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Wstęp 
 

amy zaszczyt przedstawić Państwu zbiór rozpraw naukowych pt.
„Historia III°. Częstochowskie spotkania młodych historyków”. Za-
wiera on artykuły autorstwa słuchaczy studiów trzeciego stopnia na 

kierunku Historia w Instytucie Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz gości – doktorantów z part-
nerskich uniwersytetów ukraińskich: Państwowego Uniwersytetu Pedagogiczne-
go im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Państwowego Czarnomorskiego Uniwersy-
tetu im. Piotra Mohyły w Mikołajowie. Ze względu na problematykę badawczą 
podejmowaną przez naszych doktorantów nie zaproponowaliśmy tematu prze-
wodniego tomu, są nim raczej szeroko rozumiane dzieje. Dlatego też nadesłane 
prace obejmują zagadnienia począwszy od historii starożytności po historię 
współczesną, od historii politycznej po refleksję historiograficzno-metodo-
logiczną. Prezentowane rozprawy stanowią bez wątpienia wkład do nauki histo-
rycznej, są wartościowe pod względem merytorycznym, a badacze oparli je na 
szerokim doborze źródeł historycznych oraz historiograficznych. Mamy nadzie-
ję, że przedstawiany Państwu tom przyczyni się do zacieśnienia polsko
-ukraińskich kontaktów naukowych, integracji częstochowskiego środowiska 
intelektualnego, zainicjuje wewnątrzdyscyplinarny dialog, wymianę zasobów, 
doświadczeń i metod. Zachęcamy Czytelników do uważnej lektury.

Norbert Morawiec, Tadeusz Srogosz

M      
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Jacek Majewski
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Opis morskiej katastrofy Germanika  
na Morzu Północnym w 16 r. n.e. 

14. r. n.e. po śmierci Oktawiana Augusta głównodowodzącym woj-
skami rzymskimi w Germanii został Germanik1, syn słynnego Druzusa 
Starszego, który w latach 12–9 p.n.e. wsławił się w walkach na wschód 

od Renu. Na ziemi Germanów sukcesy militarne odnosił również jego potomek. 
Po uśmierzeniu buntów, jakie wybuchły wśród stacjonujących w Germanii żołnierzy, 
syn Druzusa kontynuował wojnę na tych terenach. Pokonał plemiona germańskie
m. in. pod Idistaviso i przy wale Angriwariów w 16. r. n.e. W tym też roku jego flocie 
wracającej z Germanii do Galii przydarzyła się poważna katastrofa.

Kiedy zbliżał się koniec lata, Germanik odesłał większą część swojej armii na 
okrętach rzeką Ems (łac. Amisia) na Morze Północne (łac. Oceanus Germanicus), aby 
stamtąd wróciła ona na leża zimowe do Galii. Reszta wojska pomaszerowała nato-
miast drogą lądową. Tak te wydarzenia przedstawił Tacyt2:

1 Tacitus, Annales, I, 3; Gaius Claudius Drusus Caesar Germanicus (15 r. p.n.e.–19 r.n.e.), znany jako 
Germanik (Germanicus). Syn Druzusa Starszego i Antoniny Młodszej. Po śmierci Druzusa adoptowany 
przez Tyberiusza. Uważany był za zdolnego wodza, walczył m. in. w Germanii oraz na wschodzie. Miał 
odznaczać się łagodnością i serdecznością, co jednało mu sympatię ludzi. Zmarł w 19 r. n.e. – być może 
otruty.
2 Tacitus, Annales, II, 23–24: „Sed aestate iam adulta legionum aliae itinere terrestri in hibernacula remis-
sae; pluris Caesar classi inpositas per flumen Amisiam Oceano invexit. ac primo placidum aequor mille 
navium remis strepere aut velis inpelli: mox atro nubium globo effusa grando, simul variis undique procel-
lis incerti fluctus prospectum adimere, regimen inpedire; milesque pavidus et casuum maris ignarus dum 
turbat nautas vel intempestive iuvat, officia prudentium corrumpebat omne dehinc caelum et mare omne 
in austrum cessit, qui tumidis Germaniae terris, profundis amnibus, immenso nubium tractu validus 
et rigore vicini septentrionis horridior rapuit disiecitque navis in aperta Oceani aut insulas saxis abruptis 
vel per occulta vada infestas…
…Quanto violentior cetero mari Oceanus et truculentia caeli praestat Germania, tantum illa clades novitate 
et magnitudine excessit, hostilibus circum litoribus aut ita vasto et profundo ut credatur novissimum ac sine 
terris mare. pars navium haustae sunt, plures apud insulas longius sitas eiectae; milesque nullo illic homi-
num cultu fame absumptus, nisi quos corpora equorum eodem elisa toleraverant. sola Germanici triremis 
Chaucorum terram adpulit; quem per omnis illos dies noctesque apud scopulos et prominentis oras, cum 
se tanti exitii reum clamitaret, vix cohibuere amici quo minus eodem mari oppeteret. tandem relabente aestu 
et secundante vento claudae naves raro remigio aut intentis vestibus, et quaedam a validioribus tractae, 
revertere; quas raptim refectas misit ut scrutarentur insulas. collecti ea cura plerique: multos Angrivarii 
nuper in fidem accepti redemptos ab interioribus reddidere; quidam in Britanniam rapti et remissi a regulis. 

