstwa, a także pracy reli34
gijno-oświatowej i społecznej w armii” .
Wręczenie insygnium stanowiło symboliczne uhonorowanie pierwszego roku działalności ks. Stanisława Galla jako biskupa polowego, w której
dawał wyraz swemu patriotyzmowi, odwadze i zmysłowi organizacyjnemu. Był więc podarunkiem wyrażającym wdzięczność wobec pierwszego biskupa polowego odrodzonego państwa polskiego za zorganizowanie
struktury duszpasterstwa wojskowego i unormowanie jego służby wśród
jednostek frontowych. Jednocześnie kapelani dali wyraz przekonaniu, że
zasługi te są godne orderu Virtuti Militari. W kompozycji pastorału nawiązano wprost do wojskowych insygniów, sztandarów i odznaczeń powiązanych symboliką orła.

Zamiast zakończenia − dziedzictwo pastorałów z orłem
Pastorały z orłem wykonane przez „Braci Łopieńskich“ w 1919 roku są
dziś materialnym świadectwem dumy i radości z odzyskanej niepodległości.
Ich forma jest w pełni oryginalna, choć osadzona w tradycji dawnych insygniów, jednocześnie zainspirowana dawnymi i współczesnymi realizacjami
plastycznymi wykorzystującymi motyw orła – odznaczeniami, chorągwiami, a także malarstwem oraz graﬁką – i stojącymi za nimi treściami ideowymi. Pozostały jednak dziełami jednostkowymi, nie znajdując kontynuacji
w późniejszych, międzywojennych insygniach polskich.
Po II wojnie światowej pełnoplastyczny wizerunek orła polskie35
go w koronie nie był umieszczany na insygniach przez około 20 lat .
Przyczyn można upatrywać w konieczności podporządkowania się
przez złotników politycznej decyzji o zerwaniu z przedwojenną tradycją godła polskiego. W 1944 roku orła bez korony przyjęły za godło powołane w Moskwie władze PKWN, a w 1948 – Polska Rzeczpospolita Ludowa – trawestację orła z 1927 roku, zwanego oﬁcjalnie
„orłem piastowskim”. Co prawda rezygnacja z korony nastąpiła nie
34

Ibidem.

35

Wniosek ten opieram na prowadzonej przeze mnie od ok. 20 lat kwerendzie.
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po raz pierwszy w historii godła, jednak tym razem związana była ewidentnie
z brakiem suwerenności kraju, z próbą wyrugowania zeń odwiecznej symboliki
narodowej i zastąpienia jej nową, nawet jeżeli wizualnie podobną, to niosącą inne treści ideowe. Orzeł w koronie stał się na dziesięciolecia symbolem patriotyzmu Polaków nieakceptujących władzy PRL, za którego eksponowanie groziły konsekwencje przewidziane prawem podległego państwa. Jawne kultywowanie dziedzictwa orła białego niósł zaś Rząd RP na
Uchodźctwie.
Nie dziwi więc, że w kontekście przygotowań do obchodów 1000-lecia
chrztu Polski, w latach 60. XX wieku, w pracowni Veritas, według projektu
prof. Adama Jabłońskiego, wykonano pastorał z orłem bez korony, wyrzeźbionym w bryłce bursztynu. Przeznaczony był on dla prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Pierwszym insygnium od 1919 roku eksponującym orła w koronie, był
pektorał z 1987 roku zaprojektowany i wykonany przez warszawskiego
złotnika Krzysztofa Śniegockiego dla Ojca Świętego Jana Pawła II. W imieniu Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników
m.st. Warszawy został on podarowany papieżowi z okazji jego pielgrzymki
do Polski oraz udziału w II Kongresie Eucharystycznym. Podczas tej samej
wizyty Ojciec Święty przekazał krzyż ks. prymasowi Józefowi Glempowi.
Obydwie donacje zostały upamiętnione inskrypcjami na rewersie pektorału,
36
wykonanymi przez jego autora .
W latach 90. powstała grupa insygniów reprezentujących tradycję heraldycznych przedstawień orła polskiego zapoczątkowaną przez niezachowane pastorał i infułę Fryderyka Jagiellończyka. Motyw orła białego pojawił
się na emaliowanych plakietach dwóch pastorałów kolejnych ordynariuszy
drohiczyńskich: Władysława Jędruszuka (1991–1994) oraz Antoniego Pacy37
ﬁka Dydycza (1994–2014) .
Nawiązaniem do godła Rzeczpospolitej Obojga Narodów wyróżnia się
zaś herb czterodzielny z Orłem i Pogonią w układzie szachownicowym,
umieszczony na przecięciu ramion pektorału – powiększonej kopii ołowianego krzyżyka z pierwszej połowy XI wieku z grobu opackiego w Tyńcu.
36

Szczegółowe informacje o pektorale zawdzięczam jego projektantowi i wykonawcy, p. Krzysztofowi Śniegockiemu.

37

Zob. K. Bogacka, Insygnia biskupów drohiczyńskich – z dziejów polskiego dziedzictwa kulturowego, „Roczniki Katedry Nauk Humanistycznych SGGW. Dziedzictwo kulturowe”, t. 2, Warszawa 2006, s. 175–181.
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Krzyże takie, ze schematyczną postacią Ukrzyżowanego na awersie, należały do prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa oraz do innych bisku38
pów .
Katarzyna Bogacka
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Kolekcja medali, monet i banknotów w Muzeum
Narodowym w Krakowie do 1900 roku
Powstanie Muzeum Narodowego w Krakowie (dalej: MNK) przypada na czasy autonomii galicyjskiej i sięga października 1879 roku. Podczas uroczystości jubileuszu pracy literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812−1887), malarz Henryk Siemiradzki (1843−1902) oﬁarował
do Sukiennic swój obraz Pochodnie Nerona. Moment ten okazał się przełomowy – za przykładem Siemiradzkiego poszli również inni artyści.
W ten sposób stworzone zostały zaczątki pierwszego polskiego muzeum publicznego typu historyczno-artystycznego. W 1883 roku, po czterech latach
prac organizacyjnych, dzięki którym krakowska instytucja stała się gotowa
do realizacji powierzonych jej zadań, nastąpiło uroczyste otwarcie MNK
dla społeczeństwa. Pierwszym dyrektorem nowo powstałej instytucji został
Władysław Łuszczkiewicz (1828−1900) – człowiek niezwykle wszechstronny, historyk sztuki, malarz, pedagog, profesor Szkoły Sztuk Pięknych, a zarazem członek i zastępca (w latach 1896−1898) przewodniczącego Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie – wybitna osobowość XIX-wiecznego
1
Krakowa. Łuszczkiewicz sprawował swoje obowiązki aż do 1900 roku .
1

A. Kopﬀ, Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i zbiory, Kraków 1962,
s. 7−16; Narodziny Muzeum. Ważniejsze daty w stuletnich dziejach Muzeum Narodowego w Krakowie, red. F. Stolot, Kraków 1979, s. 11−21; M. Kocójowa, „Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej”. Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego
(Stańków−Kraków), Kraków 1978, s. 71−75; A. Bochnak, Łuszczkiewicz Władysław
(1828−1900), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław−Warszawa−Kraków 1973, s. 587−590; M. Rzepińska, Władysław Łuszczkiewicz, malarz i pedagog,
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W tym czasie instytucja wzbogaciła się o bezcenne obiekty muzealne,
otwarto wiele okolicznościowych wystaw, zapoczątkowano opracowywanie inwentarza oraz publikowanie katalogów. Pośród różnorodnych obiektów, w kra2
kowskiej instytucji zaczęto także gromadzić pierwsze zbiory numizmatyczne .
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja oraz charakterystyka wieloaspektowego zagadnienia procesu gromadzenia kolekcji medali, monet
i banknotów w MNK w okresie od lipca 1883 roku do końca maja 1900 roku,
czyli w czasie sprawowania funkcji pierwszego dyrektora tejże instytucji
przez Łuszczkiewicza.

***
W pierwszym sprawozdaniu Łuszczkiewicza za czas od sierpnia 1883
do końca lutego 1884 roku znajduje się stwierdzenie, że aby instytucja poprzez swoje zbiory mogła dać w przyszłości kompletny obraz sztuki polskiej
w całym jej historycznym i bieżącym rozwoju, potrzebne jest gromadzenie
3
pośród innych obiektów także medali polskich .
Bardzo ważnych informacji dostarcza z kolei sprawozdanie Zarządu
za rok 1889. Pośród wymienionych dwunastu działów, które zdecydowano
się utworzyć w celu usystematyzowania i pogrupowania ciągle napływających, różnorodnych obiektów, dział siódmy otrzymał nazwę Dział medali,
monet i banknotów. Ponadto, na podstawie tegoż sprawozdania poznać można ówczesne stanowisko Zarządu MNK dotyczące gromadzenia zbiorów
numizmatycznych w krakowskiej instytucji:
Kraków 1983; J. Polanowska, Łuszczkiewicz Władysław, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), red. J. Derwojed,
t. 5, Warszawa 1993, s. 204−209; Anonim, Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie za lata 1896−1898, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, dodatek do numeru 2 i 3, Kraków 1899, s. 7−8.
2
M. Szukiewicz, Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie,
Kraków 1909, s. 31−41; T. Dobrowolski, Zarys historii Muzeum Narodowego
w Krakowie, [w:] Sprawozdania i rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie,
red. T. Dobrowolski, Kraków 1952, s. 13−17; J. Skorupska-Szarlej, Bibliografia
Muzeum Narodowego w Krakowie. Część I do roku 2002, Kraków 2004, s. 13−19;
A. Kopﬀ, op. cit., s. 17−22.
3
Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie (dalej: Arch. MNK), sygn. 94/6,
Sprawozdanie z czynności Dyrekcyi Muzeum Narodowego za czas od Sierpnia
1883 do końca Lutego b.r.
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Dział 7-my medali i monet jest bardzo szczupłym, bo utworzony z nielicznych
darów, a niepodobna, aby Zarząd Muzeum podjął się pracy mozolnej kollekcyonisty. Na to nie ma funduszów, ani uważa za ważne dla dziejów sztuki posiadać bogaty zbiór monet. Zapewne, że kollekcya medali polskich z XVI i XVII wieku byłaby
4
pożyteczną w zbiorach, gdyby ją nabyć można lub zyskać jednorazowym darem .

Na w ten sposób wyrażone stanowisko Zarządu Muzeum odpowiedział
na łamach „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych” Leonard Lepszy (1856−1937), pisząc:
Trudno naturalnie godzić się nam z tem zapatrywaniem wyjątkowem szan.
[ownego] Zarządu, bo pomijając już, jako stanowczo stwierdzoną, kwestyę ważności numizmatyki w badaniach nad historyą sztuki za granicą, jak również aprobowaną przez przeszłoroczny Zjazd historyków polskich we Lwowie, uważamy
a rzecz zupełnie słuszną, aby muzeum, na które łoży głównie gmina m. Krakowa,
posiadało kompletny zbiór monet i medali wiążących się z przeszłością tego miasta,
a stanowiących jedną z ważnych illustracyj misyi cywilizacyjnej Krakowa w przeszłości. Zbiory takie posiadają niemal wszystkie muzea zagraniczne miejskie i wydaje nam się za właściwe wypowiedzieć życzenie, aby sz. Zarząd zwrócił baczne
5
oko na ten brak dotkliwy w zbiorach .

Historia gromadzenia w MNK kolekcji numizmatycznej rozpoczyna
się w 1883 roku, wiążąc się bezpośrednio z „Wystawą zabytków z czasów
króla Jana III i Jego wieku”, ekspozycją zorganizowaną w ramach krakowskich obchodów 200-lecia odsieczy wiedeńskiej, trwającą od 11 września
6
do 18 listopada 1883 roku w Sukiennicach , a także z osobą Jana Matejki
(1838−1893).
W czasie urządzania wspomnianej wystawy – 22 sierpnia 1883 roku
– Matejko ukończył swój nowy obraz Sobieski pod Wiedniem. Praca ta
następnie była przez 5 dni wystawiana w Sukiennicach i w powszech4

W. Łuszczkiewicz, F. Jakubowski, Sprawozdanie Zarządu za rok 1889, Kraków
1890, s. 3−16.

5

L. Lepszy, Muzeum Narodowe w Krakowie, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, nr 1, Kraków 1891, s. 161.
6

W. Bieńkowski, Rok 1883 w Krakowie (Uroczystości 200-lecia odsieczy Wiednia),
„Rocznik Krakowski”, Kraków 1987, s. 97−118; M. Rożek, Tradycja wiedeńska
w Krakowie, Kraków 1983, s. 45−46; P. Sierżęga, Centralny Komitet Jubileuszowy
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nym przekonaniu miała traﬁć do zbiorów MNK. Tak się jednak nie stało
i zgodnie z decyzją samego artysty, która wywołała ogólne poruszenie,
dzieło to przekazano papieżowi Leonowi XIII (1810−1903) w grudniu
7
tego samego roku .
Podczas trwania wspomnianej wystawy w Sukiennicach w krakowskim
„Czasie” z 27 października 1883 roku pojawiła się następująca informacja:
Mistrz Matejko za dar swój doniosły i wspaniałomyślny do Muzeum Watykańskiego „Sobieskiego pod Wiedniem”, otrzymuje ze wszech stron dowody czci
i uznania. Świeżo p. Juliusz Korwin Ostrowski oﬁarował z tej okazyi Mistrzowi
medal w srebrze pięknie odbity na pamiątkę stu-letniej rocznicy odsieczy wiedeńskiej i odsłonięcia pomnika Sobieskiego w Łazienkach. Mistrz Matejko medal ten
pamiątkowy oﬁarował do Muzeum Narodowego, który to medal w ten sposób bę8
dzie miał podwójnie pamiątkową wartość .

Medal ten odnotowany w „Inwentarzu zbiorów (1879−1900)” – jednym
z najcenniejszych źródeł dotyczących historii MNK tamtego okresu – pod
numerem 119, przedstawiony jest jako „Medal polski srebrny z czasów St.
Augusta wybity na pamiątkę pierwszej stuletniej rocznicy odsieczy króla
9
Jana III pod Wiedniem w pudełku papierowym” .
W rzeczywistości pierwszy obiekt numizmatyczny MNK to medal
z 1789 roku upamiętniający Sejm Czteroletni oraz uchwałę o powiększeniu armii. Przyczyną nieścisłości dotyczących okoliczności jego wybicia
jest najprawdopodobniej zestawienie dwóch odrębnych tematów w jego
unikatowej ikonograﬁi, nawiązującej do wzniesienia pomnika Sobie10
skiego w Łazienkach i uchwały sejmu o powiększeniu armii , a ponadto
w przygotowaniach obchodów 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji, [w:]
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, red. J. Hoﬀ, Rzeszów 2002.
7

J. Pietrzak, Podarowanie obrazu „Sobieski pod Wiedniem” papieżowi Leonowi XIII. Prawda i mity, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 1990,
s. 145−162.

8

Anonim, Kronika miejscowa i zagraniczna, „Czas” z 27 października 1883 r.,
nr 245, s. 3.
9

Arch. MNK, sygn. 94/10, Inwentarz zbiorów (1879−1900), nr 119, s. 22.

10

P. Taradaj, Medal z 1789 roku upamiętniający sejm i uchwałę o powiększeniu
armii ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie,
„Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne”, t. 9, Kraków 2014, s. 173−174.
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zapewne również i cały kontekst, związany z czasem oﬁarowania go
do krakowskiej instytucji.
11
W latach 1883−1888 pierwsi darczyńcy zdecydowali się oﬁarować
do krakowskiego muzeum ponad 280 medali, monet i banknotów. Dzięki
m.in. Stanisławowi Kluczyckiemu, Konstantemu Schmidt-Ciążyńskiemu,
Henrykowi Bukowskiemu czy Karolowi Rogawskiemu do MNK traﬁły me12
dale brązowe, srebrne i jeden złoty , poprzez dary m.in. Edmunda Podhorskiego, Stanisława Stojowskiego, Wincentego Olewińskiego czy Henryka
Gąsiorowskiego instytucję wzbogaciły XVII- i XIX-wieczne złote monety
13
polskie, złote, srebrne i miedziane monety antyczne , zaś m.in. dzięki nie14
znanemu z nazwiska darczyńcy pierwsze banknoty kościuszkowskie .
W latach 1889−1895 kolekcja numizmatyczna w MNK stale się powiększała dzięki hojności kolejnych ponad 40 darczyńców. Ze względu na lapidarność zapisów w źródłach, możliwe niestety jedynie jest ich oszacowanie
15
na ponad 370 obiektów. Dzięki darom m.in. Gminy Miasta Krakowa , Rady
16
17
18
Miasta Lwowa , Teodora Kosteckiego , Floriana Bagińskiego , Bogdana
19
20
Rowińskiego , znanego tylko z nazwiska Górskiego czy wymienianego już
21
Henryka Bukowskiego , do krakowskiej instytucji traﬁły kolejne medale,
11

Daty zgodne z Inwentarzem zbiorów MNK (1879−1900).

12

Arch. MNK, sygn. 94/10, Odpowiednio za: nr 221, s. 39; nr 246, s. 43−44; nr
321−329, s. 58−59; nr 499, s. 85; nr 687, s. 110; nr 722, s. 115; nr 773, s. 123; nr
469, s. 80.
13

Ibidem, nr 248, s. 44−45; nr 401, s. 71; nr 660−661, s. 107; nr 803, s. 127.

14

Banknoty wyemitowane w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku były
pierwszymi polskimi pieniędzmi papierowymi. Zob. J.A. Szwagrzyk, Pieniądz
na ziemiach polskich X−XX w., Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź
1990, s. 247−251; Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 848, s. 132.

15

Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 912, s. 140.

16

Ibidem, nr 1265, s. 189.

17

Ibidem, nr 1140, s. 172; Arch. MNK, sygn. 94/9, Brulion księgi darów
(1886−1892), s. 180−181.

18

Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 1070, s. 161.

19

Ibidem, nr 1062, s. 160; Arch. MNK, sygn. 94/7, Księga darów (1879−1894), k. 97.

20

Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 1397, s. 206.
Ibidem, przykładowo: nr 853, s. 133; Wyrazem szczególnego uznania wobec
wzbogacania instytucji o kolejne różnorodne obiekty było przyznanie Henrykowi

21
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monety (w tym monety celtyckie wykopane we Francji) i banknoty (w tym
album z polskimi banknotami, najstarsze z nich z 1794 roku). W ciągu tych
kilku lat w MNK dokonano także pierwszych zakupów obiektów numizma22
23
tycznych. Kupiono wówczas 3 medale, odpowiednio w 1889 , 1891 oraz
24
1894 roku . Ponadto, na prośbę ówczesnego prezydenta Krakowa Józefa
Friedleina (1831−1917), MNK zwróciło w 1894 roku oﬁarowany wcześniej
25
przez Gminę Miasta medal srebrny .
Z kolei w okresie od 1896 do 23 maja 1900 roku (śmierć dyrekto26
ra Łuszczkiewicza) , dzięki dalszej oﬁarności darczyńców m.in. To27
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Pradze , Ignacego Wolskie28
29
30
go , Felicjana Faleńskiego , Franciszka Wójcickiego , Jana Słowackie31
32
33
go , Ernesta Geisslera oraz zakupom trzech kolejnych numizmatów ,
kolekcja medali, monet i banknotów MNK została powiększona o ponad 150
obiektów. Wśród nich znajdowały się medale srebrne oraz brązowe z XVIII

Bukowskiemu w 1892 roku godności członka honorowego Komitetu MNK. Zob.
W. Łuszczkiewicz, F. Jakubowski, Sprawozdanie Zarządu Muzeum Narodowego
za rok 1892, Kraków 1894, s. 12; A.Ch., Henryk Bukowski, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, nr 1, Kraków 1900, s. 163.
22
Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 908, s. 139.
23
Ibidem, nr 1030, s. 155.
24
Ibidem, nr 1390, s. 205.
25
Ibidem, nr 1352, s. 200; Arch. MNK, sygn. 94/16, Dary (1879−1900), Korespondencja prezydenta Krakowa Józefa Friedleina do Dyrekcji Muzeum Narodowego
w Krakowie z 21 grudnia 1894 roku.
26
Anonim, Ś.p. Władysław Łuszczkiewicz, „Czas” z 25 maja 1900 r., nr 137, s. 3.
27
Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 1539, s. 224.
28
Ibidem, nr 1548, s. 226.
29
Ibidem, nr 1676−1678, s. 246; nr 1892, s. 272.
30
Ibidem, nr 1681−1682, s. 247; Arch. MNK, sygn. 94/8, Księga darów (1894−1900),
s. 18−19.
31
Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 1649, s. 242.
32
Ibidem, nr 1734, s. 255.
33

Podobnie jak w latach poprzednich były to medale; Ibidem, nr 1852, s. 267;
nr 1877, s. 270; nr 1915, s. 274.
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34

35

i XIX wieku , a także monety antyczne czy pochodzące z XVI−XVIII
36
wieku .

***
Kolekcja medali, monet i banknotów gromadzona w MNK od 1883
do końca maja 1900 roku była różnorodna pod względem jakościowym,
37
chronologicznym oraz rzeczowym . Tworzyła zbiór nieopracowany naukowo i zupełnie odmienny od początkowych koncepcji Zarządu tejże instytucji. Ostatecznie składała się z ponad 800 obiektów.
Z przyczyn oczywistych kolekcji tej nie można porównać pod względem ilościowym do zbiorów tego typu gromadzonych w tamtych latach na
przykład w Uniwersytecie Jagiellońskim (dalej: UJ) czy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie. Instytucje te posiadały bowiem pod
koniec XIX wieku zbiory liczące tysiące obiektów: UJ w 1895 roku wykazywał ponad 12 tysięcy numizmatów, a Ossolineum w 1894 roku około 18
38
tysięcy . Należy jednak podkreślić, że opisywana kolekcja MNK, licząca
w roku 1894 ponad 650 obiektów wypada już znacznie korzystniej (również
tylko w porównaniu ilościowym) w zestawieniu z Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, które posiadało w tymże roku dokładnie 3 860 monet
39
i medali .
Kolekcja medali, monet i banknotów MNK w chwili śmierci pierwszego
dyrektora tejże instytucji była niemalże w całości (poza zakupem zaledwie
kilku medali) efektem hojności ponad dziewięćdziesięciu, w zdecydowanej
34

Ibidem, przykładowo: nr 1548, s. 226; nr 1915, s. 274.

35

Ibidem, nr 1609, s. 236.

36

Ibidem, przykładowo: nr 1568, s. 229; nr 1731, s. 255; nr 1734, s. 255.

37

Memoriae Donatorum. W hołdzie ofiarodawcom. Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, red. J. Popielska, Kraków 2003, s. 25.
38

W. Kisza, Zarys historii kolekcji numizmatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 784, „Opuscula Musealia”,
z. 1, Kraków 1986, s. 54−55; Anonim, Zbiory monet i medali w Zakładzie narodowym imienia Ossolińskich we Lwowie, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, nr 3 i 4, Kraków 1894, s. 251.

39

P. Umiński, Książę Władysław Czartoryski, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”, nr 3 i 4, Kraków 1894, s. 245−246.
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większości znanych przynajmniej z nazwiska darczyńców. Do końca maja
1900 roku najwięcej numizmatów oﬁarowali: Henryk Bukowski (monety,
medale, banknoty), Florian Bagiński (monety, medale) i Ignacy Wolski (medale). Należy jednak odnotować fakt, że nie przekazano, niestety, do Mu40
zeum w tym czasie ani jednej całej kolekcji numizmatycznej . Ponadto,
do krakowskiej instytucji obiekty te traﬁały różnymi ścieżkami. Poza darami świadomych zbieraczy, znanych i cenionych kolekcjonerów, numizmaty
do MNK przekazywały także osoby, które w różny (czasem przypadkowy)
41
sposób weszły w posiadanie kilku obiektów lub nawet jednego .
Z lektury zachowanych do dzisiaj materiałów źródłowych wnioskować
można ponadto, że darczyńcy pierwszego zbioru medali, monet i banknotów
MNK mieszkali nie tylko na ziemiach polskich znajdujących się wówczas
pod zaborami, lecz również w Szwecji, Włoszech, Francji, czy na terenach
42
należących do dzisiejszych Czech, Węgier, Serbii, a także Gruzji . Wskazuje to zarówno na troskę marzących wówczas o wolnym kraju Polaków o rozwój krakowskiej instytucji, a zapewne również na posiadanie przez osoby
zarządzające muzeum szerokich kontaktów.

40

Pierwszym większym przekazem kolekcji numizmatycznej do MNK był zbiór
Ludwika Żytyńskiego (1836−1900), oﬁarowany po objęciu stanowiska dyrektora tejże instytucji przez Feliksa Koperę (1871−1952). Zob. M. Gumowski, Nowo
otwarty gabinet monet i rycin, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”,
nr 2 i 3, Kraków 1902, s. 488−489.
41

Przykładowo: Arch. MNK, sygn. 94/16, Korespondencja Seweryna Zagórskiego
do Władysława Łuszczkiewicza z 1896 roku.

42

Henryk Bukowski: Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 321−329, s. 58−59; Ignacy
di Colonna: Ibidem, nr 986, s. 150 oraz Arch. MNK, sygn. 94/7, k. 93; Jan Słowacki: Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 1649, s. 242;Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Pradze: Ibidem, nr 1539, s. 224; Seweryn Zagórski: Ibidem, nr 1602,
s. 235−236 oraz Arch. MNK, sygn. 94/16, Korespondencja Seweryna Zagórskiego
do Władysława Łuszczkiewicza z 1896 roku; Henryk Gąsiorowski: Arch. MNK,
sygn. 94/10, nr 803, s. 127 oraz Arch. MNK, sygn. 94/7, k. 82; Malewska: Arch.
MNK, sygn. 94/10, nr 1025, s. 154 oraz Arch. MNK, sygn. 94/7, k. 95.
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Darczyńcy medali, monet i banknotów MNK w okresie od 1883
do końca maja 1900 roku43
Data wg Inwentarza
zbiorów (1879−1900)

Darczyńca

1884

Jan Matejko (Kraków)

1885

Barącz (Lwów)
Stanisław Kluczycki (Krzeszowice)
L. Michałowski
Konstanty Schmidt-Ciążyński
Edmund Podhorski (Krzywiec)
Celina Potocka
Henryk Bukowski (Sztokholm)
Leonard Lepszy (Kraków)
Stanisław Stojowski
Roman Jakubowski (Kraków)
Leon Łagodziński
Karol Rogawski (Ołpiny)
Henryk Bukowski
Antoni Ryszard (Kraków)
Mazurkiewicz
H. Poller
Tadeusz Jakubowski
Wincenty Olewiński
Mieczysław Jaszczurowski (Tarnów)
Józef Kuczewski (Kraków)
Michniewicz (Biecz)
Henryk Bukowski

1886

1887

43

W materiałach źródłowych z tego czasu znajdują się informacje o jeszcze dwóch
oﬁarodawcach numizmatów. Ich dary nie zostały jednak wprowadzone do inwentarza zbiorów instytucji, w związku z tym w tabeli nie uwzględniono jako darczyńców Henryka Müldnera i Jakuba Forczka. Pierwszy z wymienionych miał oﬁarować
do MNK obiekty w 1884 roku, drugi z kolei – w lutym 1900 roku; Arch. MNK,
sygn. 94/7, k. 16; Arch. MNK, sygn. 94/8, nr 1923, s. 50−51; Anonim, Dary
do Muzeum Narodowego w Krakowie, „Czas” z 10 lutego 1884 r., nr 34, s. 3.
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1888

Skirmunt
Henryk Bukowski
Leon Łobodziński (Kraków)
Jan Ławski (Norrkőping)

1888

Henryk Gąsiorowski (Belgrad)
Anonim
Anonim

1889

Henryk Bukowski
Józef Gorączko (Chrzanów)
Olimpia Żukowska (Bogdanówka na Wołyniu)
Konstanty Wołodek
Gmina Miasta Krakowa
Filipina Kamieńska (Pogorzyce)44
Anonim
Anonim
Ignacy di Colonna (Salerno)
Jan Szoski (Lwów)
Władysław Głowacki
Wojtych
ks. Marcin Gorlewski (Witebsk)
Malewska (Kutaisi)
Stanisław Rozenek (Podgórze)
Żuliński (Lwów)45
Wojtych
Wł. Tomicki
Anonim
Bogdan Rowiński
Florian Bagiński (Kielce)

1890

1891

W Inwentarzu zbiorów (1879−1900) podpisana jako Kamińska. W dokumentach
Archiwum MNK znajduje się jednak korespondencja, w której wymieniona osoba
podpisana jest jako Filipina Kamieńska; Arch. MNK, sygn. 94/10, nr 929, s. 142;
Arch. MNK, sygn. 94/14, Korespondencja (1889−1895), List Filipiny Kamieńskiej
do Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie z 1 października 1889 roku.

44

Najprawdopodobniej chodzi o Józefa Anzelma Żulińskiego (1841−1908), profesora nauk przyrodniczych w żeńskim seminarium nauczycielskim we Lwowie,
powstańca styczniowego i działacza społecznego; P.M. Stański, Bracia Żulińscy:
Tadeusz i Józef Anzelm, „Semper Fidelis. Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich”, nr 3, Wrocław 2002, s. 18−19.
45
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1892

1893

1894

1896

Hr. Strojnowska (Abramowice)
Teodor Kostecki (Lublin)
Michał Górski
Jan Szymański (Wrocław)
Cezary Haller
Władysław Łuszczkiewicz (Kraków)
ks. Józef Kufel (Bieżanów)
Wacław Schulz
Franciszek Miśko
Henryk Kaczorowski
Bronisław Gorczyński
Gmina Miasta Krakowa
Teodor Rygier (Rzym)
Rada Miasta Lwowa
ks. Jędrzej Sulisz
Hugon Henryk Wróblewski
Andrzej Wrzosek (Niewieża)
M. Odyniec
Bohdan Feliński
Władysław Zaklika
Anonim
Maria Krzemińska
Regina Samuelsohn
Gmina Miasta Krakowa
Ks. Zahorowski
Ignacy Kamiński (Stanisławów)
Emilia Prokopowicz (Lubowla)
L. Górski
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Pradze
Ignacy Wolski (Warszawa)
L. Krząkała
K. Śliwowski
Anonim
Seweryn Zagórski (Kőszeg)
Maleszewska
Jakub Ansehamer (Żółkiew)
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1897

Jan Słowacki (Saint-Denis)
Ludwik Cybulski
Komitet Jubileuszu Deotymy w Warszawie
Felicjan Faleński
Franciszek Wójcicki

1898

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo w Krakowie (Szarytki PP. od św. Łazarza)
Stanisław Ropski
Ernest Geissler (Nowy Targ)
Józef Stanisławski (Sieradz)
Anonim
Atanazy Wasiliew
ks. Stanisław Kwiatkowski (Morawica)
Kostecki (Kraków)
Felicjan Faleński (Warszawa)

1899
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Rok 1918 i 1920 w Berdyczowie w świetle relacji
karmelity bosego o. Bertolda od Najświętszego Serca
Jezusa (Jana Kozłowskiego)
Słowa kluczowe
Berdyczów, Czerna, o. Bertold Kozłowski, karmelici bosi, klasztor, korespondencja, Kresy

Streszczenie
Zachowane w klasztorze karmelitów bosych w Czernej trzy listy (jeden z 1918 i dwa
z 1920 r.) o. Bertolda od Najświętszego Serca Jezusowego (Jan Kozłowski) w sposób
przejmujący ukazują splot losów karmelitańskich zakonników, księży diecezji łucko-żytomierskiej, jak również wiernych, którym posługiwali. Opisują niełatwe początki
Niepodległej Polski (1918–1920), trudne warunki codziennego życia, w które
nierozłącznie wplatało się zagrożenie zewnętrzne, toczące się walki z bolszewikami,
a na porządku dziennym były choroby i śmierć. W zaprezentowanej korespondencji
o. Bertold Kozłowski pięknym, plastycznym językiem ukazuje w sposób przejmujący
dramatyzm tamtych dni. Pisał on z pełnym przekonaniem, że pomimo chwilowych
trudności fundacja berdyczowska kiedyś się odrodzi, nie przewidział tylko, że wiele
czasu będzie musiało upłynąć nim stanie się to faktem, a tysiące ludzkich istnień utraci
życie walcząc z rodzącym się bolszewizmem na tamtych ziemiach. Karmelici Bosi
Prowincji pw. Ducha Świętego powrócili do Berdyczowa po upadku ZSRR w 1991 roku.
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W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
To znaczące wydarzenie historyczne było również obecne na kartach
wielu kronik klasztornych, gdzie wśród zapisywanych informacji
związanych bezpośrednio ze wspólnotą miejsca, piszący wielokrotnie notowali swoje reﬂeksje dotyczące zdarzeń politycznych czasu,
w którym przyszło im żyć. Wiele takich wydarzeń było spisywanych
przez kronikarzy niejako „na gorąco”, jest to widoczne na kartach
kronik klasztoru karmelitów bosych w Czernej1 w Małopolsce, gdzie
zakonnicy poświęcili sporo uwagi otaczającej ich rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej. Kronikarze najczęściej opisywali
bądź relacjonowali te wydarzenia, które bezpośrednio odnosiły się
do klasztoru, jego codzienności, gospodarki, spraw personalnych oraz
które dotykały boleśnie klasztor i jego wspólnotę. Niekiedy do pisanych przez siebie kronik załączali in extenso listy lub dokumenty, które są wymownymi świadkami splątanych losów państwa i społeczeństwa tamtych lat.
O nastrojach w społeczeństwie w początkowej fazie I wojny światowej (1915) o. Bertold od Najświętszego Serca Jezusowego (Jan Kozłowski)2, który czasowo przebywał w klasztorach karmelitańskich
w Wiedniu i Linzu, pełniąc tam obowiązki lektora teologii, pisał w liście 10 stycznia z Linzu3. Został zmobilizowany i przez jakiś czas pełnił funkcję kapelana wojskowego w Pradze. We wspomnianym liście
z 10 stycznia 1915 roku, adresowanym do przeora klasztoru w Czernej
o. Andrzeja od Jezusa (Franciszek Gdowski) napisał:

1

Klasztor erem karmelitów bosych w Czernej w Małopolsce został ufundowany
przez wojewodzinę Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową w 1631 r.; zob. szerzej:
J.M. Marszalska, W. Graczyk, Klasztor karmelitów bosych w Czernej od pierwszej
połowy XVII do końca XIX wieku. Dzieje – kultura – ludzie, Kraków 2014, s. 19–71.
2

Karmelita bosy, wybitny kaznodzieja, przeor klasztoru karmelitów przy Ostrej
Bramie w Wilnie, jeden z najwybitniejszych zakonników karmelitańskich w okresie międzywojennym; Archiwum Klasztoru Karmelitów w Czernej (dalej: AKC),
K. Furmanik, Bertold od Najświętszego Serca Jezusowego (Jan Kozłowski) (ur. 28
XI 1888 – zm.13 IX 1937), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej i prowincji krakowskiej pw. Ducha Świętego 1881−1998,
bez sygn. s. 81–83.
3

Ibidem.
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(...) serdecznie dziękuję za pamięć o mnie i za przesłane życzenia. Nawzajem
przesyłam W.O., jako też wszystkim w Czernej najszczersze życzenia Szczęśliwego
Nowego Roku, szczęśliwszego aniżeli ubiegły. Dziwnie jakoś brzmią te życzenia
w bieżącym roku, inaczej niż kiedy indziej, łatwiej też treść ich odczuć, aniżeli słowem wyrazić. W ręku Bożym przyszłość nasza, to tylko może nas pocieszyć i uspokoić, bo mimo najlepszych życzeń i pragnień z obawą spoglądamy w niepewną
przyszłość. Kiedy wrócimy do Polski, − czy w ogóle będziemy mogli kiedy wrócić,
albo jeżeli wrócimy, to na jak długo? na te pytania trudno teraz o odpowiedź. Każda
z wojen nieszczęśliwych, jakie Austria prowadziła w ubiegłym stuleciu, odbijała się
4
potem na Kościele (...) .

Ojciec Bertold od Najświętszego Serca Jezusowego (Jan Kozłowski) pochodził z Galicji, ziem dawnego zaboru austriackiego. Urodził
się 28 listopada 1888 roku w Wadowicach, w pobliżu klasztoru karmelitów bosych, który z czasem ukształtuje jego powołanie zakonne. Po ukończeniu piątej klasy gimnazjalnej w Wadowicach wstąpił
do klasztoru karmelitów bosych w Czernej, gdzie 14 lipca 1903 roku
przyoblekł habit zakonny. Na kształtowanie jego osobowości mieli wpływ wybitni karmelici wadowiccy: o. Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski − późniejszy święty)5, o. Jozafat od św. Józefa (Paweł Styczeń)6 i o. Jan Chrzciciel od Najświętszego Serca Jezusowego
(Bouchaud)7 świątobliwy mistrz nowicjatu. Warto dodać, iż drogę
4

AKC, List o. Bertolda od Najświętszego Sakramentu (Jan Kozłowski) do przeora
klasztoru w Czernej o. Andrzeja od Jezusa (Franciszek Gdowski) z 31 I 1915 r.,
Chronica conventus Czernensis 1908−1924, sygn. 4.
5

AKC, K. Furmanik, Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski) (ur. 1 IX 1835 −
zm. 15 XI 1907), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op. cit.,
bez sygn., s. 25–36; uczestnik powstania styczniowego 1863, zesłaniec na katorgę
syberyjską (Usole k/Irkucka) zakonnik karmelitański, duchowy ojciec odnowionej
prowincji polskiej karmelitów bosych.

6

AKC, Idem, Jozafat od św. Józefa (Paweł Styczeń) (ur. 24 I 1866 − zm. 24 XII
1902), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op. cit., bez sygn.,
s. 15−24; dobry kaznodzieja i miłośnik obserwy zakonnej, do której zachęcał
współbraci, znany ze świątobliwego życia, cierpliwy spowiednik.

7

AKC, Idem, Jan Chrzciciel od Najświętszego Serca Jezusa (Bouchaud) (ur. 11 X
1851 − zm. 6 I 1932), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…,
op. cit., bez sygn., s. 71–73; z pochodzenia Francuz, należał do najgorliwszych
zakonników prowincji, wieloletni mistrz nowicjatu w Czernej i w Wadowicach,
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powołania wybrało jeszcze troje jego rodzeństwa: Franciszek (podobnie jak Jan), w 1909 roku wstąpił do klasztoru karmelitów bosych
w Czernej i otrzymał predykat o. Augustyn od Najsłodszego Serca
Maryi, Karol − wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie −
przez długie lata pełniąc funkcję rektora seminarium, zaś rodzona siostra Emilia wstąpiła do zakonu nazaretanek i otrzymała imię Taida.
Jan Kozłowski po studiach ﬁlozoﬁczno-teologicznych, które odbywał w wadowickim klasztorze karmelitów bosych, złożył profesję
wieczystą 8 grudnia 1907 roku na ręce ówczesnego przeora klasztoru
w Wadowicach − o. Bogusława od św. Jana Chrzciciela (Jakub Jacaszek)8, zaś 2 lipca 1911 roku, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Zaraz potem
został mianowany lektorem teologii w Krakowie, co było przejawem
uznania ze strony władz zakonnych dla jego wiedzy i głębokiej duchowości zakonnej.
W 1914 roku, tuż po wybuchu I wojny światowej, władze zakonne
skierowały go wraz z innymi zakonnikami do klasztorów austriackich
w Wiedniu, Linzu i Grazu, gdzie o. Bertold Kozłowski nauczał teologii. Gdy w 1918 roku wrócił do Wadowic, władze zakonne wyznaczyły
go na prokuratora nowo odzyskanego klasztoru w Berdyczowie
(skasowany w połowie XIX wieku)9. Wraz z nim na nową placówkę
zakonną udali się: o. Kazimierz od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Józef Rybka)10, który jako prezes miał pokierować
tą placówką, a także o. Jan Nepomucen od św. Eliasza (Jan Sowa)11
i o. Mikołaj od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
bliski współpracownik św. Rafała Kalinowskiego, niestrudzony wychowawca wielu pokoleń karmelitów bosych.
8

AKC, Idem, Bogusław od św. Jana Chrzciciela (Jakub Jacaszek) (ur. 14 VI 1866 – zm.
8 IX 1943), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op. cit., bez sygn.,
s. 99–100; przeor w klasztorze karmelitów w Wadowicach w latach 1907–1911.
9
AKC, Idem, Bertold od Najświętszego Sakramentu…, op. cit.
10
AKC, Idem, Kazimierz od Niepokalanego Poczęcia NMP (Józef Rybka), (ur. 5 II
1854 – zm. 10 XII 1919), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…,
op. cit., bez sygn., s. 46−48.
11
AKC, Idem, Jan Nepomucen od św. Eliasza (Jan Sowa), (ur. 21 III 1868 – zm.
19 III 1944), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op. cit.,
bez sygn., s. 110−112.
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(Karol Jütner)12. Zakonnicy przybyli do Berdyczowa 16 czerwca 1918
roku, zaś w lutym 1919 roku dołączył do nich jeszcze o. Bronisław od
Trójcy Przenajświętszej (Stefan Jarosiński)13.
Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie, posadowiony w miejscu dawnej twierdzy, zwany Fortecą Najświętszej Maryi Panny, to
fundacja (1630) możnego rodu Tyszkiewiczów14 i jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego, naukowego i kulturowego w dawnej
Rzeczypospolitej, gdzie posługę religijną, w mocno zróżnicowanych
warunkach religijnych, społecznych i kulturowych, od początku sprawowali karmelici bosi. Historia klasztoru i jego oddziaływania wpisała się w burzliwe i trudne dzieje tych ziem, zmuszając zakonników
aż czterokrotnie do opuszczenia klasztoru w ciągu kilku wieków
jego trwania15. Po raz pierwszy, karmelici bosi zostali zmuszeni do
opuszczenia klasztoru w latach 1648−1649, w czasie trwających wojen
kozackich i napadów tatarskich. Berdyczów opuścił również fundator klasztoru, Janusz Tyszkiewicz (zm. 1649 w Lublinie); zakonnicy
powrócili do Berdyczowa w 1653, podejmując dzieło odnowienia kościoła i powrotu do ustanowionego wcześniej porządku nabożeństw.
Ponownie zostali wyrzuceni z klasztoru w 1684 roku przez spadkobierców fundatora, którzy „żałując zapisów poczynionych karmelitom
na klasztor postanowili ich wyrugować z Berdyczowa”. Zakonnicy powrócili w 1718 roku, na mocy dekretu Trybunału Lubelskiego, ponownie podejmując się odbudowy zniszczonych zabudowań i sprowadzając
ze Lwowa w 1721 roku (po 73 latach nieobecności) cudowny wizerunek Matki Bożej słynący łaskami. Po raz trzeci zakonnicy zostali
12

AKC, Idem, Mikołaj od Niepokalanego Poczęcia NMP (Karol Jütner), (ur. 25 II
1877 – zm. 25 I 1939), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op.
cit., bez sygn., s. 84−85.
13
AKC, Idem, Bronisław od Trójcy Przenajświętszej (Stefan Jarosiński) (ur.
1 I 1881− zm. 7 III 1959), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…,
op. cit., bez sygn., s. 146–148.
14