W 
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„Ponieważ już jednak lato daleko się posunęło, odesłano niektóre legiony 
drogą lądową na leża zimowe; większą ich część Cezar [Germanik] na okręty 
wsadził i przez rzekę Amizję na Ocean z nimi wpłynął. Z początku spokojna 
powierzchnia morza szumiała od plusku wioseł albo poruszała się pod wpływ 
żagli tysiąca okrętów; lecz wkrótce z czarnego kłębowiska chmur lunął grad, 
równocześnie zmiennymi zewsząd wiatrami zwichrzone fale zasłaniają wi-
dok, przeszkadzają okrętami sterować; a żołnierz, strwożony i z przygodami 
morskimi nieobeznany, udaremniał funkcje doświadczonych żeglarzy, zawa-
dzając im albo nie w porę pomagając. Potem całe niebo i morze stały się łu-
pem wiatru południowego, który wobec nasiąkłych wilgocią ziem Germanii, 
wobec głębokich jej rzek olbrzymim chmur pochodem wzmocniony i wsku-
tek zimna bliskiej północy tym bardziej ostry – porwał i rozproszył okręty 
na otwarty Ocean albo ku wyspom niebezpiecznym przez strome swe skały 
lub ukryte mielizny… 
…O ile Ocean burzliwszy jest od innych mórz, a Germania szorstkością kli-
matu się wyróżnia, o tyle ta klęska swoją niezwykłością i wielkością wszyst-
kie inne przewyższała, gdyż dookoła wrogie były wybrzeża albo tak rozległe 
i głębokie morze, że uchodzi ono za najdalsze, poza którym już ziem nie ma3.
Część okrętów została pochłonięta, większość na dość odległe wyspy wyrzu-
cona; żołnierze, nie znajdując tam żadnego śladu ludzkiej kultury, od głodu 
wyginęli, prócz tych, których tamże zapędzone trupy końskie przy życiu 
utrzymały. Tylko Germanika trójwiosłowiec przybił do kraju Chauków, pod-
czas wszystkich tych dni i nocy błąkał się on po skałach i wystających wy-
brzeżach, obwiniając się głośno z powodu tak wielkiego nieszczęścia, a przy-
jaciele ledwie go powstrzymać mogli od szukania w tym samym morzu 
śmierci. Wreszcie z nastającym znów przypływem i pomyślnym wiatrem 
wróciły okaleczałe okręty z niewielu wiosłami albo z rozpiętymi zamiast 
żagli szmatami, a niektóre przez silniejsze ciągnione; kazał je Germanik po-
śpiesznie naprawić i wysłał na przeszukiwanie wysp. Dzięki tej troskliwości 
większość rozbitków pozbierano; wielu zwrócili przyjęci niedawno w opiekę 
Angrywariowie, wykupiwszy ich od dalej w głębi kraju mieszkającej ludno-
ści; niektórych fale aż do Brytanii zaniosły, skąd ich nam Królikowie z po-
wrotem odesłali. Jak który z daleka powrócił, cuda opowiadał: o gwałtowno-
ści wichrów i nieznanych ptakach, o potworach morskich, o mieszanych 
z ludzi i zwierząt postaciach, czy to widzianych, czy tylko z obawy urojo-
nych”. [tłum. S. Hammer (Tacyt, Dzieła, Warszawa 1957)]

ut quis ex longinquo revenerat, miracula narrabant, vim turbinum et inauditas volucris, monstra maris, 
ambiguas hominum et beluarum formas, visa sive ex metu credita”.
3 Tacyt daje tutaj przykład nieznajomości terenów północnej Europy u starożytnych. W czasach antycz-
nych uważano np., że dzisiejsza Skandynawia (łac. Scadinavia) jest wyspą. Na początku swej Germanii 
(Germania, I) Tacyt opisuje Ocean (Morze Północne) jako pełen wielkich zatok i wysp ogromnej wielkości 
(…latos sinus et insularum inmensa).
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Jak więc widać, z tekstu Tacyta wyłania się straszliwy obraz morskiej katastro-
fy. Początkowo spokojna powierzchnia morza nie zapowiadała niczego groźnego, ale 
była to tylko cisza przed burzą. Czynnikiem niesprzyjającym żegludze mogła być pora 
roku. Tacyt pisał bowiem: „Sed aestate iam adulta4 legionum aliae itinere terrestri 
in hibernacula remissae”, „Ponieważ już jednak lato daleko się posunęło, odesłano 
niektóre legiony drogą lądową na leża zimowe;”. Informacja ta nie jest zbyt precyzyj-
na, jeśli chodzi o czas wyprawy, ale można wnioskować, że kończył się, a może nawet 
zakończył się już sezon żeglugi, który w starożytności trwał od około maja do około 
października5. Potem żegluga na morzu – ze względu na dużo liczniejsze niż w lecie 
sztormy – stawała się bardzo ryzykowna6.

Warto również zwrócić uwagę na charakterystykę Morza Północnego. Nie na-
leży ono do mórz głębokich i ma liczne płycizny7. Jako morze otwarte jest bardzo 
burzliwe. Występuje tu także zjawisko pływów morskich (mające na tym akwenie 
charakter bardzo nieregularny i wykazujące się dużymi wahaniami poziomu morza)8,
które nad Morzem Śródziemnym jest prawie niezauważalne. 

Zjawisko pływów szczególnie groźne jest na Morzu Wattowym9 (będącym 
południowo-wschodnią częścią Morza Północnego i położonym między kontynentem 
a łańcuchem Wysp Fryzyjskich), które jest w zasadzie cienką „taflą wody”, a w czasie 
przypływów występujących dwa razy na dobę ma najwyżej 3 m głębokości. Na dnie 
tego morza znajdują się natomiast olbrzymie pokłady mułu, w których zanurzony jest 
wrak niejednego okrętu. 

Żołnierze Germanika przekonali się o złowieszczej sile pływów w 15 r. n.e. 
Kiedy wracali do Germanii wzdłuż dzisiejszego wybrzeża Holandii10, zostali zalani 
przez wyjątkowo wysoki przypływ11. Nie był to jednak pierwszy kontakt rzymskiej 
armii z Morzem Północnym. Nieprzyjemną przygodę na tych wodach przeżył 
w 12 r. p.n.e. ojciec Germanika, wspomniany Druzus Starszy, którego statki 

4 Łacińskie słowo adultus, -a, -um ma wiele znaczeń. Może oznaczać, np.: dojrzały, znajdujący się 
w szczytowym momencie, zaawansowany. R. Hennig (Terrae Incognitae, Leiden 1994, s. 340–341) uważa, 
że Tacyt ma na myśli środek lata, a wtedy sztormy na Morzu Północnym są rzadkością: Es war, wie aus-
drücklich betont wird, Hochsommer, und um diese Jahreszeit sind wirklich bedeutende Stürme auf der 
Nordsee selten. Uważam jednak, że poprawne tłumaczenie przedstawił tu S. Hammer, pisząc, że „lato 
posunęło się daleko”, a więc de facto kończyło się. Sezon wojenny był już u schyłku i postanowiono wy-
słać wojska na leża zimowe, aby tam przeczekały do wiosny (…in hibernacula remissae).
5 J. Jundziłł, Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991, s. 17.
6 Oczywiście, jeśli zaistniała taka potrzeba, żeglowano również po sezonie.
7 Około 2/3 powierzchni morza nie przekracza głębokości 100 m. Morze Północne cechuje się poza tym 
licznymi płyciznami – największa to Dogger Bank o głębokości do 13 m. 
8 F. Wróbel, Vademecum nawigatora, Gdynia 2006, s. 696–697.
9 Z Morzem Wattowym poprzez zatokę Dollart łączy się wspomniana rzeka Ems, z której na morze wy-
płynęła flota Germanika.
10 Poruszali się więc wzdłuż Morza Wattowego.
11 Tacitus, Annales, I, 70.
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– wskutek odpływu – osiadły na mieliźnie, by potem zostać uratowane przez 
Fryzów12, wówczas sojuszników Rzymian13.