B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605−1975, Kraków 1979, s. 377; Idem, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego, Kraków 1998, s. 313–326;
Idem, Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Studium monograficzne, Kraków 2007, s. 10.
15

Zob. B.J. Wanat, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji…, op. cit.; Idem,
Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie…, op. cit.
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wyrzuceni z klasztoru w 1866 roku, na fali tzw. „wielkich kasat zakonnych” na ziemiach zaboru rosyjskiego. Bezpośrednim powodem miał
być skrytobójczy mord dokonany na o. Salezym Martusiewiczu, przeorze berdyczowskim. Zabudowania klasztorne przekazano różnym
instytucjom państwowym, część wynajęto Żydom na składy i sklepy.
Do użytku wiernych pozostawiono kościół i część klasztoru z przeznaczeniem na mieszkanie dla proboszcza. Na krótko zakonnicy powrócili do Berdyczowa w 1918 roku; w 1926 roku, po śmierci o. Terezjusza Sztobryna, ostatniego karmelity bosego władze komunistyczne
Związku Radzieckiego przejęły kościół i klasztor na własność skarbu
państwa. Dnia 15 listopada 1991 roku władze państwowe w Żytomierzu i Berdyczowie oddały kościół do ponownego kultu religijnego.
Karmelici bosi kolejny raz powrócili do Berdyczowa.
W 1917 roku kościół wraz z klasztorem berdyczowskim objęli w posiadanie jezuici i po częściowym odnowieniu klasztoru rozpoczęli pracę apostolską. Wkrótce jednak opuścili Berdyczów, ponieważ w 1918
roku przybyli do swej dawnej fundacji karmelici bosi16. Do ponownego objęcia berdyczowskiego klasztoru przez ten zakon przyczyniła się
w 1918 roku Maria Ksawera z Grocholskich Czartoryska, karmelitanka bosa17 oraz biskup żytomierski Ignacy Dubowski18, który na usilne
prośby mieszkańców Berdyczowa, będąc w Krakowie dnia 9 maja 1918
16

Idem, Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie…, op. cit.,
s. 311−312.
17
Matka Ksawera z Grocholskich Czartoryska (ur. 29 XI 1833, zm. 9 V 1929),
karmelitanka bosa, zob. J. Sewer h. Dunin-Borkowski, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, t. 13, Lwów 1895, s. 7−9; C. Gil, Księżna w trepkach.
Matka Maria Xawera Czartoryska. Karmelitanka bosa 1833–1928, Kraków 2000
− tu pełna biograﬁa i bibliograﬁa.
18
Ignacy Dubowski, (ur. 12 IV 1874 w Wilnie, zm. w 1953 roku w Rzymie), biskup
rzymskokatolicki, ordynariusz diecezji łucko-żytomierskiej w latach 1917–1925,
administrator diecezji kamienieckiej w latach 1917–1918, gorliwy i bohaterski
duszpasterz; 16 X 1916 został mianowany przez papieża Benedykta XV biskupem
łuckim i żytomierskim oraz administratorem diecezji kamienieckiej, sakrę biskupią
otrzymał 28 I (15 I) 1917 roku w kościele w Piotrogrodzie (Petersburg), rządy
w diecezji żytomierskiej objął 15 II 1917, zaś w diecezji łuckiej 17 IX 1919, gdzie
też prowadził niestrudzoną działalność duszpasterską w trudnym czasie rewolucji bolszewickiej; w 1925 r. zrezygnował z rządów w diecezji; osiadł w Rzymie,
wizytował paraﬁe w USA, Kandzie i Włoszech. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła
w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 52.
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roku, wezwał karmelitów do powrotu i objęcia berdyczowskiej twierdzy z posługą duszpasterską wśród okolicznej ludności19. Dokonało się
to w obecności karmelitów bosych − o. Antoniego od Dzieciątka Jezus
(Andrzej Foszczyński)20 i o. Ignacego od św. Teresy (Franciszek Bylica)21. Biskup Ignacy Dubowski zapowiedział, że w tym samym roku
(1918), dnia 16 lipca, w święto Matki Bożej Szkaplerznej czczonej
szczególnie w karmelu, odbędzie się uroczysta procesja do cudownego
obrazu berdyczowskiego z Żytomierza, której sam będzie przewodniczył22: „(…) uczyniłem ślub Matce Boskiej, że się odprawi uroczysta
pielgrzymka za obronienie diecezji od zniszczenia w czasie tej wojny.
Tyle jest zwykle ludzi na niej, że kiedy pierwsi będą w Berdyczowie,
równocześnie ostatni jeszcze wychodzą z Żytomierza (…)”23. Wiadomość o decyzji i prośbie biskupa Dubowskiego dotyczącej klasztoru w Berdyczowie ówczesny wikariusz generalny, o. Klemens Maria
od Anioła Stróża (Hugo Gerum) przekazał drogą telegraﬁczną wikariuszowi Janowi Chryzostomowi Lamosiowi24, który pełnił w tym czasie
urząd przeora klasztoru karmelitów bosych w Czernej oraz wikariusza
prowincji. Za jego urzędowania semiprowincja polska karmelitów bosych odzyskała w 1918 dawne klasztory w Lublinie i Berdyczowie25.
19

B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce…, op. cit., s. 399.
AKC, K. Furmanik, Antoni od Dzieciątka Jezus (Andrzej Foszczyński) (ur. 2 IX
1884 – zm. 22 V 1950), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…,
op. cit., bez sygn., s. 132–134.
21
AKC, Idem, Ignacy od Matki Naszej Teresy (Franciszek Bylica) (ur. 7 V 1878 –
zm. 14 III 1961), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op. cit.,
bez sygn., s. 152–154.
20

22

B.J. Wanat, Klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie…, op. cit.,
s. 311.
23

Ibidem, s. 312.

24

AKC, K. Furmanik, Jan Chryzostom od Wniebowzięcia NMP (Mikołaj Lamoś)
(ur. 6 XII 1858 – zm. 14 VIII 1928), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów
bosych…, op. cit., bez sygn., s. 62–65.
25

W 1920 roku, semiprowincja polska została podniesiona do godności samoistnej
Prowincji Karmelitów Bosych p.w. Ducha Świętego, jej pierwszym prowincjałem
został obrany przez kapitułę generalną o. Anzelm od Andrzeja Corsini (Maciej Gądek), zaś pierwszym deﬁnitorem prowincji wybrano o. Jana Chryzostoma Lamosia.
Zob. B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce…, op. cit., s. 65–75.
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W archiwum klasztoru karmelitów bosych w Czernej zachowała się
bardzo ciekawa korespondencja o. Bertolda od Najświętszego Serca
Jezusowego, kierowana do jego najbliższych w rodzinnych Wadowicach oraz do przełożonych zakonu karmelitańskiego. Ukazuje ona
o. Bertolda Kozłowskiego, jako głęboko religijnego człowieka i zakonnika, a także bacznego obserwatora ówczesnego życia. Przy pomocy pióra nakreślił on bardzo plastycznie obraz zarówno Berdyczowa,
który zobaczył przybywając doń w 1918 roku, jak i wydarzeń w jakich
przyszło mu uczestniczyć, takich jak choćby działania wojenne w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Pierwszy list skierowany do rodziców został napisany w Berdyczowie 12 sierpnia 1918 roku. Z dużym
talentem literackim, o. Bertold Kozłowski szczegółowo opisuje klimat
stosunków społecznych panujących w Berdyczowie, a także wyróżniające się na tle ubogiego miasta potężne zabudowania klasztorne.
Dwa kolejne listy również zostały napisane w Berdyczowie, datowane są na 4 czerwca i 30 czerwca 1920 roku. Oba skierowane zostały
do prowincjała karmelitów bosych o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek)26. Ojciec Bertold Kozłowski kreśli w nich przejmujący obraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.
Berdyczów 12 VIII 1918 r. Najdrożsi Rodzice, Spodziewam się, że doszedł do was
list pierwszy, który napisałem zaraz po przyjeździe tutaj. Teraz przesyłam znowu
parę słów, bo pierwej nie było żadnego sposobu. Koleje stanęły i nie było żadnego
połączenia z Galicją, jesteśmy tutaj już dwa miesiące blisko i powodzi nam się dobrze,
pomału oswoiliśmy się z tą myślą, że weszliśmy do rozeschniętej starej beczki,
do której jak woda przez szczeliny zaczyna się wciskać cywilizacja europejska. Poznałem to od pierwszego rzutu oka po naszym przyjeździe. Na stacji stały ekwipaże
obdarte i koszlawe, a nie czyszczone z błota od początku swego istnienia. Siedliśmy.
Przypatruję się rumakom. Jeden był bez ogona, a miał postać jednogarbnego wielbłąda, zbudowanego w stylu gotyckim, drugi bez zębów z kłapciatymi uszami, podobny
bardzo do osła. Zdaje się, że u obu tylko jedno oko było zdrowe. Jeden był kulawy
na nogi przednie, a drugi na tylne, co podczas biegu bardzo malowniczo wyglądało.
Dwa takie ekwipaże ciągnęły nas wśród tumanów kurzu, w których koła grzęzły
prawie po osie, − a dalej po bruku, który tutaj wygląda jak dno w kamieniołomach,
26

AKC, K. Furmanik, Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek), (ur. 24 II
1884 – zm.15 X 1969), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…,
op. cit., bez sygn., s. 178−181.
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nic więc dziwnego [że] już nam zaczęło grozić niebezpieczeństwo choroby morskiej.
I za taką jazdę zapłaciłem im 40 koron! Domy tutaj przeważnie jednopiętrowe
na głównej ulicy, w dalszych dzielnicach przeważnie parterowe, takie mniej więcej
jak w Wadowicach na „psiej ulicy”, ale jest tu wielki postęp w porównaniu z Wadowicami, jest tramwaj – wprawdzie nie elektryczny, ale konny. Zaprzęgają do niego wysłużonych weteranów tj. takie rumaki, które już nie potraﬁą wyciągnąć z błota dorożki, z tramwajem idzie im lżej, bo jedzie po szynach, z tego też względu konie nie potrzebują widzieć gdzie idą, więc zazwyczaj są ślepe. Bardzo to efektownie wygląda,
gdy łypią na przechodniów swoimi białkami. Na przodzie tramwaju stoi pan konduktor tj. mojsiek w jupicy z niebieskiego barchanu, watowany jak kołdra i przemawia
koniom do ambicji jakim długim batem, a potem jakimś gardlanym charchotem, podobnym do wrzasku zachrypniętej wrony. Ale konie po kilku bohaterskich podrygach wracają z ﬁlozoﬁcznym spokojem w poważny krok spacerowy, kiwając smutnie
głowami, zdają się rozmyślać nad swym ciężkim losem. Czasem tylko połechtane
silniej batem szarpią w bok, a wówczas tramwaj wylatuje z szyn i wpada do bramy
domu, albo wywraca jaki stragan z przekupką. Robi się pisk, wrzask, rozlega się
gwałt, harmider, a na twarzach pasażerów tramwajowych potrzebuje się robić wielkie
przerażenie na gębie. Patrząc na to wszystko, nie znalazłem w sobie tyle odwagi by
wsiąść kiedy na tramwaj berdyczowski, nie jechałem nim jeszcze nigdy. Wszystko
przepełnione potomkami Izraela, od strychu aż do piwnic – bo nawet w piwnicach
mają swoje sklepy i wszystko też nosi na sobie niezatarte piętno wysokiej kultury Icków i Szmulów. Od tej ziemi obiecanej oddzielony jest klasztor dawnymi murami
fortecznymi. W niektórych miejscach są one niestety porozpadane, w innych zachowane bardzo dobrze, przedstawiają się imponująco. Klasztor jednopiętrowy, zbudowany w kwadrat, pierwsze piętro wewnątrz odrestaurowane jest w naszym posiadaniu, parter oraz inne budynki klasztorne wokoło zajmują świeccy lokatorzy, milicja,
policja itd. Dużo to będzie kosztowało trudu żeby ich stąd wykurzyć. Wszystkie te
budynki razem z klasztorem w stanie opłakanym. Dachy dziurawe, rynny poodrywane, ściany odrapane, okna spróchniałe z powybijanymi szybami. Gospodarka moskiewska zrobiła swoje. Ale przy Bożej pomocy na tych ruinach zakwitnie znów
nowe życie. Kościół za to jest na zewnątrz gruntownie odrestaurowany i pokryty
27
nową blachą miedzianą . Wewnątrz bardzo dobrze utrzymany. Freski starożytne
27

Wspomniane remonty przeprowadzali jezuici, którzy objęli klasztor berdyczowski w 1917 roku, z chwilą objęcia klasztoru przez jego dawnych właścicieli – karmelitów bosych, została podjęta decyzja o zwrocie jezuitom sumy 20 000 tys.
koron poniesionym z tytułu remontu. Zob. B.J. Wanat, Klasztor karmelitów bosych
w Berdyczowie na Ukrainie…, op. cit., s. 311−312.
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na ścianach i sklepieniu tylko gdzieniegdzie trochę uszkodzone. Ołtarz wielki bardzo
pięknie odnowiony. Z dalekich stron przychodzą pielgrzymi do stóp Przenajświętszej
Panny, ale dawno już tyle ich nie było co na odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Odpust
ten obchodzi się tu od niepamiętnych czasów, zawsze w niedzielę po 16 lipca, żeby
ludność katolicka z dalszych stron mogła tutaj przybyć. W sam dzień 16 lipca jest
także uroczystość z sumą i kazaniem dla ludności z miasta i bliższych okolic. Tak
więc mamy właściwie dwa odpusty. Tego roku na odpust w niedzielę (21 lipca) przybyły tłumy ludu niezliczone. Coś podobnego widziałem tylko na Kalwaryi podczas
28
Wniebowzięcia . W wigilię tj. w sobotę przybył J.E. Ksiądz Biskup żytomierski Dubowski z pielgrzymką z Żytomierza. Całą drogę wynoszącą ponad 60 wiorst szedł
piechotą (jedna wiorsta jest trochę więcej niż jeden km). Z Żytomierza wyszedł ubrany w szaty pontyﬁkalne i tak szedł wiorst 10. Na sześć wiorst przed Berdyczowem
włożył znowu pontyﬁkalne szaty i w kapie, z mitrą i pastorałem, z asystą w dalmatykach szedł wolno z kroku na krok w spiekocie wśród tumanów kurzu, błogosławiąc
bez przerwy otaczające go tłumy. Wyszliśmy naprzeciw niego około trzeciej godziny
po południu z kościoła naszego z procesją ze wszystkimi sztandarami, feretronami
i obrazami, złączyliśmy się w mieście z procesją z kościoła paraﬁalnego i poszliśmy
razem cztery wiorsty poza Berdyczów. Tam nastąpiło spotkanie. Następnie szliśmy
razem śpiewając pieśni do Matki Boskiej przy dźwiękach orkiestry z Żytomierza. Był
to widok bardzo malowniczy i rozrzewniający. Nad nami powiewał cały las chorągwi
i sztandarów przeróżnych, na których bardzo często był na jednej stronie obraz święty a na drugiej orzeł biały w czerwonym polu, środkiem szedł długi szereg dziewcząt
z feretronami i obrazami, a wokół tłum ludzi, śpiewający pomimo przemęczenia z takim przejęciem, że znać było, że ci ludzie wiedzą i czują o co się modlą. Po drodze
witały Ks. Biskupa różne deputacje z chlebem i solą. Pierwsza deputacja robotników
fabrycznych z orkiestrą. Zagrano „Boże coś Polskę” po czym nastąpiło przemówienie, po którem oﬁarowano chleb, sól i kawał wielki doskonałej skóry na podeszwy.
Ks. Biskup odpowiedział, a na widok skóry uśmiechnął się i odrzekł: „no przecież
tyle butów nie zdarłem na tej pielgrzymce”. Zagrano jedną zwrotkę „Jeszcze Polska
nie zginęła” i procesja ruszyła dalej. Równocześnie po obu stronach drogi dwa oddziały salutowały do Księdza Biskupa, z jednej strony oddawali honory wojskowe
komimołojcy ukraińscy, z drugiej pruska piechota. Doszliśmy wreszcie do miasta,
i tu powitała Księdza Biskupa deputacja mieszczan, dalej rolników i szlachty. Śpiewając litanię do Matki Boskiej przeciągnęliśmy przez ulice Berdyczowa, aż do naszego
28

Ojciec Bertold Kozłowski wspomina kościół i klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej, położonej niedaleko od rodzinnych Wadowic, w których się urodził i skąd
często udawał się na kalwaryjskie dróżki maryjne.
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kościoła. Zagrzmiały organy i pieśni powitalne: Ecce sacerdos magnus. Ksiądz Biskup klęknął w prezbiterium a na stopniach ołtarza stanęło 14 ubranych w bieli panien
z Żytomierza, z których każda dźwigała wielką, przybraną w mirty i kwiaty woskową
świecę na ołtarz Matki Boskiej. Był to dar piękny i praktyczny, bo tutaj jeden pud tj.
40 funtów świec kosztuje 700 rubli, a funt rosyjski jest mniejszy od austriackiego,
bo ma tylko 430 gramów. Nastąpiło odsłonięcie cudownego obrazu Najświętszej Ma29
ryi Panny, a potem o. Kazimierz powitał Ks. Biskupa przemową od ołtarza, a następnie Ks. Biskup odpowiedział z tronu zaznaczając, że przybywa tutaj podziękować
30
Najświętszej Maryi Pannie za cudowną opiekę nad diecezją , a następnie by powitać
dawnych stróżów cudownego obrazu, którzy po latach wygnania powracają znowu
do swojej własności, by stanąć na straży koło tronu Przenajświętszej Panny i przez nią
upraszać pomoc i błogosławieństwo Boże. Następnie zaczęły się zaraz nieszpory,
które celebrował ks. Biskup nie zważając na straszne przemęczenie, na kurz i pot,
którym był okryty. Nie wyszedł ani na chwilę do zakrystii aby trochę odpocząć, lecz
został na tronie. Szczęściem miałem w kieszeni ﬂaszkę wina (na wszelki wypadek),
nalałem mu więc szklankę, którą wychylił prawie do dna siedząc na tronie, podczas
gdy barczyste postacie asysty zasłoniły go od kościoła. Nie potrzebuję chyba wspominać, że ścisk nie tylko w kościele, ale i w prezbiterium był straszny. Po nieszporach
kazanie, a potem prowadził Ks. Biskup procesję z Przenajświętszym Sakramentem
naokoło klasztoru po dawnych wałach i murach fortecznych. Późno w noc ukończyło
się wszystko. Do kolacji zasiadło przeszło 50 księży, którzy przybyli z pielgrzymkami lub przyjechali sami (księży było czterdziestu kilku, dobrze nie policzyłem
i 6 kleryków). Trzeba było ich wszystkich dobrze przyjąć i dać wszystkim nocleg, a tu
my przyjechaliśmy do pustych murów. Co to była za praca żeby to wszystko przysposobić. Kupiliśmy 6 widelców, noże i łyżek, najprostszych i najzwyklejszych i zapłaciliśmy za to 200 rubli. Za jedno prześcieradło żądano 100 rubli, nie było rady kupować,
trzeba było wszystko pożyczać i poduszki, kołdry, koce, prześcieradła, materace,
sienniki, łyżki, noże, talerze itd. dla 50 osób bo na tyle obliczyliśmy słusznie. Na odpust wszystko było gotowe, ale przez parę dni porządną miałem gimnastykę. W sam
odpust było pięć kazań. Na ganku kościelnym odprawiały się ciągle msze święte,
bo kościół nie mógł ludzi pomieścić. Tak samo w dolnym kościele, który znajduje się
pod górnym i jest tak samo wielki, tyle że niższy, odprawiały się tam także msze św.
29

Wspomniany w liście karmelita bosy to o. Kazimierz od Niepokalanego Poczęcia
NMP (Józef Rybka), który wraz z o. Kozłowskim przybył do Berdyczowa w 1918
roku.

30

Biskup Ignacy Dubowski był ordynariuszem diecezji łucko-żytomierskiej, którą
objął w trudnym czasie rewolucji bolszewickiej, zob. przypis nr 18.
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od samego rana. Pierwsze kazanie było na wotywie o godz. 9. O godz. 11 wyszły trzy
sumy. Jedna w dolnym kościele, druga na ganku, trzecia w górnym kościele przed
cudownym obrazem, którą celebrował Biskup. Podczas nich były trzy kazania.
Po sumie biskupiej wyszła na mury znowu procesja, podczas której przy czterech
ołtarzach śpiewano cztery ewangelie jak na Boże Ciało. Jest to stary zwyczaj pozostały po dawnych karmelitach w Berdyczowie a zatwierdzony przywilejami. Ewangelie
są inne niż na Boże Ciało, zastosowane do uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej.
Pogoda była prześliczna więc wszystko udało się pięknie. Księża spowiadali od samego rana więc ogromne tłumy ludu przystępowały do komunii świętej. Rano przyszło
jeszcze parę pielgrzymek z księżmi, więc gości na obiad było jeszcze więcej, mimo to
wszystkiego było pod dostatkiem, tylko piwa o mało nie brakło. Ale wybawił nas
od kłopotu pewien znajomy oﬁcer ukraiński, który wziął hajdamaków i zarekwirował
w jakieś restauracji wszystko piwo dla nas! Po obiedzie wyjechał Ksiądz Biskup
do Żytomierza powozem, bo koleje z powodu strajku nie szły już od kilku dni. Przyjeżdżali księża z miejscowości odległych o 200 wiorst i więcej. O godzinie 6 zaczęły
się nieszpory, podczas których miałem kazanie. Na zakończenie procesja. Późno
w noc zmęczony położyłem się spać i na drugi dzień nie wstałem już z łóżka, zawiało
mnie gdym był spocony, czy coś takiego, nie wiem, dosyć na tym, że w lewem kolanie
zjawiło się skądś zapalenie stawów. Przez kilka dni nie mogłem mszy św. odprawiać,
ale teraz już dzięki Bogu dobrze. Przez kilka dni po odpuście pozostało księży kilkunastu i spowiadali bez przerwy w kościele. Dużo jeszcze było pracy. Zbliża się Wniebowzięcie [15 VIII] na które tutaj także wielki odpust. Mam kazanie w wigilię na
nieszporach i przynajmniej w samo święto głowa będzie wolna. Na Narodzenie Matki Boskiej [8 IX] znowu wielki odpust, potem przypadają nasze odpusty na świętej
Matki naszej Teresy i św. naszego Ojca Jana od Krzyża, następnie znowu ogromny
odpust na Niepokalane Poczęcie [8 XII] i tak przez cały rok. Praca tu wielka więc i sił
trzeba wielkich, chyba więc jakoś cudownie będzie Matka Boża moje zdrowie podtrzymywać. Zresztą powodzi się nam tu dobrze, więc nie potrzebujecie się o mnie
trapić, a zresztą chociaż jesteśmy oddaleni jednak modlitwą możemy sobie zawsze
nawzajem pomagać, a to największa pociecha. Spodziewam się, że w domu wszyscy
są zdrowi. Co się dzieje z Karolkiem? Z żadnych klasztorów naszych nie było dotąd
sposobu otrzymać wiadomości. Spodziewam się, że jak tylko koleje pójdą, znajdzie
się jakaś droga, którą będzie można listy do nas posyłać. Zresztą nic u nas nowego nie
słychać. Czasem zrywają się w różnych okolicach gwałtowne burze, które Niemcy
zaraz tłumią. U nas spokojnie i jak dotąd bezpiecznie. Przesyłam wszystkim w domu
najserdeczniejsze pozdrowienia. Chciałbym do każdego z osobna coś napisać, ale czasu nie starczy. Milcię [Emilia Kozłowska] proszę szczególnie pozdrowić i wszystkie
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WW. SS w obu nazaretach [klasztorach panien nazaretanek]. Również Przewielebne31
go ojca przeora wadowickiego , któremu całuję szkaplerz jako też wszystkich naszych ww. ojców i braci. Poza tym wszystkich znajomych w Wadowicach i okolicy.
32
Proszę przesłać ode mnie pozdrowienia o. Augustynowi na Czerną . Można w paru
słowach napisać mu coś o naszym odpuście tutaj, bo może będzie ciekawy, a ja nie
mam już czasu pisać o tym na Czerną. Jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tacie i Mamie rączki całuję, kochający syn o. Bertold od Najświętszego Serca
33
Jezusa (…) .

Na karty kroniki klasztornej „pod miesiącem lipcem” 1920 roku,
zostały wklejone Jego przejmujące listy: pierwszy napisany w Berdyczowie 4 czerwca 1920 roku i drugi, nieco później pisany, również
z Berdyczowa, 30 czerwca 1920 roku. Obydwa zostały zaadresowane
do ówczesnego prowincjała karmelitów bosych o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek). Treść obu listów jest dramatycznym
zapisem chwil związanych z najazdem bolszewickim 1920 roku:
Berdyczów 4 VI 1920 r. Przewielebny N.O. Prowincjale! Po całodziennej jeździe z Krakowa do Lublina w sobotę 29 maja nie było nawet czasu trochę odpocząć, bo zaledwie przyjechaliśmy, już o północy przybył pan porucznik Piotrowski i na rano polecił przybyć na stację. Resztę nocy trzeba było się pakować
do drogi. Z Lublina wyjechaliśmy rano w niedzielę, w dzień Świętej Trójcy 30 maja
i w południe byliśmy w Chełmie. Korzystając z tego, że pociąg odchodził wieczór,
zwiedziliśmy miasto, ładną katedrę, odebraną schizmatykom, gdzie dawniej rezydował biskup. Katedra na szczycie góry skąd widok wspaniały na miasto rozłożone na stokach i na okolicę. Lud bardzo dobry, kościoły przepełnione, bo właśnie
31

W latach 1918−1920 przeorem w klasztorze karmelitów bosych w Wadowicach był
o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek), późniejszy prowincjał zakonu
w latach 1920–1921 oraz w latach 1921–1924, 1948−1951, 1951−1954, 1957−1960.
Zob. B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce…, op. cit., s. 83 i 583.
32

Wspomniany w liście o. Augustyn od Najsłodszego Serca Maryi, to rodzony brat
Bertolda Kozłowskiego, również karmelita bosy (Franciszek Kozłowski), zob. AKC,
K. Furmanik, Augustyn od Najsłodszego Serca Maryi (ur. 9 VIII 1894 – zm. 24 XI 1972),
[w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…, op. cit., bez sygn., s. 81−83.
33

AKC, List o. Bertolda od Najświętszego Sakramentu (Jan Kozłowski) do rodziców z 12 VIII 1918 r., pisany z Berdyczowa, nadany w Tarnopolu, [w:] AKC,
Chronica conventus Czernensis 1908−1924, sygn. 4, s. 337–342.
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niedziela była, wszędzie rozbrzmiewa tylko polska mowa. Z powrocie na stację
przyjęto nas w pobliskim dworku kwaśnym mlekiem, od którego nowego apostoła
(tj. o. Mikołaja) rozbolał brzuch. Wieczór jazda do Kowla, pociągiem etapowym.
Nie przyjmowano żadnych cywilnych, a innych pociągów dla cywilów nie było.
Gdyby nie p. porucznik Piotrowski bylibyśmy może utknęli w Chełmie, czekali
kto wie ile dni, lub musieli wracać nazad. Około północy byliśmy w Kowlu, wytrzęsieni dokumentnie w wozach. Do rana drzemaliśmy na stołkach w poczekalni,
potem jazda w drogę okrężną przez Polesie na Sarny, Olesk [Olesko], Korostań.
Cały dzień i połowę nocy jechaliśmy bez przerwy aż dobiliśmy do Żytomierza
około północy. Tutaj czekaliśmy do południa następnego dnia i jeszcze pociągu nie
było. Dopiero p. Piotrowski wystarał się, że nas wzięto na ciężarowe samochody
wojskowe idące do Berdyczowa. Przybyliśmy tu o 6 wieczór, we wtorek 1 czerwca
[1920]. Cała więc jazda z Krakowa trwała od soboty rano do wtorku wieczór –
nadspodziewanie krótko. W klasztorze zastaliśmy o. Bronisława [Jarosiński] pakującego swoje manatki i gotującego się do ucieczki przed bolszewikami, którzy
szli na Berdyczów od południa, paląc wszystko po drodze i wycinając w pień całą
ludność, zostawiając po sobie tylko zgliszcza popiołów i trupy. W mieście panika, którą podsycali Żydzi – choć bolszewicy byli jeszcze dość daleko. Sądziliśmy
z początku, że trzeba będzie zaraz zawracać i znowu uciekać. Szczęściem przyszły
pomyślne wieści. Wojska nasze uprowadziły w niewolę kilkanaście tysięcy jaz34
dy bolszewickiej, która od południa […] kilka tysięcy wzięli do niewoli, resztę
wycięli w pień; mało kto uszedł z życiem. Teraz spokojnie, choć wczoraj słyszeliśmy huk armat. W klasztorze nam trochę ciasno, bo go Ukraińcy galicyjscy wzięli
na szpital. Pono już wnet się wyprowadzą. Chełm dzwonnicy uszkodzony w miejscu gdzie styka się z murem. Pocisk armatni wybił dosyć wielką dziurę, prócz
tego kilka szyb wybitych, wewnątrz żadnych szkód nie ma. Przyjechaliśmy dzięki
Bogu zdrowi i nawet nie bardzo zmęczeni mimo bezsennych nocy. Całując święty
35
szkaplerz polecam się modlitwom i wszystkich pozdrawiam fr. Bertholdus .

Dwadzieścia sześć dni później o. Bertold Kozłowski relacjonował
prowincjałowi dalszy rozwój trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się
klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie, zakonnicy i ludność cywilna zamieszkująca miasto i jego okolicę:

34
35

Nieczytelne.
Ibidem.

300

Rok 1918 i 1920 w Berdyczowie w świetle relacji karmelity bosego o. Bertolda...

Berdyczów 30 VI 1920 r., Przewielebny N.O. Prowincjale. Jestem z o. Mikołajem w Lublinie. Z Berdyczowa zaledwie uciekliśmy z życiem przed bolszewikami.
Byliśmy w klasztorze wszystkiego pięć dni, bo przyjechaliśmy 1 czerwca [1920]
we wtorek wieczór − a w niedzielę w nocy o 11. tej uciekliśmy piechotą. Trudno opisać
co się tam działo. Bolszewicy mordowali wszystkich prócz Żydów. Całe miejscowości spalone, zrównane z ziemią i wymordowane. Kościoły poniszczone i zrabowane
doszczętnie. Cała ta fala bolszewicka uderzyła od południa i przełamała front polski,
a ponieważ była to przeważnie konnica więc niespodzianie zbliżyła się pod Berdyczów. Rano jeszcze był zupełny spokój. Odprawiliśmy uroczyście procesję Bożego
Ciała − a w nocy popłoch − ucieczka taborów − odwrót wojsk. Uciekliśmy tak jak
36
staliśmy, bo nie było czasu nic zabrać. O. Bronisław został, żeby uratować Cudowny Obraz. Uciekaliśmy w noc deszczową i chmurną piechotą; potem dopędziliśmy
tabory wojskowe i wsiedliśmy na wozy. Z nimi uciekaliśmy trzy dni i trzy noce nie
śpiąc i prawie nie jedząc, w deszczu, w zimnie strasznym w nocy, błądząc po stepach
w panice i trwodze, gdyż bolszewicy następowali nam na pięty. Odetchnęliśmy do37
38
piero w Sławucie . Przeczekaliśmy trochę na probostwie , potem w drugiej paraﬁi
w Krzywinie, a ponieważ przyszły wieści, że Berdyczów znów odebrany bolszewi39
kom, więc chcieliśmy zaraz tam powrócić − ale dojechaliśmy tylko do Szepetówki .
Tutaj plebania pusta − więc u znajomych mi państwa (plenipotenta hr. Potockiego)
mieszkaliśmy 10 dni, bo ciągle mieliśmy nadzieję, że da się wrócić do Berdyczowa.
Niestety! na próżno! Bolszewicy mają takie siły, że wojska polskie z trudnością w defensywie utrzymać się mogą. Front od Szepetówki blisko, raz nawet w nocy o mało
tam bolszewicy nie wpadli. Wobec tego wyjechaliśmy i przybyliśmy do Lublina
w niedzielę 27. W Równem na probostwie dowiedzieliśmy się, że był tam o. Bronisław, któremu udało się chwycić jakiś pociąg i że przywiózł tam jakieś kosztowności,
które o. Anatol zabrał do Krakowa. Z o. Bronisławem od chwili ucieczki z klasztoru
36

AKC, K. Furmanik, Bronisław od Trójcy Przenajświętszej (Stefan Jarosiński),(ur. 1 I 1881 – zm. 7 III 1959), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów
bosych…, op. cit., bez sygn., s. 146−148.
37
Sławuta na Wołyniu, była własnością rodu książąt Lubartowiczów Sanguszków
(linia kowelska), jej ostatnim właścicielem był Roman Damian Sanguszko (ur.
1832, zm. 1917), ordynat zasławski, zamordowany na stopniach swojego pałacu
przez bolszewików w 1917 roku.
38
Przy kościele pw. św. Doroty, fundacji Eustachego Erazma Sanguszki, właściciela Sławuty.
39
Szepetówka na Wołyniu położona niedaleko od Sławuty, była również własnością
książąt Lubartowiczów Sanguszków, znana m.in. z prowadzonej przez Sanguszków
hodowli konia arabskiego.
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nie widzieliśmy się wcale. Potem od uciekinierów późniejszych dowiedzieliśmy się,
że o. Bronisław z Równego powrócił do Berdyczowa, gdy ten przejściowo znów był
w rękach polskich − ale już drugi raz uciec nie zdołał. Jest wiadomość pewna od osób,
które to widziały, że o. Bronisława bolszewicy pochwycili, aresztowali i męczyli. Co
się z nim dalej stało, nikt nie wie. Również nie wiemy co się stało z Cudownym
Obrazem MB, z kościołem, klasztorem − czy zniszczone, czy ocalały. Tak się skończyło drugie wydanie fundacji berdyczowskiej. Jestem jednak dobrej myśli i mam
40
nadzieję, że gdy trzeci raz tam pojedziemy, to już się utrzymamy na zawsze (...) .
Te straszne koleje jakie ta fundacja przechodzi są dobrym znakiem; widocznie będzie kiedyś kwitła chwała Boża. Dużo byłoby do opowiadania o tej naszej Odyssei,
może znajdzie się kiedyś sposobność. Może pozwoli mi P.N.O. odprawić na Czernej
rekolekcje i wyznaczy mi jaki spokojny konwent bym się mógł trochę skupić duchowo zanim trzeci raz pojadę do Berdyczowa, co jak spodziewam się będzie mogło
nastąpić jeszcze przed jesienią. Całuję święty Szkaplerz, polecam się modlitwom, fr.
41
Bertholdus in Corde Iesu .

Przejmujący opis tych trudnych, pełnych dramatyzmu dni przedstawił również, (niezależnie od o. Bertolda Kozłowskiego), dziejopis
zakonu – o. Jan Kanty od Matki Naszej Teresy (Alojzy Osierda)42
w swojej pracy kronikarskiej Zapiski do historii karmelitów bosych
w Polsce43, na stronach dotyczących klasztoru w Berdyczowie. Osierda odnotował wielkie poświęcenie o. Bronisława Jarosińskiego przy
ratowaniu koron i wotów cudownego obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej, aby nie wpadły w ręce bolszewików: „(…) całą noc rozbierał ołtarz wielki, wota i korony zdjął i zachował u siebie, zabrawszy ze sobą
matkę ks. Moszczyńskiego, kuzynkę jego i dwóch skautów pojechał
do chorego, do Husiatyna i to było Opatrzności zrządzenie (…) stamtąd
40

AKC, List o. Bertolda od Najświętszego Sakramentu (Jan Kozłowski) do Prowincjała o. Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Maciej Gądek) z 30 VI 1920 r., Chronica
conventus Czernensis 1908−1924, sygn. 4, s. 388.

41

Ibidem.

42

AKC, K. Furmanik, Jan Kanty od Matki Naszej Teresy (Alojzy Osierda) (ur. 22 V
1878 − zm.15 III 1948), [w:] Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych…,
op. cit., bez sygn., s. 126–129.
43

Archiwum Prowincji karmelitów bosych (dalej: AP), Jan Kanty od Matki Naszej
Teresy (Alojzy Osierda), Berdyczów, [w:] Zapiski do historii karmelitów bosych
w Polsce, sygn. 5, s. 459.
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dał znać skautom, by uciekali do Polski (…)”44. Ojciec Bronisław Jarosiński, korzystając z pomocy zaprzyjaźnionych osób udał się w dalszą drogę do Cudnowa, stamtąd zaś pociągiem (bez biletu) dojechał
do Równego, do o. Anatola i tu złożył korony, tu też, przy pomocy o.
Anatola wyrobił papiery na powrót do Berdyczowa, dostał też nominację na kapelana przy polskim wojsku i rozkaz komendy wojskowej
na wywóz kosztowności kościelnych wojskowym pociągiem. Podróż
z Równego do Szepetówki odbywał o. Jarosiński w towarzystwie Franciszka Drozdowskiego. Na krótko Berdyczów dostał się pod wpływy
Wojska Polskiego.
Korzystając z chwilowego zamieszania, o. Bronisław od Trójcy
Przenajświętszej (Jarosiński) powrócił pociągiem kurierskim do miasta. Berdyczów był spustoszony, zniszczone ulice kontrolowane przez
patrole wojskowe, ludność cywilna spacyﬁkowana i przerażona45. Kto
mógł opuszczał pośpiesznie splądrowane miasto. Według kronikarskiej relacji o. Jana Kantego Osierdy: „(…) przed kolejnym atakiem
bolszewików, Polacy uciekli z miasta w nocy, z poniedziałku na wtorek, o. Bronisław został sam w klasztorze naszym, noc spędził na organach [chórze] dla bezpieczeństwa, żeby nie być zamordowanym, ale
nie było najścia (…)46. Kolejne dni spędził o. Bronisław ukrywając
u polskich rodzin się pod Berdyczowem, u p. Filkiewicza, u panien
Piwockich (…) zaś po powtórnym zajęciu Berdyczowa przez bolszewików dla większego bezpieczeństwa − u polskich komunistów p. Widawskiego i p. Gusińskiego47. Nie było już jakiegokolwiek kontaktu
z karmelem bosym w Polsce”48.
Ta przejmująca relacja ukazuje splot losów karmelitańskich zakonników, księży diecezji łucko-żytomierskiej, jak również wiernych,
którym posługiwali. Przedstawia też niełatwe początki Niepodległej
44

Ibidem, s. 460.

45

AP, Jan Kanty od Matki Naszej Teresy (Alojzy Osierda), Berdyczów, [w:] Zapiski
do historii karmelitów bosych w Polsce, sygn. 5, s. 461.

46

Ibidem, s. 462.

47

Ibidem, s. 463.

48

Dzieje o. Bronisława Jarosińskiego w latach 1919−1921, zupełnie dotąd nieznane
w historiograﬁi karmelitańskiej, są przedmiotem odrębnych badań autorki i zostaną
opublikowane.

303

Jolanta M. Marszalska

Polski, gdzie w trudne warunki codziennego życia nierozłącznie
wplatało się zagrożenie zewnętrzne, toczące się walki z bolszewikami, a na porządku dziennym były choroby i śmierć. Przytoczona korespondencja o. Bertolda Kozłowskiego pisana pięknym, plastycznym
językiem ukazuje w sposób przejmujący dramatyzm tamtych dni.
Ojciec Bertold Kozłowski pisał z pełnym przekonaniem wierząc, że
po wielu trudnych zakrętach historii fundacja berdyczowska kiedyś
się odrodzi, nie przewidział tylko, że wiele czasu będzie musiało
upłynąć nim stanie się to faktem, a tysiące ludzkich istnień utraci
życie walcząc z rodzącym się bolszewizmem na tamtych ziemiach.
Karmelici Bosi Prowincji p.w. Ducha Świętego powrócili do Berdyczowa w 1991 roku.
Jolanta M. Marszalska
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Z historii polskiego ruchu jazzowego
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Przedrukowując artykuł Jana Poprawy z wydawanego onegdaj „Notesu Jazzowego”, wydawnictwa bezdebitowego i trudno dostępnego,
pragniemy przybliżyć podstawowe informacje o historii polskiego ruchu jazzowego.
Tadeusz Skoczek