Mapka 1: Morze Północne i Wyspy Fryzyjskie, wyk. własne

Na wymienionych wyżej przykładach widać więc doskonale, jak olbrzymie 
przeszkody w przemieszczaniu się armii niesie za sobą ukształtowanie powierzchni. 
Militarnych niepowodzeń mających swoje źródło w nieznajomości terenu bądź płyną-
cych z braków w wiedzy geograficznej Rzymianie doświadczyli wcześniej niejedno-
krotnie14. W przypadku katastrofy Germanika mieli jednak do czynienia również 
z nieokiełznaną przyrodą. Grecki geograf Strabon słusznie zwrócił uwagę na proble-
my rzymskiej armii w Germanii, wynikające z przeszkód naturalnych, które można 
było spotkać na tych terytoriach: 

„A także – wyprawą na Germanów i Celtów, kiedy to barbarzyńcy w ba-
gnach niedostępnych, lasach i pustkowiach odpierali napastnika trudnościami 
terenu, oddalali od niego rzeczy bliskie i taili przed nim drogi oraz bogate za-
soby żywności i innych rzeczy15”. [tłum. W. Madyda (w: M.S. Bodnarski, 
Geografia antyczna, Warszawa 1957, s. 154–188)]

12 Mieszkańcy dzisiejszej Fryzji.
13 Δίων ὁΚάσσιος, LIV, 32, 2–3.
14 Szerzej: R. Syme, Military Geography at Rome, Classical Antiquity”, vol. 7, California 1988, s. 227–251.
15 Στράβων, I, 1, 17: „ὡς δ᾽ αὕτως τὴν ἐπὶ Γερμανοὺς καὶ Κελτούς, ἐν ἕλεσι καὶ δρυμοῖς ἀβάτοις
ἐρημίαις τε τοπομαχούντων τῶν βαρβάρων καὶ τὰ ἐγγὺς πόρρω ποιούντων τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ τὰς ὁδοὺς
ἐπικρυπτομένων καὶ τὰς εὐπορίας τροφῆς τε καὶ τῶνἄλλων.”
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– wskutek odpływu – osiadły na mieliźnie, by potem zostać uratowane przez 
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Wracając natomiast do katastrofy floty Germanika, należy powiedzieć, że syn 
Druzusa wyciągnął pewne wnioski z przeszłości i do celów kampanii na 16 r. n.e. 
postanowił zbudować flotę dobrze przystosowaną do warunków Morza Północnego. 
Zapewne korzystał tu z wiedzy germańskich sojuszników, którzy byli wytrawnymi 
żeglarzami. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc ta mogła być czasami zwodnicza, gdyż 
zaprzyjaźnionym z Rzymem Germanom nie musiało zależeć na utrwaleniu rzymskiej 
władzy na wschód od Renu. 

„Tysiąc okrętów zdawało się wystarczać, i te z pośpiechem przygotowano16;
jedne były krótkie, o wąskiej rufie i sztabie, lecz szerokim dnie, aby tym ła-
twiej falom się opierały; niektóre miały spody płaskie, ażeby bez szkody 
na mieliźnie osiadały; większość zaopatrzona była z obu stron w stery, aby 
za nagłym zwrotem wioseł tą lub przeciwną stroną do brzegu zawinąć mogły; 
wiele miało mosty na pokładzie do przewozu machin, a zarazem nadawało 
się do transportu koni albo żywności; wszystkie zgrabne żaglowce, szybkie 
w wiosłowaniu17, a zapał żołnierzy powiększał jeszcze ich okazałość i grę18”.

Te przygotowania jednak nie wystarczyły i natura wzięła górę nad Rzymianami 
– niszcząc ich flotę.

Tacyt przekazał informację, że flota Germanika składała się z 1 tys. okrętów. 
Ta zaokrąglona przez historyka liczba wydać się może przesadzoną19. Nie wszystkie 
wojska wróciły przecież drogą wodną. Syn Druzusa miał jednak dysponować podczas 
tej kampanii dość pokaźną armią – ośmioma legionami i licznymi odziałami wojsk 
pomocniczych oraz sprzymierzeńców20. Wojna ta wymagała ogromnego nakładu sił 
zbrojnych. Poza tym wiele statków miało być niewielkich rozmiarów. Należy jednak 
zawsze pamiętać o tym, że historycy antyczni bardzo często wyolbrzymiali liczby 
wojsk i w ocenie tej należy być ostrożnym.

Bilans strat poniesionych w katastrofie nie jest znany, podobnie jak w wypadku 
innych tego typu zdarzeń, ale można  przypuszczać, że była to jedna z największych 
morskich klęsk w starożytnośći21. Mogła ona mieć duży wpływ na późniejszą decyzję 

16 J. Jundziłł, dz. cyt., s. 36: Szybkie budowanie znacznej ilości okrętów w okresie wojennym nie było 
w starożytności niczym nietypowym. 
17 Tamże, s. 38. Jednostki szerokie raczej nie odznaczały się szybkością i zwrotnością.
18 Tacitus, Annales, II, 6: „mille naves sufficere visae properataeque, aliae breves, angusta puppi proraque 
et lato utero, quo facilius fluctus tolerarent; quaedam planae carinis, ut sine noxa siderent; plures adpositis 
utrimque gubernaculis, converso ut repente remigio hinc vel illinc adpellerent; multae pontibus stratae, 
super quas tormenta veherentur, simul aptae ferendis equis aut commeatui; velis habiles, citae remis au-
gebantur alacritate militum in speciem ac terrorem”.
19 Cezar pisał np., że do transportu 2 legionów potrzebował 98 statków transportowych, Comentarii 
de bello Gallico, IV, 22, 3.
20 Tacitus, Annales, II, 15–16. Cała armia Germanika mogła liczyć ok. 70 tys. żołnierzy.
21 J. Jundziłł, dz. cyt., s. 21.
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Tyberiusza, który wezwał Germanika do powrotu z Germanii do Italii. Poza tym 
po katastrofie Germanie ponownie chwycili za broń22.

„Dość już sukcesów — pisał [Tyberiusz] — dość przygód. Wygrał pomyślne 
i wielkie bitwy; niech także o tym pamięta, że wiatry i fale, wprawdzie bez 
winy wodza, jednak ciężkie i srogie wyrządziły szkody”23.