1.
Jednym z ewenementów polskiego ruchu jazzowego było pojawienie się w nim, począwszy od pierwszych chwil „ery nowożytnej” (czyli od czasu przełomu październikowego) swoistych struktur organizacyjnych – klubów jazzowych.
Dlaczego uznać trzeba owo zjawisko za szczególnie ważne? Z kilku powodów. Wiadomo, w jakich wielkich trudnościach „przebijała
się” do powszechnej świadomości i akceptacji sztuka jazzu w naszym
kraju. Znane są malownicze obrazki dokumentujące „katakumbowy”
okres polskiego jazzu. Gatunek ten w latach pięćdziesiątych, prawdopodobnie właśnie przez niepoczytalne zaliczenie go do okresu zjawisk „wrogich” – zyskał renomę bardzo osobliwą. Stał się mianowicie muzyką czy nawet substytutem idei – dla wtajemniczonych. Jakie
nieprzebrane morze snobizmu wywołać musiała ta renoma! „Odwilż”
związana z październikowymi przemianami demokratyzującymi życie w Polsce, spowodowała gwałtowne zainteresowanie publiczności
tym owocem, dotąd zakazanym. Komercyjny sukces jazzu (albo tego,
co za jazz uważano) wymusił niejako na rzeczywistych miłośnikach
tej gałęzi muzyki (a także na snobach) niechętnie fraternizujących się
z tłumem – stworzenie nowego rodzaju wtajemniczenia – czyli dość
hermetycznych stowarzyszeń, najczęściej nazywanych jazz klubami.
Oczywiście zadaniem (przynajmniej oﬁcjalnym zadaniem) tych pierwotnych organizacji nie było tylko chronienie immunitetu „wtajemniczenia”. Przynajmniej równie poważną motywacją zawiązywania jazz
klubów (z czasem zresztą motywacją przejmującą dominację) – było
rzeczywiste zainteresowanie wartościami jazzu i chęć popularyzacji
tej muzyki. Owe funkcje szczególnie eksponowane były w małych
ośrodkach, oddalonych od centrów kulturalnych kraju. Tam właśnie
kluby odegrały szczególnie znaczącą rolę popularyzatorską, pozosta-
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wiając ślad na pokoleniu młodzieży „październikowej”. W dużych
centrach kulturalnych kluby i stowarzyszenia rychło przejmowały
na siebie funkcje managerskie, co doprowadziło do swoistej odmienności klubów warszawskich, krakowskich, gdańskich etc. od tych, które powstawały w Dzierżoniowie, Tczewie czy Tarnowie…
Idea stowarzyszania się w kluby jazzowe żywa jest do dziś [tekst
powstał w roku 1983 – TS]. Przekonać się o tym możemy choćby
z wypowiedzi przedstawicieli „prowincji jazzowej” publikowanych
w „Notesie Jazzowym”. W jakiej mierze w sytuacji lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku (czyli ćwierć wieku później) fala stowarzyszeń i klubów organizowanych pod sztandarem muzyki jazzowej
jest odpowiednikiem klubów z drugiej połowy lat pięćdziesiątych?
Spróbować trzeba odpowiedzi na to pytanie. Zanim ta odpowiedź
nastąpi – przypomnijmy nieco faktów z odległej o ćwierć wieku
przeszłości.
Autor tego szkicu zdaje sobie w pełni sprawę z niedoskonałości posiadanej przezeń dokumentacji polskiego życia jazzowego. Środowisko
jazzowe charakteryzowało się (i charakteryzuje, niestety) organiczną
niechęcią do dokumentowania swej działalności. Poza nielicznymi
wyjątkami (jak na przykład archiwum jazz klubu z Grodziska Mazowieckiego, znajdującym się posiadaniu Jana Poprawy) działalność
niewielkich stowarzyszeń i klubów nie pozostawiła akt i innych archiwaliów. Oprzeć się więc trzeba było na wiadomościach prasowych.
Są one zazwyczaj bardzo lakoniczne, często niepełne bądź sprzeczne.
Największą zasługę w dokumentowaniu polskiego ruchu jazzowego
w latach 1956−1960 miał oczywiście miesięcznik „Jazz”. Głównie
na podstawie zamieszczonych tam wiadomości zestawiona została ta
lista pierwszych klubów jazzowych.
I jeszcze jedno zastrzeżenie: zestawienie tu publikowane dotyczy
jedynie tych klubów czy stowarzyszeń, których istnienie zostało
s f o r m a l i z o w a n e. Wiadomo bowiem sporo o rozmaitych nieformalnych kręgach towarzyskich, które można by nazwać klubami
jazzowymi (a które z całą pewnością wypełniły funkcje tych klubów,
organizowały jazzowe koncerty i jam-sessions, dyskutowały o muzyce, wspólnie słuchały płyt, etc.). Na jednej z sesji Sekcji Publicystów
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Krakowie Marek Karewicz
mówił o takim charakterze jazzowego środowiska w Warszawie, gdzie
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skupiono się wokół Staromiejskiego Domu Kultury – i nawet w jakimś
czasie używano nazwy „Jazz-Klub Manekin”. Cóż z tego, kiedy nie
udało się dotrzeć do jakichkolwiek dokumentów pozwalających uznać
ów faktyczny klub za formalną, prawnie określoną strukturę organizacyjną…
Zastrzegając więc raz jeszcze przewidywaną niekompletność listy
tu przedstawionej – autor pragnie przede wszystkim wywołać przekonanie, że odnalezienie wszystkich śladów ruchu jazzowego w Polsce
jest konieczne. Byłoby wyśmienicie, gdyby owe wątłe ślady wyłowione z łamów prasy – zostały spenetrowane przez wyposażonych w historyczny warsztat badaczy. Może dla studentów, dla studenckich kół
naukowych, a może dla małych i ciekawych przeszłości dziennikarzy
to zadanie?
2.
Za pierwszą samodzielną organizację miłośników jazzu w Polsce po roku 1956 bezspornie trzeba uznać Krakowski Jazz Klub,
później zwany „Helikonem”. Tutaj podajemy tylko dane podstawowe. Czyli przede wszystkim datę pierwszego zebrania konstytuującego KJK. Miało ono miejsce 28 lutego 1956. A oto lista uczestników tego zebrania: przewodniczył Stefan Ferster, protokołowała
Krystyna Głowacka, ponadto obecni byli: Jacek Borowiec, Marian
Eile, Marian Ferster, Teresa Ferster, Janusz Janas, Adam Kaczyński, Stanisław Kalwiński, Andrzej Melzer, Janusz Musiał, Juliusz
Mysiński, Jerzy Skarżyński, Lidia Skarżyńska, Janusz Szewczyk,
Danuta Trzecieska, Kornelia Woltyńska i Rafał Woltyński. Decyzja władz o zarejestrowaniu Krakowskiego Jazz Klubu jako samodzielnego stowarzyszenia zapadła po kilku miesiącach, 29 października 1956 r.
13 października 1956 roku w Gdańsku odbyło się pierwsze zebranie
Klub Jazzowego, który powołany został jako sekcja Klubu Pracowników Kultury. Było to istotne novum w stosunku do inicjatywy krakowskiej. Odtąd działalność polskich klubów jazzowych miała dwa
prawne warianty: samodzielnego stowarzyszenia, zarejestrowanego
zgodnie z prawem o stowarzyszeniach w lokalnym urzędzie – bądź
pozbawionej osobowości prawnej komórki aﬁliowanej przy jakiejś in-
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stytucji czy organizacji. Pierwszy wariant miał swe precedensy jeszcze w okresie międzywojennym (konkretnie w roku 1926, kiedy zarejestrowano w Krakowie Stowarzyszenie JAZZ), zaś drugi – choćby
w działalności Sekcji Jazzowej organizacji YMCA (zarówno przed,
jak i po drugiej wojnie światowej). Pozostając przy spotkaniu gdańskich miłośników jazzu przypomnieć trzeba też, że choć ono było
inauguracyjne dla formy klubowej – to przecież poprzedzone wieloma cennymi inicjatywami na rzecz jazzu, przeprowadzonymi w tym
środowisku. Wspomnimy tu choćby zainaugurowaną (i niestety nie
rozwiniętą nadzwyczajnie) ideę klubu muzycznego na wzór praskiego
„Divadla Hudby”.
Inauguracja gdańskiego klubu miała miejsce 24 marca 1955 roku,
w kawiarni Klubu Pracowników Kultury w Gdańsku (ul. Garncarska
18−20), zaś inicjatorem imprezy był Józef Balcerak. Tenże zasłużony
działacz powołał do życia miesięcznik „Jazz”, który zaczął ukazywać
się również w Gdańsku, w lutym 1956 roku (i również pod patronatem
Klubu Pracowników Kultury).
W maju 1957 roku od gdańskiego jazz klubu oddzielił się w nowy
twór w postaci Klubu Jazzowego „Święci 57”. Został on usytuowany prawnie przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich.
ZSP w tym czasie przejęło także mecenat nad miesięcznikiem „Jazz”.
Z doniesień prasowych, pozbawionych niestety bardziej szczegółowych danych, można się dowiedzieć, że wiosną 1957 roku działa także
w Gdańsku klub jazzowy „Medycy” (przypuszczać wszakże trzeba,
że była to raczej nazwa stosowana zazwyczaj do studenckiej placówki
klubowej, której jedną z form działalności był jazz). W roku 1958 klub
„Święci” zmienił nazwę na „Jazz Club Studencki”. W tym samym
czasie powstał klub jazzowy w Gdyni (o którym nic więcej nie udało
się dowiedzieć).
Tylko trzy dni później niż w Gdańsku – odbyło się otwarcie Jazz
Klubu w Poznaniu. W dniu 17 października 1956 roku inauguracja
działalności rozpoczęła się koncertem Sekstetu Komedy w sali Klubu
Międzynarodowej Prasy i Książki. Nie znamy innych imprez (czy jakichkolwiek innych form działania) poznańskiego jazz klubu w owym
czasie. Dopiero po pół roku prasa ogłosiła imprezy „Klubu Jazzowego Tygodnika Zachodniego”. Były to m.in. zabawy i jam-sessions
(na przykład w czerwcu 1957 roku z udziałem muzyków ze Szwecji
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i Czechosłowacji). Prezesem tego Klubu (personalia są istotne w tropieniu śladów przeszłości) był Andrzej Wróblewski, po nim zaś – od
roku 1958 – inż. Jan Kozłowski.
Kolejne dokumentowane wiadomości o istnieniu klubu jazzowego pochodzą z Łodzi. Wiadomo oczywiście, że aktywność jazzowa
w tym mieście była spora, także w latach przedpaździernikowych,
niemniej na łamach prasy wiadomość o zawiązaniu klubu jazzowego w „polskim Manchesterze” pojawiła się dość późno. Według posiadanych źródeł otwarcie jazz klubu miało miejsce w listopadzie
w 1956 roku. Patronem klubu było – jak w większości przypadków
wyliczanych tu – Zrzeszenie Studentów Polskich. Klub mieścił się
w kawiarni studenckiej przy ul. Jaracza 7. Kierownikiem klubu był
Z. Bartoszewicz, znany w owym czasie popularyzator muzyki jazzowej. Łódzki klub zapisał się w historii polskiego ruchu jazzowego m.in. tym, że jako pierwsza jazzowa organizacja naszego kraju
nawiązał kontakty zagraniczne (nie chodzi tu bynajmniej o udział
zagranicznych muzyków w klubowych imprezach, lecz o patronat
objęty nad łódzką placówką przez Hot Club z Frankfurtu nad Menem).
O tym, że działalność studenckiego jazz klubu w Łodzi pobudzała zainteresowanie jazzem (ale też ambicje rywalizujących z ZSP
środowisk) – świadczyć może fakt, iż jesienią 1959 roku powstał
w tym mieście drugi podobny organizm: „Jazz Club Storyville”, którego sponsorem był Komitet Łódzki ZMS. Siedziba tego klubu mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 282, prezesem był A. Orłowski, zaś
wśród klubowych zespołów debiutowali tam m.in. Michał Urbaniak,
Andrzej Jóźwiak, Czesław Majewski i Włodzimierz Wander.
Również z listopada 1956 roku pochodzą pierwsze wiadomości
o istnieniu jazz klubu we Wrocławiu. I tam działalność jazzowa była
wcześniejsza – np. już w lutym 1956 odbyły się jakieś „eliminacje turnieju jazzowego” (cyt. za nieocenionym „Jazzem”). Ale 29 listopada
1956 roku odbyło się pierwsze oﬁcjalne i odnotowane zebranie klubu
jazzowego we Wrocławiu. I ta komórka zarejestrowana została, jako
agenda ZSP. Lokalem klubu (dzielonym ze Studenckim Teatrzykiem
Eksperymentalnym) stała się dawna kawiarnia „Artystyczna”. Wyróżniającym się działaczem wrocławskiego klubu był Andrzej Ciążyński.
Ten sam animator jazzowego życia we Wrocławiu stanął na czele no-
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wego jazz klubu, jaki pod koniec roku 1959 powstał w świeżo otwartym „Pałacyku”.
Z roku 1956 mamy jeszcze jedną wzmiankę prasową, tym razem
dotyczącą jazz klubu w Toruniu. Niestety, nie udało się odtworzyć
daty jego zawiązania i sytuacji formalnej, w każdym razie 8 grudnia
1956 „instytucja” ta zorganizowała w kawiarni „Europejskiej” koncert
Krzysztofa Komedy. Klub miał wówczas ok. 20 członków, studentów
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wieści o późniejszej historii toruńskiego klubu także nie ma. Widać jednak istniał przez jakiś czas.
Skoro końcem roku 1959 (jak donosiła prasa) „patronat nad Jazz Clubem studenckim UMK objęło ZSP i ZMW”.
Tyle posiadamy wiadomości o inicjatywach organizatorskich prowadzących do powołania klubów jazzowych w roku 1956. Zupełnie
zresztą możliwe, że było ich więcej. W roku 1957 passa organizatorska
trwała. Wymienione dotychczas kluby prowadziły nadal działalność,
pojawiały się nowe. W lutym 1957 roku jazz klub w Lublinie (nie wiemy w jakiej formie organizacyjnej) zorganizował pierwsze w mieście
jam-session, w którym poza zaproszonymi muzykami poznańskimi
wzięli udział miejscowi jazzmani (z zespołu „Bemol” i zespół Akademii Medycznej). O działalności lubelskiego jazz klubu prasa donosiła w roku 1957 wielokrotnie, m.in. przy okazji jednego z pierwszych
w Polsce wejścia jazzmanów na estradę Filharmonii (15 października
1957 r.).
Co prawda Nowa Huta od dawna jest dzielnicą Krakowa, niemniej
w latach pięćdziesiątych trwał jeszcze mit „miasta socjalizmu” raczej
jako alternatywy, a nie dopełnienia jego metropolii. Toteż wiadomość
o pojawieniu się jazz klubu w Nowej Hucie eksponowano szczególnie.
Klub taki powstał przy Zakładowym Domu Kultury huty. Na pierwsze jam-session w dniu 7 kwietnia 1957 roku zgłosiło się pięć zespołów. Adres klubu (piwnice kina „Świt”) prędko się zmienił, ponieważ
patron nie wywiązał się z obietnic. Po jakimś czasie aﬁliowano klub
przy „Ognisku Młodych” ZMS, które dało (nigdy niespełnione) obietnice adaptacji i wyposażenia klubowego lokalu. Prezesem nowohuckiego jazz klubu był Stanisław Florek, jednym z najaktywniejszych
działaczy Jan Chmielowski − zaś w zespołach działających przy tej
organizacji debiutowali m.in. Jan Byrczek, J. Krzeczek i Przemysław
Gwoździowski.

313

Jan Poprawa

10 maja 1957 roku w Warszawie Leopold Tyrmand otwarł uroczyście
„Hot Club Hybrydy”. Jeśli pominąć wcześniejsze liczne inicjatywy jazzowe w stolicy (jako nieodpowiednio udokumentowane) – można by
uznać „Hybrydy” za pierwszy sformalizowany klub jazzowy Warszawy po październiku 1956 r. Pierwotnie klub ten zrzeszał 20 członków,
w tym większość muzykujących amatorów jazzu. Trzon członkowski
tworzyli absolwenci i studenci Politechniki Warszawskiej. Działalność
Hot Clubu Hybrydy, niezmiernie zasłużonej dla polskiego jazzu instytucji – kilkakrotnie została opisana, toteż nie będziemy do niej wracać w tym tekście, będącym raczej próbą ogólnej systematyzacji, a nie
charakterystyki poszczególnych cząstek ruchu klubowego.
W dniu 22 maja 1957 roku odbyła się pierwsza impreza zorganizowana przez jazz klub w Szczecinie. W mieście tym inicjatywę jazzową przeprowadzał od maja 1956 roku Stanisław Modelski, prowadzący jedną z pierwszych w Polskim Radiu stałych audycji jazzowych.
Po roku pracy Modelskiego przy Klubie „13 Muz” (szczeciński klub
związków twórczych) zawiązała się nieformalna grupa fanów audycji
Modelskiego. W tym m.in. miejscowych muzyków z zespołu „Synkopa”. W pierwszym szczecińskim jam-session, inaugurującym klubową działalność – wzięli udział m.in. muzycy z miejscowych zespołów
„Synkopa”, „Orbis”, zespołu J. Wilczka oraz z „Pinokia”.
W połowie 1957 roku nastąpiła (jak doniósł „Jazz”) rejestracja Śląskiego Jazz Clubu w Zabrzu. Mimo iż działał on (niejako bez debiutu)
od pół roku i miał w swym dorobku organizacyjnym 33 przeprowadzone koncerty lub jam-sessions – nie udało się znaleźć wiarygodnych
wiadomości o dacie rzeczywistego zainicjowania jego działalności.
We wrześniu 1957 roku przy Wojewódzkim Domu Kultury w Bydgoszczy powstał także jazz klub. WDK oddało do jego dyspozycji salkę na 30 miejsc i umożliwiło korzystanie z sali widowiskowej (w której przeprowadzono pierwszą imprezę z udziałem Krzysztofa Komedy). Bydgoski klub jazzowy liczył w chwili konstytuowania się ok. 30
członków, głównie młodych (przeciętna wieku wynosiła 18 lat). Jak
w większości podobnych przypadków klub stał się miejscem startu
amatorskiego zespołu jazzowego.
Niejedna inicjatywa organizatorska w interesującej nas sprawie tonie w mrokach niepamięci. Specjalnych żmudnych badań wymagałoby np. odtworzenie fenomenu, a przynajmniej początków działalności
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klubu jazzowego w Dzierżoniowie. Musiał on działać wcześniej, skoro
w roku 1958, podczas tradycyjnego zjazdu przedstawicieli klubów jazzowych z całej Polski okazało się, że właśnie dzierżoniowska organizacja jest najliczniejsza. Według informacji „Jazzu” klub ten (skupiający członków z kilku miejscowości) miał 55 członków, w tym 18
praktykujących muzyków.
Ile jeszcze zorganizowanych form życia jazzowego miało miejsce
w Polsce w tych dwóch ciekawych latach? Temat czeka na bardziej
szczegółowe zbadanie.
3.
Jakie wnioski nasuwają się po lekturze tego prowizorycznego zestawienia? Oto przede wszystkim wykaz ten dokumentuje powszechne przekonanie o silniejszym oddziaływaniu muzyki i obyczajowości
jazzowej na młode, niż na starsze pokolenie. Swoistym katalizatorem
organizacji miłośników jazzu były zazwyczaj środowiska studenckie
i młodointeligenckie. Większość zawiązywanych klubów w jakiś sposób związana była ze Zrzeszeniem Studentów Polskich (Łódź, Wrocław, Toruń, Lublin, Warszawa, a od pewnego czasu Gdańsk). ZSP
było w tym czasie mecenasem wielu awangardowych dziedzin życia
publicznego. To za sprawą działających pod egidą ZSP teatrzyków studenckich tchnięta została nowa treść w polską estradę rozrywkową.
To ZSP mecenasowało znaczącym inicjatywom literackim czy edytorskim (np. krakowska „Zebra”). Jazz, muzyka fascynująca młode
pokolenie – był w naturalny sposób zaadoptowany przez organizację studentów. Ten ścisły związek polskiego ruchu jazzowego z ZSP
miał jednak pewne słabości. Otóż działające jako agendy studenckich
klubów „kluby jazzowe” pozbawione były większej samodzielności.
Właściwie z wymienionych powyżej klubów – jedynie „Hot Club Hybrydy” miał większe znaczenie dla historii muzyki jazzowej w Polsce.
Pozostałe „organizacje” stawały się wcześniej lub później zwykłymi
pionkami w coraz bardziej uzawodowionej grze jazzowej. Coraz bardziej zmieniały się w grona wykwaliﬁkowanych konsumentów, zatracając przebojowość i inicjatywę programową. Pod tym względem samodzielne stowarzyszenia, odpowiedzialne same za swój byt (w tym
także budżet i renomę) wydają się rozwiązaniami trafniejszymi.
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Samodzielność tych stowarzyszeń prowadziła bowiem do prostszych
rozstrzygnięć: albo działalność na tyle prężna, że pozwalająca na zarobki i utrzymywanie zespołów jazzowych – albo likwidacja. Kluby
aﬁliowane przy innych, większych jednostkach – zdane były na łaskę
i dotacje swych patronów, co niezależnie od intencji działaczy – często
uniemożliwiało jakiekolwiek sukcesy (przykładem jest tu klub w Nowej Hucie).
Program działania klubów jazzowych w latach 1956−1957 miał dość
charakterystyczne wspólne cechy. W większości przypadków chodziło o stworzenie presji na potencjalnych organizatorów życia muzycznego, by jazz wprowadzili oni do naturalnego obiegu koncertowego.
Przyznać trzeba, że muzyka jazzowa − zwłaszcza jazz tradycyjny –
cieszyła się wówczas znaczną popularnością, niemniej była to popularność nieco skandalizująca i nie podszyta jakąkolwiek świadomością merytoryczną. Z popularności tej korzystały rozmaite instytucje
pragnące zbić kapitał popularności (jak np. redakcje czasopism bądź
pozostająca w niełasce u młodzieży organizacja ZMS), bądź kapitał
sensu stricto (np. Estrada Katowicka, która np. organizowała koncerty
zespołu Zygmunta Wicharego pod tytułem Kabaret muzyczny Hot).
Ten nienaturalny sposób upowszechniania jazzu prowadził do rychłego załamania „przegrzanej” koniunktury na jazz. Kluby jazzowe usiłowały prowadzić inne, nowe i właściwe rozumienie jazzu. Znaczna
część działalności ówczesnych klubów poświęcona była uświadamianiu artystycznych (a nie koniunkturalnych, modowych czy kasowych)
wartości muzyki jazzowej. Stąd na przykład zespół Krzysztofa Komedy był rzeczywistą gwiazdą niemal wszystkich ówcześnie działających klubów, podczas gdy orkiestra Wicharego – koncertowała w warunkach estrady rozrywkowej.
Cennym wkładem klubów jazzowych w omawianym okresie było
uczynienie z nich pola konfrontacji interdyscyplinarnej. Jazz przyciągał do siebie wielu przedstawicieli twórczych zawodów, zaś skład
personalny wielu klubów (w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu) przekonuje o swoistej wspólnocie w zainteresowaniu jazzem
przedstawicieli młodej inteligencji i artystów różnych specjalności.
Późniejsza działalność tych nielicznych klubów, które uzyskały własny lokal (przykładem może tu być Krakowski „Helikon”) pokazuje,
jak znaczny był udział w programie poetów, plastyków, aktorów etc.
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Kluby jazzowe stawały się (aczkolwiek w omawianym czasie był to objaw zaledwie kiełkujący) swoistymi poligonami sztuki współczesnej.
Dość istotne znaczenie miały kluby jazzowe w pobudzaniu amatorskiego muzykowania. Wokół większości wymienionych tu organizacji
gromadzili się muzycy. Niekiedy stanowili oni trzon powoływanych
struktur organizacyjnych. W czasie gdy kadry polskiego jazzu wywodziły się generalnie z ruchu amatorskiego, gdy szkoły muzyczne
demonstracyjnie dystansowały się od szkolenia dla jazzu – właśnie
oparcie o słabe nawet kluby (czyli o jakieś grono wtajemniczonych
i życzliwych, nie upatrujących w jazzowym muzykowaniu sensacji)
stworzyło szansę dla wielu późniejszych profesjonalistów.
Dywagacje o znaczeniu klubów jazzowych w Polsce można by ciągnąć jeszcze długo. Najważniejsze pozostanie wszakże jedno podstawowe spostrzeżenie: otóż od początków „ery nowożytnej” polskiego
jazzu (jak to na początku nazwaliśmy) istniała u naszych muzyków
i fanów jazzowych skłonność do samoorganizowania, skłonność
do tworzenia struktur. Już w roku 1956 przedstawiciele owych małych, jeszcze niesformalizowanych (i na dobrą sprawę nieznających
jeszcze własnych możliwości) klubów objawili skłonność do tworzenia struktury ogólnopolskiej. Dlaczego? Ta swoista kartelizacja,
zwana w naszym kraju Federacją – jakże przypomina ambicje ruchu
związkowego po roku 1982. Po prostu każda mniejszość pragnie się
umundurować?
Temat wywołany przez ten artykuł – miejmy nadzieję – zostanie
w przyszłości podjęty i szerzej opracowany. Bowiem świadomość
przeszłości może być przydatna w rozwiązywaniu zagadek teraźniejszości. Historia magistra vitae…
Jan Poprawa