Jeśli chodzi o opis wydarzeń, które rozegrały się na statkach, to Tacyt 
relacjonuje, iż wiatr rozrzucił okręty rzymskie po całym morzu. Niektóre miały 
dotrzeć do Brytanii i na bezludne wyspy. Żołnierze mieli tam zobaczyć nieznane 
ptaki, potwory morskie, stworzenia  będące hybrydami ludzi i zwierząt. Część z tych 
opowieści Tacyt uważa za ...ex metu credita (…z obawy urojonych). Należy jednak 
wziąć pod uwagę również to, iż potwory morskie pojawiające się w antycznym 
piśmiennictwie mogły być odzwierciedleniem jakichś zwierząt, istniejących w real-
nym świecie24.

Skupmy się teraz na zachowaniu samego Germanika po poniesionej klęsce. Jak 
podaje Tacyt, jego okręt szczęśliwie dotarł do kraju Chauków (łac. Chauci), którzy 
zajmowali tereny po obu stronach ujścia Wezery (łac. Visguris). Zrozpaczony z po-
wodu katastrofy wódz chciał  się zabić, od czego odwiedli go przyjaciele. Ta próba 
samobójcza mogła być jednak zmyśleniem Tacyta, który – mimo swej maksymy sine 
ira et studio – bezstronnym historykiem nie był25. Pozostawał bowiem pod wpływem 
różnych tendencji swej epoki: politycznych, społecznych, filozoficznych czy retorycz-
nych. Brak bezstronności widać doskonale w kreśleniu postaci cesarza Tyberiusza. Na 
jej przedstawieniu zaciążyły bolesne przeżycia Tacyta pod rządami Domicjana, 
a także literacki obraz klasycznego tyrana z antycznej tragedii. Świat rzymski był dla 
Tacyta niezwykle zdegenerowany. Żądza bogactw, sławy przesłaniała ludziom 
wszystko. Jako moraliście zależało mu więc na prezentowaniu i podkreśleniu różnego 
rodzaju cnót: męstwa, odwagi, wolności, poświęcenia.

Opis morskiej katastrofy armii Germanika pojawia się także prawdopodobnie 
we fragmencie dzieła Seneki Starszego (Suasoriae, I, 15), który przytacza słowa 

22 Tacitus, Annales, II, 25.
23 Tacitus, Annales, II, 26: „satis iam eventuum, satis casuum. prospera illi et magna proelia: eorum quoque 
meminisset, quae venti et fluctus, nulla ducis culpa, gravia tamen et saeva damna intulissent”.
24 Stosunek do zwierząt w starożytności trafnie ujął w swojej książce Gościwit Malinowski, Zwierzęta 
świata antycznego. Studia nad Geografią Strabona, Wrocław 2003, s. 7: „Rola, jaką zwierzęta odgrywały 
w życiu starożytnych, stosunek do nich – uprzedmiotowienie bądź antropomorfizacja – związane z nimi 
wierzenia, stereotypy, mówią wiele o lękach, fobiach, nadziejach, marzeniach i zwykłym, codziennym 
życiu rozmaitych dawnych społeczności, kultur i cywilizacji”.
25 I. Lewandowski, Historiografia rzymska, Poznań 2007, s. 296–297; Tacyt, I, 35 pisał także o wcześniej-
szej próbie samobójczej Germanika, kiedy to żołnierze grozili mu bronią, jeśli ten nie przyjąłby tytułu 
Imperatora. Germanik porwał wówczas miecz i próbował popełnić samobójstwo, aby dochować wierności 
Tyberiuszowi i nie splamić swojego honoru. Został jednak odratowany przez swych przyjaciół. Później 
jeden z żołnierzy miał dać mu nawet swój miecz, który był ostrzejszy, aby ten nim się zabił, ale ostatecznie 
przyjaciołom Germanika udało się zaprowadzić go do namiotu.
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rzymskiego poety Albinovanusa Pedo26, przyjaciela Owidiusza27. Pedo miał służyć 
pod rozkazami Germanika, co sugeruje fragment Roczników Tacyta, który mówi 
o niejakim Pedo, prefekcie Germanika (equitem Pedo praefectus)28.

Pedo przedstawił przerażający, a jednocześnie niezwykle barwny opis wypra-
wy morskiej poza granice znanego świata. W jej trakcie marynarzy zastał sztorm. 
Zostali oni zaatakowani przez morskie potwory, a ich statki zaczęły osiadać w mule. 
Bogowie nie zezwolili bowiem, aby człowiek poznał miejsca, w których oni sami 
mieszkają. Jak wskazywali badacze, „poeci łacińscy nie bardzo odznaczyli się w opi-
sie Oceanu, ponieważ opisywali [go] albo zbyt majestatycznie albo pedantycznie. 
Żaden z nich nie potrafił powiedzieć z taką siłą jak PEDO, kiedy ten opisywał podróż 
morską Germanika:

„Już dawno, zostawiwszy za sobą dzień i słońce,
Widzą oni, że są poza granicami znanego świata
I płyną za zakazane dla śmiałków ciemne
Granice Zachodu i skrajne brzegi świata.
Teraz widzą, jak ten Ocean, który niesie wszędzie 
Pod burzliwymi falami ogromne potwory
[Oraz] okrutne zwierzęta i psy morskie,
Chwytając okręty wznosi je wysoko. 
[Nawet] sam wrzask zwiększa strach.
Już marynarzom wydaje się, że statki osiadły w mule
I [ich] flota została zapomniana przez kapłanów,
A oni sami będą rozszarpani przez morskie zwierzęta
Przy biernej postawie fatum i przy tak nieszczęśliwym losie.
Wzrok [musi] walczyć, by przedrzeć przez [tak gęste] powietrze, 
Ponieważ nic nie można rozpoznać z tego,
Co zostało w pozostawionym świecie29.
Z uciśnionych płuc wydostają się głosy:
„Dokąd niesiemy się? Ucieka nawet dzień.
Przyroda pokrywa wieczną ciemnością pozostawiony świat.
Czyżby szukaliśmy ludy w innej części świata
Oraz innego świata nietkniętego wiatrami?
Bogowie wołają [nas] do powrotu i nie zezwalają poznać koniec rzeczy.
Po co niepokoimy wiosłami cudze morza i święte wody 
Oraz miejsca spokojne, gdzie przebywają bogowie30?”. [tłum. S. Sharypkin, na 

potrzeby niniejszego artykułu]

26 D.W. Roller, Through the Pillars of Herakles: Greco-Roman Exploration of the Atlantic, New York 
2006, s. 120.
27 Ovidius, Epistulae ex Ponto, IV, 10.
28 Tacitus, Annales, I, 60.
29 Czyli tam, skąd wyruszyła wyprawa.
30 „Latini declamatores in descriptione Oceani non nimis viguerunt, nam aut tumi(de) descripserunt aut 
curiose. nemo illorum potuit tanto spiritu dicere quanto PEDO, qui (in) navigante Germanico dicit: Iam 
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Niemiecki badacz Detlef Detlefsen poddał tekst Albinovanusa Pedo głębszej 
analizie i uznał, że bardziej pasuje on do opisu jakiejś wyprawy badawczej (np. 
ekspedycji Druzusa Starszego nad Morze Północne z lat 12–9 p.n.e., będącej w isto-
cie wyprawą odkrywczą) niż morskiej katastrofy floty wracającej z Germanii do 
Galii31. Ja zwróciłbym uwagę na to, że przecież i Druzus Starszy posiadał przydo-
mek Germanicus.

Detlefsen założył, że Albinovanus Pedo, opisując wypadek floty Germanika, 
mógł po prostu posłużyć się także elementami opisu wyprawy odkrywczej. Z drugiej 
jednak strony zauważyłbym również to, że przecież Tacyt mówi o okrętach, które 
zostały zagnane do Brytanii czy na bezludne wyspy. Być może to miał na myśli Pedo, 
pisząc o statkach, które płynęły poza granice znanego świata. 

Dzieło Albinovanusa to utwór poetycki, więc wierne odtworzenie wydarzeń nie 
jest tu istotne. Niesie on jednak ze sobą wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi.

Wracając natomiast do Tacyta, należy stwierdzić, że rzymski historyk 
przedstawił jedną z większych klęsk morskich starożytności. Katastrofa floty 
Germanika  stała się jednym z ostatnich aktów wojny w Germanii. W 17 r. n.e. wojska 
rzymskie na prawy brzeg Renu już nie zostały wysłane. Wydaje mi się, że tragiczne 
zdarzenia na morzu z 16 r. n.e. można uznać za symbol nieudanego podboju tej 
krainy, podobnie jak w przypadku pogromu legionów Warusa w Lesie Teutoburskim 
w 9 r. n.e. Rzymski namiestnik Germanii szedł wówczas w rozciągniętej linii przez 
tereny uniemożliwiające uformowanie szyku bojowego. Uciążliwe do przemie-
szczania się dla wojska terytoria Germanii wielokrotnie okazywały się dla Rzymian 
przeszkodą nie do pokonania.

pridem post terga diem solemque relictum / iamque vident noti se extorres finibus orbis, /per non concessas 
audaces ire tenebras / Hesperii metas extremaque litora mundi. / nunc illum, pigris immania monstra sub 
undis / qui ferat, Oceanum, qui saevas undique pristis/ aequoreosque canes, ratibus consurgere prensis
/ accumulat fragor ipse metus iam sidere limo / navigia et rapido desertam flamine classem, / seque feris 
credunt per inertia fata marinis / iam non felici laniandos sorte relinqui./ atque aliquis prora caecum sub-
limis ab alta / aera pugnaci luctatus rumpere visu, / ut nihil erepto valuit dinoscere mundo, / obstructo talis 
effundit pectore voces: / ‘quo ferimur?' fugit ipse dies orbemque relictum / ultima perpetuis claudit natura 
tenebris. / anne alio positas ultra sub cardine gentes / atque alium bellis intactum quaerimus orbem?
/ di revocant rerumque vetant cognoscere finem / mortales oculos. aliena quid aequora remis / et sacras 
violamus aquas divumque quietas / turbamus sedes?”.
31 D. Detlefsen, Die Entdeckung des germanischen Nordens im Altertum. Nachtrag: Bemerkungen zur 
alten Geschichte der Cimbrischen Halbinsel, Leipzig 1904, s. 45–47.
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Niemiecki badacz Detlef Detlefsen poddał tekst Albinovanusa Pedo głębszej 
analizie i uznał, że bardziej pasuje on do opisu jakiejś wyprawy badawczej (np. 
ekspedycji Druzusa Starszego nad Morze Północne z lat 12–9 p.n.e., będącej w isto-
cie wyprawą odkrywczą) niż morskiej katastrofy floty wracającej z Germanii do 
Galii31. Ja zwróciłbym uwagę na to, że przecież i Druzus Starszy posiadał przydo-
mek Germanicus.

Detlefsen założył, że Albinovanus Pedo, opisując wypadek floty Germanika, 
mógł po prostu posłużyć się także elementami opisu wyprawy odkrywczej. Z drugiej 
jednak strony zauważyłbym również to, że przecież Tacyt mówi o okrętach, które 
zostały zagnane do Brytanii czy na bezludne wyspy. Być może to miał na myśli Pedo, 
pisząc o statkach, które płynęły poza granice znanego świata. 

Dzieło Albinovanusa to utwór poetycki, więc wierne odtworzenie wydarzeń nie 
jest tu istotne. Niesie on jednak ze sobą wiele pytań, które pozostają bez odpowiedzi.

Wracając natomiast do Tacyta, należy stwierdzić, że rzymski historyk 
przedstawił jedną z większych klęsk morskich starożytności. Katastrofa floty 
Germanika  stała się jednym z ostatnich aktów wojny w Germanii. W 17 r. n.e. wojska 
rzymskie na prawy brzeg Renu już nie zostały wysłane. Wydaje mi się, że tragiczne 
zdarzenia na morzu z 16 r. n.e. można uznać za symbol nieudanego podboju tej 
krainy, podobnie jak w przypadku pogromu legionów Warusa w Lesie Teutoburskim 
w 9 r. n.e. Rzymski namiestnik Germanii szedł wówczas w rozciągniętej linii przez 
tereny uniemożliwiające uformowanie szyku bojowego. Uciążliwe do przemie-
szczania się dla wojska terytoria Germanii wielokrotnie okazywały się dla Rzymian 
przeszkodą nie do pokonania.

pridem post terga diem solemque relictum / iamque vident noti se extorres finibus orbis, /per non concessas 
audaces ire tenebras / Hesperii metas extremaque litora mundi. / nunc illum, pigris immania monstra sub 
undis / qui ferat, Oceanum, qui saevas undique pristis/ aequoreosque canes, ratibus consurgere prensis
/ accumulat fragor ipse metus iam sidere limo / navigia et rapido desertam flamine classem, / seque feris 
credunt per inertia fata marinis / iam non felici laniandos sorte relinqui./ atque aliquis prora caecum sub-
limis ab alta / aera pugnaci luctatus rumpere visu, / ut nihil erepto valuit dinoscere mundo, / obstructo talis 
effundit pectore voces: / ‘quo ferimur?' fugit ipse dies orbemque relictum / ultima perpetuis claudit natura 
tenebris. / anne alio positas ultra sub cardine gentes / atque alium bellis intactum quaerimus orbem?
/ di revocant rerumque vetant cognoscere finem / mortales oculos. aliena quid aequora remis / et sacras 
violamus aquas divumque quietas / turbamus sedes?”.
31 D. Detlefsen, Die Entdeckung des germanischen Nordens im Altertum. Nachtrag: Bemerkungen zur 
alten Geschichte der Cimbrischen Halbinsel, Leipzig 1904, s. 45–47.
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Chrzest Mieszka I i chrzest Litwy w „Rocznikach”  
Jana Długosza 