„Notes Jazzowy”, Kraków, lipiec 1983
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Poezja i muzyka, dwie siostry nierozłączne…
Podobno jesteśmy tym, co czytamy… Z racji wykształcenia, zainteresowań czy „z potrzeby duszy” sięgamy po różne opracowania. I jest to godne
polecenia, bo nic tak nie rozwija i nie wzbogaca człowieka, jak wartościowa lektura. Tym razem będzie to imponująca książka autorstwa Kingi Fink
ukazująca rolę muzyki w życiu mało znanego obecnie poety epoki romantyzmu, Kornela Ujejskiego. A przecież uchodził za wielkiego twórcę, sytuowano go zaraz po Słowackim i Krasińskim. Jego teksty zawierały wzniosłe
przesłania, dawały nadzieję na zmartwychwstanie Polski, dawały siłę. Nie
bez powodu jego wiersz Maraton recytowali z pamięci uczestnicy tajnych
kompletów podczas okupacji. To dowód posłannictwa poezji romantycznej
i znaczenia romantycznego poety.
Autorka pracuje jako adiunkt na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Interesuje się kulturą muzyczną Lwowa i Galicji oraz związkami literatury i muzyki. Zainteresowania te owocują licznymi opracowaniami naukowymi. Kinga Fink jest też muzykiem, ukończyła wychowanie
muzyczne, jest pianistką, współpracuje z zespołami muzyki dawnej. Trudno
więc o lepsze połączenie teorii z praktyką.
Niektóre książki powinno się przeglądać od końca. Tak jest chyba w tym
przypadku. Czytelnika niewątpliwie zadziwić może obszerna, imponująca
bibliograﬁa. Podzielona na przemyślane grupy obejmuje 25 stron. To niezwykle zróżnicowana literatura przedmiotu oraz starannie dobrane źródła.
Dalej mamy aneksy, a w nich: katalog wierszy Ujejskiego inspirowanych
muzyką (23 strony), katalog utworów muzycznych do wierszy Ujejskiego
inspirowanych muzyką (9 stron), katalog innych wierszy Kornela Ujejskiego
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oraz utworów muzycznych z ich tekstami (17 stron), ponadto katalog wierszy K. Ujejskiego dedykowanych muzykom (2 strony). Ale to nie koniec
– autorka zebrała teksty wierszy poety inspirowane muzyką, teksty innych
wierszy wykorzystanych przez kompozytorów i teksty wybranych wierszy
dedykowanych muzykom. Całość uzupełniona została szczegółowym kalendarium życia i twórczości Ujejskiego (9 stron). To zestawienie pokazuje, jak
poważnie i profesjonalnie podeszła Kinga Fink do swojej pracy.
Na wartość tego opracowania zwróciła uwagę prof. dr hab. Zoﬁa Fabiańska, autorka recenzji wydawniczej. Jej zdaniem do tej pory ukazywały
się publikacje cząstkowe poświęcone twórczości Ujejskiego, jego pozycji
w środowisku muzycznym Lwowa. Publikacja Kingi Fink została uznana
za pionierską, bo traktuje o szeroko rozumianych związkach poezji Ujejskiego z muzyką. Jest to więc opracowanie interdyscyplinarne, z pogranicza literaturoznawstwa, muzykologii i historii kultury, także w odniesieniu
do badań problematyki kresowej.
Założeniem autorki było ukazanie życia oraz dorobku literackiego Kornela Ujejskiego, a ponadto recepcji jego poezji. Wytyczone zadanie nie było
łatwe. Przed autorką stanęło wiele różnorodnych wyzwań, musiała zmierzyć
się z niezwykle złożoną tematyką. We wstępie zasygnalizowała postawione sobie cele. Głównym było opisanie i udokumentowanie związków poety
z muzyką. Przy czym związki te autorka ujęła bardzo szeroko, uwzględniając zarówno wiersze inspirowane muzyką, jak i dzieła muzyczne różnych
kompozytorów wykorzystujących utwory poety. Takie podejście do tematu,
o czym była już mowa, sytuuje prowadzone badania na pograniczu trzech
nauk: historii kultury, muzykologii i literaturoznawstwa. Autorka była tego
w pełni świadoma, zdawała sobie sprawę z konieczności prowadzenia rozległych i różnorodnych badań, a więc też wykorzystywania metod badawczych właściwych dla tych nauk.
We wstępie zamieszczony został katalog pytań, na które autorka poszukiwała odpowiedzi. Dotyczyły one zainteresowań muzycznych poety,
jego miejsca w życiu kulturalnym Lwowa, związków tekstów poetyckich
z muzyką, a także wykorzystania poezji dla potrzeb utworów muzycznych.
W badaniach autorka nie ograniczyła się do wieku XIX (okresu życia Kornela Ujejskiego), przeanalizowała recepcję jego utworów w wieku XX,
a nawet XXI.
Postawione pytania badawcze były punktem wyjście do opracowania koncepcji pracy. Zanim przejdę do jej analizy, chcę zwrócić uwagę
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na niezwykle starannie dokonaną charakterystykę stanu badań. Kinga Fink
przeanalizowała obszerny zestaw materiałów źródłowych oraz opracowań
(od XIX do XXI wieku). Warto jeszcze nadmienić, że publikacja została
wydana w 195. rocznicę urodzin Ujejskiego oraz 120 lat od jego śmierci, co
stanowi swoisty hołd złożony poecie. Autorka wyraziła nadzieję, że – być
może – w ten sposób przypomni jego sylwetkę, przywróci pamięć o jego
twórczości, a także zainspiruje do dalszych badań nad muzyczną recepcją
jego wierszy.
Całość opracowania podzieliła autorka na pięć obszernych rozdziałów.
W pierwszym omówione zostały związki Ujejskiego ze światem muzycznym Lwowa. Rodzajem wprowadzenia jest charakterystyka kultury muzycznej miasta w II połowie XIX wieku. Ten fragment zainteresuje zapewne
nie tylko badaczy twórczości Ujejskiego. Wiele istotnych treści znajdą tu
zarówno historycy parający się tematyką kresową, jak i miłośnicy Kresów.
Tym bardziej, że autorka jest specjalistą w tej dziedzinie, ma w swoim dorobku naukowym wiele tekstów poświęconych tej tematyce.
Dla pełnego zrozumienia obecności muzyki w twórczości Ujejskiego
konieczne było przedstawienie zarówno związku muzyki z poezją, wynikającego z charakteru epoki, jak i osobistej fascynacji muzyką i umiejętności
muzycznych poety. Autorka powołuje się na liczne fragmenty wspomnień,
w których powtarzano, że Ujejski grał z potężnym uczuciem, grał szlachetnie, uczestniczył w koncertach, nie tylko lubił, ale także wciąż doskonalił swoje umiejętności oraz poszerzał wiedzę. Miał też rozlegle kontakty
z przedstawicielami lwowskich salonów i towarzystw muzycznych. Autorka
omówiła je obszernie, zwracając uwagę na rolę salonów w życiu inteligencji lwowskiej. Uważny czytelnik odnajdzie w tekście wiele interesujących
wątków, natraﬁ też na nazwiska niezwykle ważne dla życia kulturalnego
Lwowa i okolicy. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale z racji osobistych
zainteresowań historycznych i poszukiwań badawczych przywołam choćby Zoﬁę Romanowiczównę, Felicję Boberską z Wasilewskich, Mieczysława
Pawlikowskiego, Wandę Młodnicką, Leonię Wildową. Ta partia publikacji
zainteresuje zapewne nie tylko badaczy twórczości Ujejskiego, ale okaże się
przydatna w poszukiwaniach wiedzy o życiu kulturalnym środowisk kresowych, nie tylko Lwowa, ale też prowincji.
W rozdziale drugim autorka skupiła się na omówieniu kontaktów
Ujejskiego z muzykami. Były to znajomości z osobami tak znamienitymi, znanymi w świecie, jak Franciszek Liszt i Fryderyk Chopin czy Ma-
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ria Kalergis lub Stanisław Moniuszko. Sporo było przedstawicieli świata
muzycznego Lwowa. Ujejskiego łączyła z muzykami serdeczna przyjaźń,
zainteresowania czy też – jak w przypadku Leonii Wildowej – głęboka
miłość. W gronie przyjaciół Ujejskiego znaleźli się: polski kompozytor
pochodzenia ormiańskiego Karol Mikuli, austriacka śpiewaczka Jenny
Ney, holenderscy muzycy – bracia Samuel i Daniel de Lange. Ujejski doceniał talent wielkich muzyków, był poruszony grą Antona Rubinsteina,
Ignacego Jana Paderewskiego oraz Henryka Wieniawskiego. Wielu muzykom dedykował swoje wiersze.
Kinga Fink podkreśla, że dla poety muzycy byli swoistym symbolem
dążeń narodu do odrodzenia ojczyzny, wyrazicielami roli sztuki w umacnianiu więzi narodowej. Widział w nich posłanników sprawy narodowej.
W wierszach swych dał Ujejski dowód głębokiego przekonania o misji sztuki, z drugiej zaś strony poetyckie teksty stanowiły dokumentację życia kulturalnego Lwowa i Galicji. Na ten aspekt zwraca uwagę Kinga Fink i jest to
ważna wskazówka dla badaczy tego tematu, bo kierunkuje ich poszukiwania i podpowiada, gdzie znaleźć można źródła do analizy.
Rozdział trzeci poświęciła autorka przedstawieniu konkretnych utworów Ujejskiego inspirowanych muzyką. Trzeba przyznać, że jest to analiza bardzo wnikliwa, a jej przedmiotem jest obszerny zestaw wierszy.
Przedstawiona została geneza utworów, omówienie treści, kontekstów.
Dodatkowo w tabeli zestawiono autorów i tytuły utworów muzycznych,
które były bezpośrednią inspiracją dla napisania poszczególnych wierszy (s. 146−147). Osobno omówione zostały edycje wierszy Ujejskiego, także opatrzone starannie opracowanymi tabelami (s. 158−159, 160,
162, 163 i 164). W sposób niezwykle interesujący przedstawiono utwory
muzyczne, które inspirowały poetę, zestawiając je poglądowo w tabeli
(s. 171−172). Kolejne fragmenty tego rozdziału dobitnie ilustrują muzyczne przygotowanie autorki, która szczegółowo analizuje związki między
wierszami a utworami muzycznymi. Znajdujemy tam tabelaryczne zestawienie konstrukcji wierszy Ujejskiego i utworów Chopina (s. 186−187)
czy Beethovena (s. 197−198). Warto zwrócić też uwagę na przywołane
przez Kingę Fink opinie krytyków na temat poetyckiej translacji muzyki
przez Ujejskiego. Tym bardziej, że w gronie owych krytyków odnajdujemy przedstawicieli różnych środowisk. Obok Karola Estreichera jest
Tadeusz Pini, Michał Janik, Lucjan Rydel, Stanisław Przybyszewski, Kazimierz Wyka, Artur Oppman.
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Obszerny rozdział czwarty został poświęcony muzycznej recepcji tych
wierszy Ujejskiego, które były inspirowane muzyką. Autorka przygotowała
tabelaryczne zestawienia, które porządkują wiadomości. Mamy więc tabelę
zawierającą muzyczne opracowania najbardziej znanego utworu Ujejskiego, czyli Chorału (s. 220−228), muzyczne opracowania wierszy inspirowanych kompozycjami Chopina (s. 229−233) oraz innych kompozytorów
(s. 234−240). Badacze dziejów muzyki będą zapewne usatysfakcjonowani
obszernym zestawieniem autorów muzycznych opracowań wierszy Ujejskiego oraz fachowym przedstawieniem typów utworów muzycznych. Jako
badaczka historii muzyki pochyliła się też Kinga Fink nad dziejami wydań muzycznych opracowań analizowanych wierszy. Niezwykle to ważne
z punktu widzenia także historyka, bowiem autorka wielokrotnie podkreśla
zamieszczanie tych utworów w zbiorach pieśni narodowych, patriotycznych,
zarówno w okresie niewoli, jak i odbudowy państwa polskiego po roku 1918.
Opracowania muzyczne wierszy Ujejskiego nie straciły swej wymowy także w czasie II wojny światowej. Melodia Chorału stanowiła zaszyfrowaną
wiadomość o zrzutach dla walczącej Warszawy nadawaną przez radio BBC.
Analizując recepcję innych tekstów poety, autorka zwróciła uwagę na wykorzystanie ich podczas uroczystości patriotycznych od II połowy XIX wieku
do lat 30. wieku XX, bowiem – odwołując się do uczuć patriotycznych – odpowiadały potrzebom społecznym.
W zakończeniu Kinga Fink akcentuje jeszcze jeden aspekt poezji Ujejskiego, mianowicie wykorzystanie jego tekstów przez artystów plastyków,
co – obok muzyki – jest dowodem synkretyzmu sztuki, wzajemnego przenikania się wrażeń zmysłowych. Zamieszczone w tym fragmencie tekstu
ilustracje konkretnych dzieł sztuki (Władysława Podkowińskiego i Edwarda
Okunia) są czytelnym sygnałem wysłanym przez autorkę, sugerującą w ten
sposób konkretne wyzwanie badawcze.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na stronę graﬁczną omawianej publikacji. Na pewno można pochwalić graﬁkę tabel oraz starannie przygotowane ilustracje. Chce się po tę książkę sięgnąć, chce się ją czytać czy choćby
wertować w poszukiwania wątków, sądzę, że dotyczy to także czytelnika
niezainteresowanego nawet bezpośrednio tematem.
Książka zainteresuje zapewne nie tylko muzykologów i badaczy literatury. Będzie wartościowym opracowaniem dla badaczy kultury kresowej, dla biograﬁstów zajmujących się środowiskiem twórców literatury,
muzyki. Wreszcie zaciekawi też tych, którym zależy na uzyskaniu wie-
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dzy na temat dorobku romantyzmu i jego recepcji w kulturze polskiej
XIX i XX wieku. Powinna traﬁć do osób zainteresowanych tematyką kresową, właściwym dla niej miejscem będzie niewątpliwe biblioteka Muzeum Niepodległości w Warszawie, gdzie stanowić może źródło wiedzy
dla pracowników zajmujących się np. kolekcją Leopolis.
Jolanta Załęczny

Kinga Fink, Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, ss. 575.
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NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
2019, nr 2 (66)

Andrzej Kotecki
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Piękno dyplomów sportowych II RP
Odzyskana przed 100 laty niepodległość to ogromne wydarzenie w dziejach narodu − wyczekiwane, wymodlone, wymarzone, ale przede wszystkim
wywalczone i opłacone najwyższą ceną – ludzkim życiem. Tak znacząca
rocznica musiała znaleźć swoje odbicie w różnych formach upamiętnienia.
Marsze i akademie, koncerty i wystawy historyczne to tylko niektóre z licznych wydarzeń rocznicowych. Wśród nich pojawiła się także mniej typowa
niż w innych przypadkach tematyka, dotyczące sportu w II RP.
Po odzyskaniu niepodległości, wraz z odradzaniem się państwa, odradzały się wszystkie sfery życia społecznego, w tym również sport. Nie jest
to dziedzina należąca do tych pierwszoplanowych w odniesieniu do walk
o niepodległość. Choć nie do końca. Sprawność ﬁzyczna jest niezbędnym
elementem formy żołnierza na polu walki, zaś w przypadku wydarzeń z listopada 1918 roku jest jeszcze aspekt patriotyczny w odniesieniu do sportu.
Propagatorem sportu było m.in. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Powstanie jego gniazd miało, poprzez rozwijanie sprawności ﬁzycznej, przygotować młodzież do walki o odzyskanie niepodległości. Przy okazji ćwiczeń gimnastycznych prowadzona była patriotyczna działalność oświatowa.
Tak więc sport to nie do końca działania marginalne w kontekście odzyskania niepodległości.
To właśnie między innymi te działania legły u podstaw sukcesów sportowych, które już wkrótce miały nadejść. I to na imprezach najwyższej światowej rangi. Skromna polska reprezentacja zadebiutowała na olimpiadzie
w Paryżu w 1924 roku i już z tych igrzysk wróciła z medalami, choć jeszcze
nie z tego najwartościowszego kruszcu. Pierwsze złoto olimpijskie zdobyła
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w 1928 roku w Amsterdamie Halina Konopacka. Tematowi medali olimpij1
skich warszawskie Muzeum Sportu i Turystyki poświęciło osobny album .
Stulecie odzyskania niepodległości stało się doskonałą okazją do przygotowania w tym właśnie muzeum wystawy oraz towarzyszącego jej katalogu
Dyplomy sportowe Drugiej Rzeczypospolitej. Sto dyplomów na stulecie odzyskania niepodległości. Zaprezentowane w ten sposób eksponaty stanowią
jedynie fragment warszawskiej kolekcji. Podstawowym kryterium doboru
była możliwość przedstawienia dyplomów sportowych o różnym charakterze – nagrodowym, uznaniowym czy honorowym. Zostały one zróżnicowane również poprzez ukazanie rozmaitych szczebli poziomu sportowego –
od zawodów o charakterze ogólnopolskim, po niższe szczeble organizacyjne
sportu. Zaprezentowane zostały także różne dyscypliny sportowe.
Sport to przede wszystkim jednak zawodnicy. Dlatego warto zwrócić
uwagę i na ten aspekt wystawy i katalogu. Pośród osób uhonorowanych dyplomami znalazły się tak znamienite postaci polskiego sportu, jak Wacław
Kuchar, Janusz Kusociński czy Stanisław Marusarz. Ale jest tu również całe
grono sportowców, których nazwiska nawet znawcy niewiele mówią. Takie
podejście do doboru materiału świadczy o tym, że organizatorzy wystawy
i twórcy albumu nie prowadzili kwerendy pod kątem znanych nazwisk. Taki
wybór dowodzi, że ważniejszym kryterium było pokazanie jak najszerszych
kręgów sportowych z terytorium całej Polski. Bowiem organizatorom życia
sportowego w II RP zależało na popularyzacji sportu jako elementu zdrowego życia narodu. Oczywiście osiągnięcia na każdym szczeblu są ważne,
ale – przynajmniej wówczas – nie najważniejsze.
Przygotowana wystawa oraz towarzyszący jej katalog, mają jeszcze jeden walor. Są to wrażenia estetyczne.
Sport to ćwiczenie ciała, celem jest utrzymać je w należytej sprawności.
W wielu kulturach na przestrzeni wieków ciało było prezentowane w całym
swoim pięknie. Wystarczy spojrzeć na grecką rzeźbę antyczną czy też liczne
wizerunki olimpijczyków na antycznych wazach greckich. Również w przypadku omawianej wystawy i towarzyszącego jej wydawnictwa walory artystyczne mają istotny wymiar. Zamieszczone w katalogu dyplomy sportowe
w zdecydowanej większości prezentują niezwykle wysoki poziom estetyczny.
1