 
 

 „…każda epoka wytwarza swój własny mentalny 
 Wszechświat.  Tworzy go nie tylko przy pomocy 

  Wszelkich pozostających w jej dyspozycji środków, 
Wszystkich prawdziwych lub fałszywych faktów, 

  które odziedziczyła po swych poprzednikach, 
 albo uzyskała sama. Kreuje go także podług 

 właściwych sobie uzdolnień – swej specyficznej 
  przemyślności, swoich przymiotów i zainteresowań 

  – a więc tego wszystkiego, co ją odróżnia od epok poprzednich”. 
       Lucien Febvre 

 
iezwykle ważnymi wydarzeniami z dziejów państwa polskiego 
opisanymi przez Jana Długosza w „Kronice” są chrzest Mieszka I 
i chrzest Litwy. Czytając tekst, dostrzegamy wiele cech łączących 

oraz dzielących opisy tych zdarzeń. Czy zatem chrzest Litwy mógł być inspira-
cją do opisu chrztu Mieszka I? Z jakich źródeł czerpał Jan Długosz informacje 
do przedstawienia tych wydarzeń? Jakie kroniki, roczniki były w jego posiada-
niu, gdy opisywał te momenty naszej historii? Czy jako historyk potrafił zacho-
wać obiektywizm, czy nie akcentował w sposób szczególny pewnych zdarzeń 
związanych z tymi uroczystościami? Czy nie doszło do nadinterpretacji ze stro-
ny kronikarza? Relacje z chrztu Mieszka i chrztu Litwy będą pretekstem do 
przybliżenia warsztatu pracy Jana Długosza. Jak jego praca różniła się od warsz-
tatu pracy jego poprzedników? A jak od nam współczesnych historyków? Jak 
wykorzystywał zgromadzony materiał źródłowy? Czy poznaliśmy wszystkie 
źródła, z których mógł korzystać?  

Akty chrztu przedstawione w „Kronice” to wydarzenia mające niebaga-
telne znaczenie dla historii Polski. Po zapoznaniu się z tekstem dostrzegamy 
między nimi wiele podobieństw, a przecież dzieliło je w rzeczywistości ponad 
400 lat. Ale może zacytujmy przykłady. Jak pisał Długosz: [Mieszko I] „Za 
namową mężów katolickich i pobożnych … rozkazał usunąć siedem nałożnic,  
z którymi łączyła go miłość cielesna, aby pieszczoty kobiece nie utrzymywały 
go w bałwochwalstwie, [do którego] przywykł; zerwawszy z nimi łączność, 

N 
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wysłał swatów do księcia Czech, Bolesława, rodzonego brata i zabójcy św. Wa-
cława, aby prosili dla niego jego córkę Dąbrówkę …”1; w odniesieniu do Jagieł-
ły tekst brzmi: „… wysyła swoich braci, dwu książąt Skirgiełłę i Borysa, oraz 
starostę wileńskiego Hanula do Krakowa, do królowej Jadwigi i prałatów oraz 
panów polskich, by prosili o rękę wspomnianej królewny dla niego”2. Kolejny 
przykład: [Mieszko I] „Po wysłaniu licznych poselstw do Czech i po usunięciu 
przez swatów wszelkich trudności oraz zaświadczeniu i wyraźnym zapewnieniu, 
że ich książę nie tylko sam, ale cały naród polski, wyuczony doskonale artyku-
łów wiary obmyty będzie wodą chrztu”3. Jagiełło „Przyrzeka zatem przede 
wszystkim, że on sam ze wszystkimi swoimi braćmi, książętami litewskimi, 
panami i możnymi oraz całym ludem litewskim i żmudzkim przyjmuje wiarę 
rzymsko-katolicką, tę, którą Ty i Twoje Królestwo Polskie praktykuje i wyzna-
je”4. O Mieszku I kronikarz pisał: „Po niewielu dniach książę Mieczysław pou-
czony dostatecznie o artykułach prawowitej wiary i jej obrządku przez mężów 
pobożnych i wiodących pustelnicze życie w jego kraju, których specjalnie przy-
zywał, wyrzekł się ciemności dawnego błędu”5. Kolejny fragment dotyczący 
roku 1386: „Jagiełło, a potem jego bracia, książęta litewscy, bojarowie i szlachta 
pouczeni dokładnie w wierze katolickiej i jej prawdach, wyznają i przyjmują 

                                           
1 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. II, pod red. Jana Dą-
browskiego, Warszawa 1962, s. 241. „Monentibus autem viris catholicis et religiosis septem 
pellices, quarum carnali detinebatur amore, a se abdicare iussus, ne mollicies muliebres eum in 
assuefacta detinerent ydololatria: quarum contubernio remoto, ad principem Bohemie Boleslaum, 
sancti Venceslai interfectorem et germanum, procos mittit, filiam suam Dambrowkam ... sibi 
petituros”; Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. II. pod. red. Jana 
Dąbrowskiego, Warszawa 1964, s. 175. 
2 Jana Długosza …, ks. X, s. 188. „… duos duces fratres suos , videlicet Skirgallonem et Borzisch, 
item Hanulonem capitaneum Vilnensem Cracowiam ad Hedwigam reginam et ad prelatos baro-
nesque Poloniae ad precandum virginem prefatam suo connubio transmittit”; Joannis Dlugossii ..., 
lib. X. zespół redakcyjny, Warszawa 1985, s. 142. 
3 Jana Długosza …, ks. II, s. 242. ,,Frequencioribus nunciis in Bohemiam missis, et purgantibus 
procis cunctam difficultatem et principem suum non solum, sed et universam Polonorum gentem 
de fidei articulis peroptime instructos, unda baptismatis abluturum evidenti allegacione 
certificantibus ...”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 176. 
4 Jana Długosza …, ks. X, s. 189. ,,Spondet siquidem in primis fidem katholicam Romanam, et 
eam, quam tu Regnumque tuum Poloniae practicat et observat, se cum omnibus fratribus suis, 
Lithwanorum ducibus, proceribus et primoribus, sed et cum universa Lithwanica Samagitticaque 
gente suscepturum”; Joannis Dlugossii..., lib. X, s. 143. 
5 Jana Długosza …, ks. II, s. 242. ,,Transactis autem paucis diebus dux Myeczslaus de fidei 
orthodoxe articulis et ritu sufficienter per viros religiosos et anachoriticam vitam in regionibus suis 
ducentes, quos ob rem singulariter accersiverat, instructus tenebris vetusti erroris renunciat …”; 
Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 176. 
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ducentes, quos ob rem singulariter accersiverat, instructus tenebris vetusti erroris renunciat …”; 
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świętą, prawowierną wiarę”6. Mieszko I „… przyjął w Gnieźnie chrzest świę-
ty…”7 Jagiełło „… przyjął chrzest w katedrze krakowskiej…”8 Mieszko I „… 
zrzuciwszy dawne imię Mieszko, jako barbarzyńskie, przezwał się Mieczysła-
wem”9. O Jagielle: „A odrzuciwszy imiona pogańskie, nadano odpowiednio 
wielkiemu księciu Jagielle imię książąt polskich Władysław…”10. Odnośnie 
Mieszka I: „Książę Mieczysław, przyjąwszy sakrament chrztu, tego samego dnia 
dostąpił innego sakramentu według obrządku katolickiego – poślubił dziewicę 
Dąbrówkę”11. Jagiełło: „… zawarł publicznie wobec arcybiskupa gnieźnieńskie-
go Bodzęty małżeństwo z piękną i znakomitą dziewicą – nie wiadomo, czy po-
wabniejszą obyczajami, czy urodą – królową polską Jadwigą”12. Kolejny cytat 
na temat Mieszka I: „… Polacy oświeceni zostali za łaską Bożą światłem wiary, 
wtedy kiedy zasiadał na katedrze Piotrowej Leon VIII narodowości rzymskiej, 
który w tym samym roku odszedł od spraw ziemskich i nastąpił po nim jako 
wikariusz Chrystusa zgodnie wybrany Stefan VII, narodowości niemieckiej; 
według innych Jan XIII”13. Jagiełło otrzymuje list od papieża Urbana VI z po-
dziękowaniem za szerzenie wiary chrześcijańskiej: „Urban, biskup, sługa, sług 
Bożych, najdroższemu w Chrystusie synowi, sławnemu królowi polskiemu 
Władysławowi pozdrowienie apostolskie i błogosławieństwo. Cieszymy się  
w Panu, najdroższy synu, i raduje się ojcowskie serce z tak pożytecznego sy-
na”14. Fragment dotyczący Mieszka: „Następnie książę polski Mieczysław naj-
                                           
6 Jana Długosza …, ks. X, s. 202. ,,… Iagello (primum), deinde fratres sui Lithwenie duces, boyari 
et nobiles in fide katholica et eius articulis ad liquidum edocti, fidem sanctam orthodoxam … 
profitentur et suscipiunt”; Joannis Dlugossii...,   lib. X, s. 153. 
7 Jana Długosza …, ks. II, s. 242. ,,… sacrum in Gnezna suscipit baptisma …”; Joannis 
Dlugossii..., lib. II, s. 176. 
8 Jana Długosza …, ks. X, s. 202. ,,… in ecclesia Cracowiensi … baptisantur”; Joannis 
Dlugossii..., lib. X, s. 153. 
9 Jana Długosza …, ks. II, s. 243. ,,... vetustoque nomine Myeszko abrogato velut barbaro 
Myeczslaus nominatur.”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 177. 
10 Jana Długosza …, ks. X, s. 202. ,,... abrogatisque barbaricis nominibus, duci magno Iagelloni 
principum Poloniae nomen Wladislaus ... aptata impositaque sunt.”; Joannis Dlugossii..., lib. X, s. 153. 
11 Jana Długosza …, ks. II, s. 243. ,,Eodem insuper die sacramento baptismi percepto, dux 
Myeczszlaw aliu contigit, sacramnetum et virginem Dambrowkam ritu catholico sibi desponsat 
...”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 177. 
12 Jana Długosza …, ks. X, s. 202. ,,... cum virgine decora et insigni Hedwigi Poloniae regina 
‹moribusque incertum est an forma venustiore› per Bodzanthe Gneznensis archiepiscopi 
ministerium matrimonium per verba presenti contraxit ...”; Joaniss Dlugossii..., lib. X, s. 153–154. 
13 Jana Długosza …, ks. II, s. 243. „Poloni, miseracione divina, lumine fidei illustrantur, 
presidente in kathedera Petri Leone octavo nacione Romano, qui eodem anno rebus humanis 
exemptus est et cui in vicariatu Christi Stephanus septimus, nacione Germanus, per eleccionem 
conformem successit ‹secundum alios Johannes XIII-us, nacione Narnensis, aliqui scribunt  
XII-us”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 177. 
14 Jana Długosza …, ks. X, s. 211–213.  „De quibus omnibus Christianissimus rex a summo 
pontifice Vrbano papa sexto comendatus est per huiusmodi scripta. Vrbanus episcopus, servus 
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surowiej rozporządził za powszechną zgodą wszystkich baronów i szlachty pol-
skiej, aby zniszczono bożyszcza i podobizny fałszywych bogów…”15. Jagiełło: 
„Ponadto polecił gaje, które uważano za święte, powycinać i połamać ich zagaj-
niki oraz pozabijać i wytępić wszelkie żmije i węże, które znajdowały się we 
wszystkich domach jako bóstwa opiekuńcze, a barbarzyńcy podnosili jedynie 
płacze i lamenty z powodu zniszczenia i całkowitego wytępienia ich fałszywych 
bogów i wyroczni…” 16. Mieszko: „W Gnieźnie i Krakowie, ufundował dwie 
metropolie, gnieźnieńską, pod wezwaniem i ku czci najdostojniejszej Rodziciel-
ki Boga – Człowieka, Dziewicy Marii”, „ufundował aż siedem innych katedr 
biskupich, a mianowicie: poznańską, smogorzewską, obecnie wrocławską, 
kruszwicką, obecnie włocławską, płocką, chełmińską, lubuską i kamieńską”17. 
Natomiast o Jagielle Długosz notował: „A bardzo pobożny król Władysław pra-
gnąc, aby zaszczepiona przez niego na Litwie wiara wzmocniła się i rozkrzewi-
ła, zakłada i buduje w mieście Wilnie katedrę ku czci Trójcy Św. pod wezwa-
niem znakomitego biskupa i znanego męczennika św. Stanisława…”18.  Miesz-
ko: „… poślubił dziewicę Dąbrówkę i najszczęśliwiej przez kilka dni obchodził 
z nią zaślubiny w Gnieźnie, zaprosiwszy sąsiednich książąt. Każdy zaproszony 
biesiadnik przyjmowany był bogato i wyszukanie; urządzano wiele zabaw i wi-
dowisk na cześć księcia, celem uświetnienia odbywających się uroczystości”19. 
Jagiełło: „Powróciwszy na zamek krakowski, trzeciego dnia urządził uroczyste, 