Zob. A. Kotecki, Kolekcja polskich medalistów, „Niepodległość i Pamięć” 2017,
R. 24, nr 3 (59), s. 401−405 – recenzja albumu P. Banasiaka, M. Polakowskiego,
Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
Warszawa 2016.
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Cechuje je również bogata szata graﬁczna. Ich projektanci poruszali się
w ramach obowiązującej wówczas stylistyki graﬁcznej tak charakterystycznej dla sztuki użytkowej dwudziestolecia międzywojennego. Dzięki temu
niemal na każdy egzemplarz można patrzeć jak na dzieło sztuki graﬁcznej.
Widoczna jest również różnorodność form zdobniczych. Niektóre z nich to
jedynie ramki wypełnione ornamentem, opasujące treść dyplomu. Jednak
zdecydowana większość tych dyplomów ma bardzo bogatą i różnorodną szatę graﬁczną.
Katalog przygotowany przez organizatorów jest ważnym elementem
każdej wystawy. Stanowi on materialny dowód wykonanej pracy. Jest to
również materiał utrwalający działania wystawiennicze w przestrzeni czasowej. Stanowi on zatem niezwykle cenny materiał historyczny i dokumentacyjny. By tak było powinien spełniać jeden podstawowy warunek – musi
być rzetelnie opracowany. I nie chodzi tu tylko o stronę merytoryczną. Również układ typograﬁczny katalogu ma w tym przypadku istotne znaczenie.
Jak zatem w tym kontekście prezentuje się katalog przygotowany przez
Muzeum Sportu i Turystyki? Jego część opisową otwiera wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Defilada atletów, który został zaczerpnięty z tomu Laur
olimpijski. To właśnie za ten zbiór wierszy poeta otrzymał złoty medal
w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury IX Olimpiady w Amsterdamie
w 1928 roku. Jest to kolejny przykład ukazujący związki sportu ze sztuką
i to tą na najwyższym poziomie. A ponadto dowód na sukcesy olimpijskie
Polaków również w dziedzinach artystycznych. A było ich znacznie więcej.
Wydanie tego katalogu stanowiło okazję do opracowania eseju historycznego poświęconego historii polskiego sportu w czasach II Rzeczypospolitej. Oczywiście na kilku kartach (s. 9−16) trudno tę historię szczegółowo opisać, ale ten tekst stanowi rodzaj przewodnika, podpowiada jak podchodzić do tego tematu. Drugim tekstem jest omówienie kolekcji dyplomów
sportowych II RP znajdujących się w zbiorach warszawskiego muzeum.
Przedstawione zostało zarówno pochodzenie samych dyplomów, jak również ich elementy graﬁczne. Zakończeniem części opisowej jest wykaz autorów opracowań graﬁcznych dyplomów.
Patrząc na dyplomy sportowe pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego można podziwiać je z jeszcze jednego punktu widzenia, niewątpliwie nietypowego dla tego zagadnienia. Warto jednak na nie spojrzeć jak
na dzieło sztuki – choć może się wydawać, że to zbyt górnolotne określenie. Styl graﬁczny jaki reprezentują odpowiada temu, który wówczas obo-
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wiązywał. Niestety, tylko niektóre z nich zostały opatrzone sygnaturami
umożliwiającymi identyﬁkację ich autorów. Ponadto w kilku przypadkach
są to jedynie inicjały, których autorzy katalogu nie rozszyfrowali. W swoim
opracowaniu opisali w lakonicznych, jedno-, dwuzdaniowych informacjach
kilku twórców. Przy tego typu wydawnictwach warto by było pokusić się
o próbę analizy porównawczej. A w przypadku kilku wymienionych nazwisk, wystarczy zajrzeć choćby do Internetu, by odnaleźć podstawowe informacje na ich temat.
Autorzy katalogu skupili swoją uwagę na kilku twórcach. W oparciu o ogólnodostępne informacje listę opisanych artystów można poszerzyć o jeszcze trzy nazwiska. Najbardziej znanym z tej trójki był Jan Styka (1858−1925) − absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Swoje
wykształcenie uzupełniał pod kierunkiem Jana Matejki. Spod jego pędzla
wyszły monumentalne prace malarskie, spośród nich najbardziej znana jest
namalowana wspólnie z Wojciechem Kossakiem Panorama Racławicka.
Jest on także autorem największego na świecie obrazu religijnego Golgota,
znanym też pod angielskim tytułem The Crucifixon – Ukrzyżowanie. Obecnie obraz znajduje się w Forest Lawn Memorial Park Glendale koło Los Angeles. W swoim dorobku Styka ma również liczne prace graﬁczne, była to
też tzw. graﬁka użytkowa, dlatego wśród dyplomów sportowych jest także
jeden przez niego zaprojektowany. Zleceniodawcą był Związek Sokolstwa
Polskiego (poz. 47 w katalogu).
Kolejnym artystą, którego można tutaj zaprezentować jest Józef Horyd
(1898−1939). Był wychowankiem Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie jego
mistrzami byli Ferdynand Ruszczyc i Ludomir Ślendziński. Przez całe życie był związany z Wilnem i tamtejszym środowiskiem artystycznym. Był
członkiem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. Oprócz malarstwa sztalugowego, zajmował się projektowaniem witraży dla Krakowskich
Zakładów Witraży S. G. Żeleński. Malował również freski np. w siedzibie
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. W jego dorobku artystycznym
znalazła się również graﬁka użytkowa. Przykładem tych zainteresowań jest
dyplom sportowy z 1921 roku przygotowany dla zwycięzcy biegu zjazdowego podczas Narciarskich Mistrzostw Wojska Związku Klubów Sportowych z 1939 roku (poz. 102 w katalogu). Niestety, w kilka miesięcy później
we wrześniu 1939 roku autor poległ pod Dęblinem.
Trzecim znanym artystą w tym gronie był Emil Lindeman (1864−1945?).
Jego edukacja artystyczna rozpoczęła się w Warszawskiej Klasie Rysunkowej
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pod okiem Wojciecha Gersona, gdzie uzyskał wyróżnienie dla swoich prac.
Wyrazem uznania był list pochwalny Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Studia artystyczne kontynuował pod kierunkiem Jana Matejki
w Krakowie. Wiele czasu spędził podróżując po Europie. Na trasie jego wędrówek artystycznych znalazła się Francja i Włochy, gdzie również podejmował studia doskonaląc swój warsztat. Po powrocie do Warszawy skupił
się na malarstwie, graﬁce i ilustratorstwie. Trudno się więc dziwić, że wśród
jego licznych prac z zakresu graﬁki użytkowej znajduje się dyplom sportowy za mistrzostwo w Kolarstwie Województwa Warszawskiego na rok 1921
(poz. 53 w katalogu). Lata okupacji wraz z rodziną spędził w Ozorkowie,
gdzie według niepewnych informacji zmarł w 1945 roku.
Jak widać z powyższego, projektowaniem dyplomów nie gardzili również najlepsi artyści. Było to niewątpliwie jedno z komercyjnych działań
artystycznych. A skoro podejmowali się takiej działalności zarobkowej,
wykonywali ją najlepiej, dokładając starań, by swój talent przelać na papier
w formie projektów dyplomów. Dziś wartość muzealna ich dokonań ma podwójny walor. Z jednej strony są to dokumenty archiwalne, z drugiej mają
one charakter egzemplarzy sztuki graﬁcznej.
W odniesieniu do zagadnienia autorstwa prac zaprezentowanych na wystawie i w katalogu, można postawić jeszcze jeden zarzut. Na wielu z nich
widoczne są sygnatury drukarni, które realizowały produkcję dyplomów.
Wykaz taki powinien uzupełnić to wydawnictwo. Niejednokrotnie bowiem
w przypadkach tego typu produkcji drukarnia samodzielnie projektowała
tego rodzaju druki. Z tego powodu taki właśnie wykaz byłby celowy. Takie
uzupełnienie katalogu od strony informacyjnej, wzbogaciłoby jego treść.
Dzięki niemu wzrosłaby również wartość prezentowanych dyplomów jako
materiału historycznego. Wówczas stałyby się nie tylko elementami archiwalnymi, ale również dziełami sztuki.
Ostatni tekst części opisowej katalogu to Bohaterowie wystawy. Są to
cztery biogramy polskich sportowców, których dyplomy znalazły się na wystawie. I tutaj można, a nawet trzeba wyrazić pewne zastrzeżenie. Jak wynika z zamieszczonego wykazu dyplomy dotyczą 53 osób, natomiast zostały
opublikowane jedynie cztery biogramy. A pozostali bohaterowie wystawy
nie zasługiwali na opisanie? Czy nie lepiej by było pominąć i tych czterech? Jakim kryterium kierowali się autorzy? To nie jest w żaden sposób
w tym katalogu wyjaśnione. Również na temat sportowców można znaleźć
informacje, choćby w Internecie. Ale niewątpliwie pierwszym źródłem in-
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formacji powinny być zasoby zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki. I w tym
kontekście jest to poważny błąd metodologiczny.
Zasadniczą część katalogu stanowi materiał ilustracyjny. Składają się
na nią reprodukcje eksponatów umieszczonych na wystawie. Każda z nich
została opatrzona technicznym opisem informacyjnym. Warto też zwrócić
uwagę, że materiał ten został uszeregowany według poszczególnych dyscyplin
sportowych. Te z kolei zostały zaprezentowane w układzie alfabetycznym.
Otwiera je boks, a kończy wioślarstwo. I ten zabieg metodologiczny uznać
należy za słuszny. W ten sposób żadna z dyscyplin sportowych nie została
wyróżniona. Trzeba również podkreślić, że całość katalogu została wydana
w wersji dwujęzycznej – w języku polskim i angielskim. Warto też zwrócić
uwagę na staranną szatę graﬁczną, przygotowaną przez wydawców. Dodatkowym zabiegiem przemawiającym na korzyść katalogu jest oprawienie
go w twardą okładkę, co jest ważne, gdyż trzeba jeszcze raz podkreślić, że
taki katalog, to nie tylko pamiątka po zorganizowanej wystawie. To również
źródło wiedzy na temat eksponatów na niej prezentowanych. Może on być
wykorzystywany przez wielu muzealników i nie tylko, choćby przy organizacji kolejnych przedsięwzięć wystawienniczych lub przy opracowywaniu
zbiorów muzealnych. Dlatego twarda oprawa katalogu może w doskonały
sposób przedłużyć jego żywotność.
Wystawa i katalog do niej przygotowany stanowią nierozłączną całość,
niezwykle wartościową i potrzebną. Przy okazji obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę mówią o historii przez pryzmat
wydarzeń politycznych, walk czy zabiegów na arenie międzynarodowej.
I dobrze, bo są one bardzo ważne, a ich przypominanie jest potrzebne kolejnym pokoleniom Polaków. Ale ta historia ma również swój drugi i trzeci
plan. W tym zakresie mieści się również sport. Dlatego omawiana wystawa
i wydany do niej katalog to potrzebne i celowe działanie godne podkreślenia i wyróżnienia wśród licznych przedsięwzięć upamiętniających tak znamienną rocznicę. Zresztą każde takie działanie ilustrujące rozmaite dziedziny życia w kontekście historycznym jest bardzo ważne i potrzebne.
Andrzej Kotecki
Dyplomy sportowe Drugiej Rzeczypospolitej. Sto dyplomów na stulecie odzyskania niepodległości, Katalog wystawy pod redakcją Tomasza Skoczka, Muzeum
Sportu i Turystyki, Warszawa 2018, ss. 143.
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Dla wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży
oraz wspólnej pamięci Polaków
Wychowanie dzieci i młodzieży to proces wielokierunkowy i wielowątkowy. Wymaga starannego przygotowania pedagogicznego opiekunów, ale też
odpowiednich przekazów, tak przygotowanych, aby były przystępne i chętnie
odbierane przez młode pokolenie. Wychowanie może dotyczyć budowania spójnego systemu wartości, wyrabiania obywatelskiej postawy, kształcenia umiejętności prawidłowego korzystania z praw obywatelskich. Wychowanie odnosi
się także do niezwykle ważnej kwestii – kształtowania postawy patriotycznej.
Cenną pozycją pod tym względem jest praca Piłsudczana w zbiorach
Muzeum Niepodległości w Warszawie (tom 1), która ukazuje jak Józef
Piłsudski (1867−1935), wzór patrioty, Budowniczy Drugiej Rzeczpospo1
litej, Ojciec Niepodległej Polski był przedstawiany dotąd w sztuce.
Publikacja została wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie,
placówkę, która jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego, przy ﬁnansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (środki z Funduszu Promocji Kultury) oraz Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
Praca ta jest tekstem prezentującym, pełniącym jednocześnie funkcję
informacyjną. W katalogu zebrano tzw. piłsudczana, czyli muzealia, które
1

Zob. np. W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego
1867−1935, Kraków 2006; J.L. Englert, G. Nowik, Marszałek Józef Piłsudski.
Komendant. Naczelnik. Pierwszy Marszałek Polski, Warszawa 2007; A. Garlicki,
Józef Piłsudski 1867−1935, Kraków 2017.

331

Grzegorz Majkowski

dotyczą Józefa Piłsudskiego. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie z lat 1990−2018. Autor zgromadził, uporządkował i dokładnie opisał 375 obiektów związanych z działalnością Józefa Piłsudskiego.
Są wśród nich muzealia z zakresu graﬁki, reprodukcji, malarstwa, plakatu,
rzeźby oraz fotograﬁe.
Różne gatunki artystycznego wyrazu, które znalazły się w katalogu
wyznaczyły jego strukturę. Publikacja została podzielona na sześć działów:
Grafika (s. 24−29), Reprodukcje (s. 32−75), Malarstwo (s. 78−85), Plakaty
(s. 88−99), Rzeźba (s. 102−107), Fotografie (s. 110−353). Po nich następują
indeksy: osobowy i nazw geograﬁcznych. Podnoszą one wartość publikacji,
ułatwiają czytelnikowi jej odbiór. Całości dopełnia Bibliografia, która przynosi wiedzę na temat prac naukowych, popularnonaukowych i źródłowych
dotyczących Józefa Piłsudskiego oraz przedstawiania jego postaci w sztuce.
Związek historii z artystycznym przekazem jest widoczny już na okładce dzieła, a więc w jego warstwie niewerbalnej. Na pierwszej stronie okładki
mamy Portret Józefa Piłsudskiego (K. Górski, litograﬁa barwna, ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie), na czwartej widnieje Tryptyk
– Kielce 1914 (S. Batowski-Kaczor, litograﬁa barwna, ze zbiorów Muzeum
Niepodległości w Warszawie), zaś na grzbiecie fotograﬁa Józef Piłsudski
(J. Kuczyński, ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie).
W publikacji znalazły się fotograﬁe związane z wydarzeniami, w których Piłsudski brał bezpośrednio udział oraz z uroczystości dotyczących
osoby marszałka, np. Sypanie Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie
na Sowińcu, pozycja katalogowa (dalej: poz.) 302 (s. 283), kilkadziesiąt
fotograﬁi dotyczących uroczystości złożenia urny z sercem marszałka
oraz szczątków jego matki na cmentarzu wojskowym Na Rossie w Wilnie
oraz samego cmentarza i Mauzoleum Matki i Serca Syna, poz. 306−372
2
(s. 286−351), co pokazuje zjawisko kultu marszałka . Najliczniej są reprezentowane fotograﬁe (278) oraz reprodukcje (47). Najmniej obiektów dotyczy
malarstwa (11), rzeźby (11) i graﬁki (10). W katalogu Piłsudczana… znalazło
się także 18 plakatów. W sumie, w pracy przedstawiono 375 pozycji. Jak
pisze Autor, w zbiorach Muzeum Niepodległości znajdują się także archiwalia, pocztówki, druki ulotne, realia dotyczące marszałka. Badacz zapowiada
wydanie drugiego tomu publikacji z tymi muzealiami.
2

Zob. P. Okulewicz, Józef Piłsudski – między popularnością a kultem, „Wiadomości
Historyczne” 2006, nr 5, s. 18−28.
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Wśród fotograﬁi na uwagę zasługuje m.in. obiekt przedstawiający dekorowanie Krzyżami Virtuti Militari lotników amerykańskich z 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki (10.05.1921, Belweder) za udział
po stronie polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej i za obronę Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w 1918 roku (poz. 169. Dekoracja lotników
amerykańskich, s. 165). Wśród graﬁk uwagę przykuwa poz. 10. 12.V.1985.
50. Rocznica Śmierci (s. 29), z wymownym cytatem z Piłsudskiego:
„…tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potraﬁ je bez względu na skutki wyznawać czynem…”.
Cytat miał szczególne znaczenie w sytuacji społeczno-politycznej
w Polsce w latach 80. XX wieku i zapewne został wybrany celowo przez
artystę, jako silny przekaz perswazyjny.
W dziale Reprodukcje mamy wymowny obiekt (poz. 20) Jedynka (s. 41).
Jest to karykatura nawiązująca do ważnych wyborów w 1919 roku, a więc
w czasie trudnym politycznie dla Polski po odzyskaniu niepodległości.
Przedstawia Józefa Piłsudskiego łowiącego na wędkę w kształcie jedynki
członków do nowego Sejmu (kształt wędki jest nawiązaniem do listy wyborczej nr 1). Karykatura stanowi przykład walki wyborczej bez słów. Do ciekawych przekazów w dziale Malarstwo należy obiekt oznaczony jako poz.
62. − Marszałek Piłsudski przyjmuje defiladę (s. 82), który prezentuje marszałka siedzącego na koniu – Kasztance, w wodzowskiej postawie. Wśród
plakatów uwagę zwraca poz. 70. Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla ojczyzny piorun, co błyska, a gdy trzeba – uderzy (s. 89). Plakat przedstawia Piłsudskiego stojącego na linii okopów i zasieków. Ma napis: „Do kawalerów
Virtuti Militari, styczeń 1920”. W dziale Rzeźba znalazł się monumentalny
obiekt w stylu art déco będący wizerunkiem głowy Józefa Piłsudskiego –
poz. 91. Józef Piłsudski (s. 104).
Katalog stanowi materialny dowód realizacji zadań Muzeum Niepodległości w Warszawie i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie przybliżania wiedzy o przeszłości Rzeczpospolitej i utrwalania
jej dokonań w zbiorowej pamięci Polaków, budowania i podtrzymywania
tożsamości narodu polskiego. Realizuje jeszcze jeden niezwykle ważny cel,
służy wychowywaniu młodego pokolenia w duchu patriotycznym.
Mimo że tekst prezentuje muzealia z różnych obszarów artystycznej ekspresji, np. z zakresu malarstwa, rzeźby, to zachowuje spójność i przejrzystość.
Z informacji podanych pod obiektami wynika, że autor dokonał wnikliwych analiz samych muzealiów i, co znacznie wzbogaca pracę, kontekstu.
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Zidentyﬁkował miejsca i osoby (np. widniejące na fotograﬁach) dotąd nierozpoznawalne.
Na uwagę zasługuje więc staranne, drobiazgowe przygotowanie opisów
pod każdym z obiektów muzealnych, wymownych artefaktów. Zawierają
one nie tylko podstawowe dane o obiekcie, ale również przybliżają kontekst
historyczny związany z przedmiotem lub wydarzeniem. Czytelnik otrzymuje sporą dawkę wiedzy, ma poszerzone spektrum poznawcze. Przykładem
niech będzie poz. 373. Córka Józefa Piłsudskiego, Jadwiga przed dębem posadzonym w miejscu urodzenia Ojca (s. 352). Obok informacji o samej fotograﬁi, o tym, że jej autor jest nieznany, o miejscu i dacie powstania (Zułów,
21.05.1985), typie papieru, wymiarach obiektu, otrzymujemy dodatkowe
dane − o miejscu urodzenia Józefa Piłsudskiego, jego córce, okolicznościach
posadzenia dębu (w celu upamiętnienia narodzin marszałka), losach majątku
Zułów (uznawanego w Drugiej Rzeczpospolitej za miejsca pamięci narodowej ze względu na to, że urodził się w nim marszałek) po kampanii wrześniowej 1939 roku i po II wojnie światowej. Są to informacje, które znacznie
wzbogacają wiedzę odbiorcy o tej wybitnej postaci.
Zebrane i opisane w katalogu obiekty przybliżają czytelnikowi czasy
Józefa Piłsudskiego, pozwalają odbiorcy tekstu wejść głęboko w historię.
Ukazują wybitną osobowość, wielkiego patriotę przedstawianego w zbiorach sztuki, dla którego − tak samo, jak dla innego męża stanu z tego okresu,
3
Ignacego Jana Paderewskiego – przewodzenie narodowi było służbą . Czytelnik ma przede wszystkim okazję zapoznania się z obiektami, np. fotograﬁami, rzeźbami, karykaturami marszałka, które nie są powszechnie znane.
Publikacja jest napisana przystępnym językiem, staranie przygotowana pod względem merytorycznym. Na uwagę zasługuje dbałość o stronę
estetyczną. Autor umiejętnie wykorzystuje i wprowadza do pracy komunikaty niejęzykowe – prezentuje obiekty, fotograﬁe. Łatwość w odbiorze,
pietyzm w przygotowaniu i w ogóle strona estetyczna sprawiają, że publikacja ta wręcz zaprasza do otworzenia, do zapoznania się z zawartością.
Szata graﬁczna powoduje, że praca jest atrakcyjna dla odbiorcy, zanurzonego w ponowoczesności, do którego w codziennej komunikacji docierają
przede wszystkim bodźce wzrokowe (i słuchowe). Te pozamerytoryczne
3

Zob. G. Majkowski, O sposobach komunikowania wartości w dyskursie
politycznym (na przykładzie przemówień Ignacego Jana Paderewskiego),
„Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 4(64), s. 205−226.
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atuty sprawiają, że katalog jest przystępny dla młodzieży, wychowywanej
w kulturze obrazkowej. Zawartość treściowa pracy, ukazanie wybitnego
męża stanu na tle czasów, w których przyszło mu prowadzić aktywne życie
polityczne, w sumie, przybliżenie historii Polski w atrakcyjnej formie, przekonuje, że publikacja powinna traﬁć do placówek oświatowych, być pomocą
dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza historii, wiedzy
o społeczeństwie i w ogóle pedagogów prowadzących lekcje wychowawcze.
Powinna także znaleźć się w zasobach bibliotek szkolnych i to w systemie
łatwego dostępu.
Katalog, co powiedziałem wyżej, w przystępny sposób przybliża trudny
czas odbudowywania Rzeczpospolitej po dziesiątkach lat niewoli, uczy, ale
przede wszystkim, wychowuje, pokazuje wzór patriotycznej postawy i możliwości jakie daje sztuka w celu utrwalania tożsamości wspólnoty Polaków.
Piłudczana… pełnią dlatego ważną funkcję edukacyjną i wychowawczą.
Katalog należy uznać za niezwykle potrzebny. Praca dokumentuje,
a przez to uświadamia Polakom w różnym wieku, starszemu pokoleniu,
wychowanemu w czasach po II wojnie światowej, osobom wchodzącym
w dorosłe życie po transformacji ustrojowej z 1989 roku i przede wszystkim
młodzieży rolę Józefa Piłsudskiego w przywracaniu Polsce niepodległego
bytu państwowego w trudnym okresie po I wojnie światowej, w scalaniu
ojczyzny rozdartej między trzech zaborców i jego znaczenie w utrzymaniu
niepodległości.
Piłudczana… stanowią ważną, oczekiwaną pozycję w zakresie publikacji, które dotyczą okresu szczególnego w dziejach Polski – czasu odbudowy
niepodległego bytu państwowego w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.
Praca przyczynia się w znacznym stopniu do upowszechniania wiedzy
o działalności politycznej Józefa Piłsudskiego i czasie wybijania się Polski
na niepodległość po długim okresie zaborów. Ukazuje autentyczny polski
patriotyzm, dbałość Polaków o utrzymanie tożsamości. Stanowi cenne źródło wiedzy dla muzealników, kolekcjonerów obiektów historycznych, organizatorów wystaw okolicznościowych i dydaktycznych, dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych, miłośników sztuki.
Katalog pełni niezwykle ważną funkcję poznawczą i edukacyjną w odniesieniu do odbiorcy – młodszego i starszego. Uświadamia, jak trudną drogę
musieli przejść Polacy, aby odzyskać niepodległość po wielu latach zniewolenia. Pozwala tym samym lepiej zrozumieć polski patriotyzm, szczególnie
współcześnie, w czasach ożywionej dyskusji o kierunku rozwojowym Unii
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Europejskiej, w okresie ścierania się koncepcji ponadnarodowego, wielokulturowego bytu z koncepcją wspólnoty narodów dbających o zachowanie
własnej tożsamości.
Optymizmem napawa to, że badacz kontynuuje – z powodzeniem – dzie4
ło swoich poprzedników . Popularyzuje wiedzę o działalności Józefa Piłsudskiego, przybliża współczesnemu odbiorcy tekstów kultury, uczestnikowi
dyskursu publicznego życie polityczne i kulturalne Drugiej Rzeczpospolitej.
Co szczególnie budujące, zapowiada – jak podałem wyżej – wydanie drugiego tomu.
I jeszcze jedna reﬂeksja. Chociaż zdjęcia muzealiów są czytelne dla obcokrajowców, to bariera językowa nie pozwala im na zaznajomienie z opisami, a tym samym na głębsze poznanie obiektów i kontekstu. Warto zadbać
o to, aby katalog został przygotowany w przyszłości również w wersji anglojęzycznej.
Katalog Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie,
tom 1 powinien wzbogacić zbiory placówek oświatowych i innych miejsc
o funkcji kulturotwórczej, działających w kraju oraz zbiory organizacji polonijnych.
Grzegorz Majkowski
Filip Żelewski, Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie, tom 1, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018, ss. 367.

4

O. Świerzewska, R. Madej-Janiszek, K. Ziaja, Józef Piłsudski w zbiorach Muzeum
Niepodległości – Katalog, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 3(9), s. 230−264.
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Historia nieznana − cmentarze polskie
na Uralu i Syberii

Niewielka książka (6, 625 arkuszy wydawniczych) autorstwa Sergiusza
1
Leończyka , poświęcona została dotąd prawie niezbadanemu tematowi − historii powstania polskich cmentarzy na terenie Uralu i Syberii. Jest to rezultat pracy badawczej podjętej przez autora w latach 2005−2011 na zlecenie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach badań odwiedził on i opisał wybrane nekropolie na ogromnym
terenie Uralu i Syberii.
1

Sergiusz Leończyk – pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem 4
książek i ponad 100 artykułów naukowych. Pracę doktorską nt. Polacy w południowej części guberni jenisejskiej od XIX do początku XX wieku (promotor prof. Antoni
Giza) obronił w 2004 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
W latach 1999−2007 pracownik naukowy w instytucjach naukowo-badawczych i muzealnych na terenie Rosji, organizator konferencji międzynarodowych w Krasnojarsku
i Omsku. W latach 2007−2012 wiceprezes Federalnej Polskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji”. W latach 2008−2010 stypendysta Rządu
RP (staż habilitacyjny pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach). W 2011 r. stypendysta Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki. Redaktor ogólnorosyjskiego kwartalnika polonijnego
„Rodacy”. Członek Polskiego Stowarzyszenia autorów, dziennikarzy i tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E. Decyzją Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 19 kwietnia 2018 r. przyznano mu kolejny stopień naukowy
− doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, na podstawie
ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.
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Książka jest dobrze zilustrowana. Na okładce umieszczono współczesne
zdjęcie grobu oﬁcera 5. Dywizji Strzelców Polskich Jana Dubaja (zdjęcie
autora). Zmarł on w więzieniu 6 czerwca 1920 roku przeżywszy 26 lat. Grób
ten zachował się na cmentarzu Troickim w Krasnojarsku, dziś milionowym
mieście nad Jenisejem na Syberii.
Książka zawiera również fotograﬁe innych grobów np. na wiejskim
cmentarzu w Małej Minusie m.in. Polek deportowanych w latach II wojny światowej, pomnika Polskim Matkom i Dzieciom na starym cmentarzu
w Minusińsku oraz krzyża na cmentarzu we wsi Mińsk-Dworiańskoje (zdjęcia autora).
Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera zarys
problemu polskich zesłań w głąb Rosji oraz pokazuje dlaczego Polacy znaleźli się na Syberii. Pierwsze polskie cmentarze zostały założone z inicjatywy Kościoła katolickiego, który od początku XIX wieku prowadził swoją
działalność w dużych centrach Syberii – w Irkucku i w Tomsku. Wspomniane nekropolie to katolickie cmentarze, gdzie oprócz Polaków mogli
być pochowani Niemcy, Litwini oraz przedstawiciele innych narodowości,
jednakże średnia liczba polskich grobów na takich cmentarzach wynosiła
około 90%. W tych miastach, w których nie było odrębnych katolickich
cmentarzy na miejskim cmentarzu była wyznaczona oddzielna strefa dla pochówku katolików. W czasach Imperium Rosyjskiego władze nie utrudniały
pochówków ludzi innej narodowości i wyznania na osobnym cmentarzu,
jednak w czasach radzieckich doszło do trwałego zniszczenia cmentarzy,
tym bardziej jeśli znajdowały się one w granicach miasta. Dla bardziej godnych pochówków, zdaniem władzy radzieckiej, można było zrobić wyjątek.
Mogiły przenoszono na teren placów i alei miast. W taki sposób postąpiono
przede wszystkim z grobami rewolucjonistów i dekabrystów. Zniszczenie
katolickich nekropolii odbywało się równocześnie z zamykaniem kościołów i innych miejsc kultu. Bezpowrotnie zniszczono katolickie nekropolie
w Tomsku, Irkucku i Jekaterynburgu.
W latach 1990−2000, wraz z odrodzeniem paraﬁi rzymskokatolickich
i stowarzyszeń polonijnych na Syberii i Uralu, działacze społeczni rozpoczęli
proces odradzania pamięci o zapomnianych nekropoliach, m.in. w Tomsku.
Wykorzystując księgi metrykalne zespół tomskich badaczy zrekonstruował
listę grobów nieistniejącego tomskiego cmentarza katolickiego. W rezultacie w 2001 roku w Tomsku ukazało się opracowanie pod redakcją znanego
miejscowego historyka pochodzenia polskiego Wasyla Chaniewicza, poświę-
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cone katolickiej nekropolii miasta Tomsk. Główna część tego opracowania
przedstawia dane ponad 5 000 osób pochowanych na katolickim cmentarzu
w latach 1841−1919. Wśród nich znaleźli się ludzie różnych narodowości, różnego wieku i statusu – od zwykłych aresztantów, zesłańców, do generałów –
wszyscy ci, którzy pozostawili jakikolwiek ślad w dziejach Tomska w drugiej
połowie XIX i na początku XX wieku. Większość z nich stanowią Polacy,
powiązani z miastem od samego początku jego założenia w 1604 roku.
Kolejne rozdziały książki – drugi i trzeci − opisują przykłady nekropolii
miejskich na Uralu i Syberii, a także w Kraju Krasnojarskim i Republice
Chakasji. W miastach zachowały się katolickie (polskie) części na cmentarzach prawosławnych. Największe „polskie części” znajdują się na cmentarzach w Permie (cmentarz Jegoszychiński) i w Krasnojarsku (cmentarz Troicki), najstarsza znajduje się w Tobolsku (obwód tiumeński). Polskie groby
z przełomu XIX−XX wieku są na cmentarzach Minusińska, Bijska, Tiumenia, Kurgana, Iszymia, Talic, Krasnouﬁmska i Ufy.
Ostatni, piąty rozdział publikacji jest poświęcony wiejskim cmentarzom na Syberii Zachodniej i w Kraju Krasnojarskim. Opisane zostały
w nim cmentarze wiejskie Kraju Krasnojarskiego oraz w obwodzie omskim
w miejscowościach: Despotzinowka, Botwino, Mińsk-Dworiańskoje oraz
cmentarz wsi Hryniewicze. Autor podkreśla, że nekropolia wsi Despotzinowka w obwodzie omskim jest typowym polskim cmentarzem. Nadal zachowuje on typowo polski wygląd, chociaż większość mieszkańców wsi nie
posługuje się już językiem polskim, a polskie zwyczaje religijne i ludowe
zostały prawie zapomniane. Opisane są w książce również polskie cmentarze przy nieistniejących obecnie wsiach, jak np. cmentarze wsi Mińsk-Dworiańskoje, Hryniewicze, Botwino (obwód omski), Połozowo (obwód tomski),
Polski Wysiełok (Kraj Krasnojarski) oraz na Uralu – wieś Oktiabrski, wieś
Oszmianka (Republika Baszkortostan), Braiłowka (obwód orenburski).
Zaletą publikacji jest bogaty aneks i obszerna bibliograﬁa, pozwalające
na dotarcie do źródeł archiwalnych w językach polskim i rosyjskim, aktów
normatywnych, pamiętników, monograﬁi naukowych i popularnonaukowych oraz niezbędnych informacji.
Aneks książki zawiera oryginalne materiały – nekrologi, wiersze, inskrypcje na grobach polskich, wspomnienia, wykaz cmentarzy wojskowych
w obwodzie orenburskim na południu Uralu. To również opisy miejsc pochówku i straceń (jak np. „Stara Jakucka Zastawa” w Irkucku, Miszycha
na linii Kolei Zabajkalskiej – mogiła powstańców i krzyż).

339

Artiom Czernyszew

Monograﬁa autorstwa Sergiusza Leończyka Cmentarze polskie na Uralu i Syberii z pewnością zainteresuje historyków, etnologów, a także przedstawicieli diaspory polskiej. Jest ona formą rejestracji i dokumentacji miejsc,
gdzie znajdują się mogiły Polaków zagranicą. Ponadto cmentarze polskie
są namacalnym śladem dziedzictwa polskiego na Wschodzie, a same nekropolie i pogrzeby były zawsze swoistą manifestacją polskości i okazją
do reﬂeksji nad zesłańczą dolą.
Książkę S. Leończyka uznać należy za ważne dokonanie dokumentujące wielowiekową obecność Polaków na terenie Syberii i popularyzujące tę
tematykę.
Artiom Czernyszew

Sergiusz Leończyk, Cmentarze polskie na Uralu i Syberii, Wydawnictwo APAJTE Éditions Paris, Paris 2018, ss. 106.
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dr Zdzisław Bieleń
bibliotekarz i historyk. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1958 roku. Doktoryzował się tamże w 1994 roku na podstawie rozprawy Zwycięzca spod Żyrzyna. Generał Michał Jan Heydenreich (1831–1886), napisanej
pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Śladkowskiego. Przez 51 lat był pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przechodząc wszystkie
stopnie kariery zawodowej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce
bibliotekoznawczej i historycznej. Jest autorem trzech publikacji oraz opracowania zbioru
pamiętników poświęconych powstaniu styczniowemu na Lubelszczyźnie (Powstanie styczniowe w biografie wpisane: sześć pamiętników z Lubelszczyzny, Lublin 2006).
dr Katarzyna Bogacka
absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, historyk sztuki,
doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adiunkt
na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Badania i publikacje z zakresu historii sztuki, ikonograﬁi oraz społeczno-kulturowego i psychologicznego funkcjonowania
dzieła sztuki dotyczą m.in. insygniów władzy kościelnej. Autorka trzech książek i kilkudziesięciu artykułów, redaktorka trzech książek.
mgr Agnieszka Drozdowska
doktorantka, absolwentka historii na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2017 r. podjęła
studia doktoranckie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Interesuje się historią
społeczną XIX–XX w. ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet.
dr hab., prof. nadzwyczajny UMCS Monika Gabryś-Sławińska
historyk literatury, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Muzeum Literackiego w Nałęczowie. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura pozytywizmu i Młodej Polski, historia prasy, strategie
informacyjne dawnej prasy, edytorstwo XIX i pocz. XX wieku. Autorka książek: Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Niebo i piekło (2007), Metafizyczne niepokoje. Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego (2011), Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”
w latach 1904−1918 (2015), współautorka tomów „Kroniki tygodniowe” Bolesława Prusa.
Edytor – recenzent – czytelnik (2017) oraz Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach
I wojny światowej (2018), redaktor lub współredaktor ponad dwudziestu tomów zbiorowych.
mgr Sławomir A. Mróz
historyk, pracownik naukowy Muzeum Narodowego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: XVII-wieczna Rzeczpospolita, biograﬁstyka, kultura i nauka w XIX wieku, historia
Muzeum Narodowego w Krakowie w XIX wieku.
dr hab. Barbara Maria Ochendowska-Grzelak
historyk sztuki, pracownik Zakładu Kulturoznawstwa i Komparatystki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: historia europejskiej
myśli konserwatorskiej i ochrony zabytków, architektura XIX wieku, turystyka kulturowa,
sztuka na dworze książąt pomorskich. Autorka monograﬁi Hans Lutsch (1854−1922). Architekt, konserwator zabytków, badacz architektury oraz artykułów o ochronie zabytków
i sztuce Pomorza Zachodniego.
mgr Anna Maria Osińska
absolwentka ﬁlologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie doktorantka literaturoznawstwa. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat funkcji pamięci w dziełach literackich Stefana Żeromskiego. Publikuje artykuły popularyzujące zabytki kultury polskiej m.in. w „Spotkaniach z Zabytkami“.
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mgr Marianna Otmianowska
absolwentka studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN, zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie (od września 2018), Dyrektor Narodowego Archiwum
Cyfrowego (2016−2018), kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie
(2013−2016), członkini Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, członkini ICOM Polska. Obszar zainteresowań: edukacja muzealna, partycypacja w muzeach, procesowość zarządzania w sektorze kultury, nowe technologie w sektorze kultury, popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
dr hab., prof. UWM Andrzej Szmyt
profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik naukowy w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM (Zakład Historii XIX i XX w.).
Od 1 września 2012 r. dziekan Wydziału Humanistycznego. Zainteresowania badawcze
skupiają się głównie wokół polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach Wschodnich
(XVIII−XX w.), ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa, w tym dziejów szkół publicznych w Krzemieńcu (projekty badawcze KBN, NCN i NPRH). Inne obszary działalności naukowej to dzieje polskiego ruchu niepodległościowego i Wielkiej Emigracji oraz historia Europy Wschodniej. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym czterech
monograﬁi autorskich oraz kolejnych ośmiu jako redaktor i współredaktor naukowy. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historyków Edukacji oraz kilku
zespołów redakcyjnych czasopism naukowych.
mgr Justyna Zajko-Czochańska
absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Badania naukowe skupiają się wokół prasy kobiecej, ze szczególnym uwzględnieniem tygodnika „Przyjaciółka“. Zainteresowania badawcze oscylują wokół udziału kobiet w szeroko
rozumianym życiu publicznym oraz w sferze prywatnej i rodzinnej, głównie okresu PRL.
Członek stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz sekretarz redakcji „Czasopisma
Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”.
Pozostałe biogramy zostały zaprezentowane w poprzednich numerach.
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Wymogi edytorskie
czasopismo humanistyczne „Niepodległość i Pamięć”
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Teksty nadsyłane do redakcji „Niepodległości i Pamięci” powinny być
napisane w programie Microsoft WORD. Artykuł nie powinien przekraczać
20 stron znormalizowanego tekstu (format A4, 1800 znaków na stronie,
marginesy: górny i dolny – 25 mm, lewy – 35 mm, wcięcie pierwszego
wiersza w akapicie 1,25 cm), interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New
Roman, rozmiar – 12. Tekst powinien być wyjustowany. Na pierwszej
stronie tekstu w lewym górnym rogu zamieszczamy imię i nazwisko,
pełną aﬁliację, kod ORCID, następnie – na środku – tytuł.
W artykule recenzyjnym na końcu umieszczamy tytuł recenzowanej
książki z pełnym opisem bibliograﬁcznym.
Tekst powinien być formatowany standardowo (bez automatycznego
formatowania). Należy unikać formatowania za pomocą znaków, np.
spacji, tabulatorów itp.
Do każdego artykułu należy dołączyć do 7 słów kluczowych,
streszczenie w języku polskim do 100 wyrazów (około 800
znaków), biogram (maksymalnie 400 znaków) oraz bibliografię
załącznikową.
Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być
podawane w cudzysłowie; tytuły książek, rozdziałów, artykułów, ﬁlmów,
audycji, obrazów itp. należy zapisywać kursywą.
W tekście należy unikać podkreśleń i pogrubień. Zwroty obcojęzyczne
wplecione w tekst polski (np. stricte) należy wyróżniać kursywą.
Cytaty do dwóch zdań należy zapisywać w cudzysłowach, pismem
prostym. Dłuższe cytaty należy wyodrębnić z tekstu, stosując czcionkę
o rozmiarze 10. Cytat w cytacie zaznacza się cudzysłowem ostrokątnym
»...«. Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami
w nawiasie zwykłym: (…).
Stosujemy tzw. przypisy dolne, wielkość czcionki – 10. Odnośniki
w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie,
z wyjątkiem sytuacji, gdy kończy je skrót (np.: w. – wiek; r. – rok), albo
przed przecinkiem wewnątrz zdania. Numery odnośników w tekście
i przypisów należy plasować w indeksie górnym, bez zbędnych nawiasów
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i kropek po numerach. Poszczególne elementy opisów bibliograﬁcznych
powinny być oddzielane od siebie przecinkami, przypis powinna kończyć
kropka. W przypadku odwoływania się w przypisie do kilku pozycji
bibliograﬁcznych należy oddzielać je średnikiem. Przykładowy przypis:
A. Wielopolski, Myśli i uwagi, t. 1, Kraków 1878, s. 180.
Stosujemy łacińskie skróty: ibidem, idem, op. cit., idem, eadem, a także
odnośniki typu: zob., por., cyt. za itd.
Należy stosować następujące warianty skrótów: t. (tom), z. (zeszyt), r.
(rocznik), nr, cz., [w:], red. – wszystkie zapisywane małymi literami.
Numery zeszytów, numerów, części itd. należy zawsze zapisywać cyframi
arabskimi, niezależnie od tego, jakie oznaczenia zostały użyte w publikacji.
W przypadku pracy zbiorowej przypis należy zaczynać od tytułu publikacji
zapisanej kursywą, po którym wymienia się jej redaktorów (inicjały imion
i nazwiska) poprzedzonych skrótem red.
Źródła internetowe – w przypadku wydawnictw elektronicznych
podajemy adres, pod którym można znaleźć poszczególne pozycje
w sieci, oraz datę dostępu w nawiasie kwadratowym, np.: link do źródła
[dostęp: 2.04.2010].
Półpauzę bez spacji po obu jej stronach używamy przy określaniu
zakresów: liczbowych, np. 1944–2000, s. 1–5, relacji od–do, np. trasa czy
miejsc wydania np. Warszawa–Kraków. Półpauzę ze spacjami w funkcji
myślnika stosujemy np. w wyliczeniach, dialogach.
Nazwy własne: pisząc o osobie po raz pierwszy podajemy pełne imię
i nazwisko ze stopniem lub tytułem np. prof. Jan Nowak. Następnie
dopuszcza się stosowanie skrótów i ich łączenie: stopień/tytuł i nazwisko;
inicjał imienia i nazwisko, samo nazwisko, jeśli w tekście nie występuje
oczywiście inna osoba o tym samym nazwisku.
Daty: Dzień zapisujemy cyfrą arabską, miesiąc słownie, rok pełnym
zapisem lub skrótem: 26 kwietnia 1999 r. Stosujemy zapis: lata
dwudzieste XX w. lub lata 20. XX w.
Liczebniki do dziesięciu zapisujemy słownie, z wyjątkiem wyliczeń,
następnie cyframi arabskimi. Stosujemy skróty: mld, mln, tys. czyli 10
tys. zamiast 10 000. W zapisie liczebników powyżej tysiąca stosujemy
spację, np. 2 346.
Tabele: treść tabeli – Times New Roman 11 pkt; tytuł tabeli – nad tabelą

– Times New Roman 12 pkt, do lewej; słowo „Tabela“ oraz numer
porządkowy (bez kropki) pisany zwykłą czcionką, tytuł tabeli pisany
w kolejnym wierszu kursywą.
15. Podpisy pod ilustracjami – Times New Roman 11 pkt; w przypadku
muzealiów pełny opis obiektu z podaniem sygnatury.
16. Biogramy w Polskim Słowniku Biograficznym traktujemy jako artykuły –
autor, tytuł biogramu (kursywą), PSB numer tomu, rok wydania i numer
strony.
17. Edycja źródeł powinna opierać się na instrukcji wydawniczej
opracowanej dla źródeł XIX i XX wieku przez Ireneusza Ihnatowicza
(I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych
XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7, s. 99–124).
Uwagi końcowe:
– Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie spełniają wymogów edytorskich.
– Teksty są poddawane recenzji Kolegium Redakcyjnego i recenzenta naukowego.
– Redakcja zastrzega sobie prawo korekty formalnej (w tym skracania tekstów)
oraz proponowania uzupełnień merytorycznych w porozumieniu z autorami.
– Redakcja nie gwarantuje druku niezamówionych tekstów.
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