                                                                                                        
servorum Dei, carissimo in Christo filio, Wladislao regi Polonie illustri, salutem et apostolicam 
benediccionem. Gaudemus in Domino, fili carissime, et de tanto lucrifacto filio paternus animus 
iocundatur”; Joannis Dlugossii..., lib. X, s. 161. 
15 Jana Długosza …, ks. II, s. 243. ,,Strictissima posthec Myeczslaui Polonorum principis edicto et 
omnium baronum et nobilium Poloniae consensu conformi confringuntur ydola et falsorum 
deorum simulacra ...”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 177.  
16 Jana Długosza …, ks. X, s. 211. „... silvas insuper, que sacrosancte putabantur, succidi et lucos 
earum confringi, aspides insuper et serpentes, que et qui in singulis domibus velut penates dii 
reperiebantur, interfici et enecari, barbaris fletibus tantummodo et lamentis falsorum suorum deorum 
et numinum ruinam et cladem et exterminium ... disposuit”; Joannis Dlugossii..., lib. X, s. 160. 
17 Jana Długosza …, ks. II, s. 244–245. „... Gnezne videlicet Cracouie, duas fundat metropoles: 
Gneznensem quidem in titulum et honorem excellentissime Dei et hominis genetricis Virginis 
Marie ...”, ,,… septem alias episcopales ecclesias, videlicet Poznaniensem, Smogorzowiensem, 
que nunc Wratislauiensis, Cruszwiciensem, que nunc Wladislauiensis, Ploczensem, Culmensem, 
Lubuczensem et Kamyenensem … fundat”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 179. 
18 Jana Długosza …, ks. X, s. 213. „SATAGENS autem devotissimus rex Wladislaus, ut fides per 
eum in Lithwania plantata robur et incrementa susciperet, in Vilnensi civitate ecclesiam 
kathedralem in Benedicte Trinitatis honorem sub titulo sancti Stanislai pontificis et martiris 
gloriosi et magnifici, fundat et erigit ...”; Joannis Dlugossii..., lib. X, s. 162–163. 
19 Jana Długosza …, ks. II, s. 243. „virginem Dambrowkam ... sibi desponsat ... et nupcie 
felicissime, corrogatis vicinis principibus, Gnezne pluribus diebus magnifico celebrantur apparatu 
et singuli invitati et convive opulentis et delicatis tractantur necessariis et multiplices ludi et 
spectacula in honorem principis et decus acte tunc solennitas instaurantur”; Joannis Dlugossii.., 
lib. II, s. 177. 
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surowiej rozporządził za powszechną zgodą wszystkich baronów i szlachty pol-
skiej, aby zniszczono bożyszcza i podobizny fałszywych bogów…”15. Jagiełło: 
„Ponadto polecił gaje, które uważano za święte, powycinać i połamać ich zagaj-
niki oraz pozabijać i wytępić wszelkie żmije i węże, które znajdowały się we 
wszystkich domach jako bóstwa opiekuńcze, a barbarzyńcy podnosili jedynie 
płacze i lamenty z powodu zniszczenia i całkowitego wytępienia ich fałszywych 
bogów i wyroczni…” 16. Mieszko: „W Gnieźnie i Krakowie, ufundował dwie 
metropolie, gnieźnieńską, pod wezwaniem i ku czci najdostojniejszej Rodziciel-
ki Boga – Człowieka, Dziewicy Marii”, „ufundował aż siedem innych katedr 
biskupich, a mianowicie: poznańską, smogorzewską, obecnie wrocławską, 
kruszwicką, obecnie włocławską, płocką, chełmińską, lubuską i kamieńską”17. 
Natomiast o Jagielle Długosz notował: „A bardzo pobożny król Władysław pra-
gnąc, aby zaszczepiona przez niego na Litwie wiara wzmocniła się i rozkrzewi-
ła, zakłada i buduje w mieście Wilnie katedrę ku czci Trójcy Św. pod wezwa-
niem znakomitego biskupa i znanego męczennika św. Stanisława…”18.  Miesz-
ko: „… poślubił dziewicę Dąbrówkę i najszczęśliwiej przez kilka dni obchodził 
z nią zaślubiny w Gnieźnie, zaprosiwszy sąsiednich książąt. Każdy zaproszony 
biesiadnik przyjmowany był bogato i wyszukanie; urządzano wiele zabaw i wi-
dowisk na cześć księcia, celem uświetnienia odbywających się uroczystości”19. 
Jagiełło: „Powróciwszy na zamek krakowski, trzeciego dnia urządził uroczyste, 

                                                                                                        
servorum Dei, carissimo in Christo filio, Wladislao regi Polonie illustri, salutem et apostolicam 
benediccionem. Gaudemus in Domino, fili carissime, et de tanto lucrifacto filio paternus animus 
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15 Jana Długosza …, ks. II, s. 243. ,,Strictissima posthec Myeczslaui Polonorum principis edicto et 
omnium baronum et nobilium Poloniae consensu conformi confringuntur ydola et falsorum 
deorum simulacra ...”; Joannis Dlugossii..., lib. II, s. 177.  
16 Jana Długosza …, ks. X, s. 211. „... silvas insuper, que sacrosancte putabantur, succidi et lucos 
earum confringi, aspides insuper et serpentes, que et qui in singulis domibus velut penates dii 
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trwające kilka dni gody weselne, w czasie których odbywały się przy wtórze 
oklasków turnieje kopijników i szermierzy oraz tańce”20. 

Są to podobieństwa najbardziej widoczne. Od razu dostrzegamy, że opis 
chrztu Jagiełły odtworzony w księdze X jest bardziej rozbudowany i zawiera 
więcej szczegółów od opisu chrztu Mieszka I przedstawionego w księdze II. 
Nasuwają się więc pytania. Skąd u Jana Długosza tak dobra znajomość faktów 
dotyczących dworu i państwa Mieszka I? Dlaczego tych informacji nie zawiera-
ły wcześniejsze kroniki: Galla zwanego Anonimem czy Mistrza Wincentego 
zwanego Kadłubkiem? Natychmiast pojawia się myśl, czy wydarzenia, które 
miały miejsce za czasów Jagiełły, nie posłużyły do ukazania zdarzeń dotyczą-
cych czasów Mieszka I? Jan Długosz – dzięki znajomości przebiegu procesu 
przyjęcia chrztu przez Jagiełłę – mógł rozbudować ten akt u Mieszka I. I tak 
dowiadujemy się szczegółów o tym, jak wyglądały starania o rękę księżniczki 
Dobrawy, o przeciwnościach, które musiał pokonać pogański książę, by mógł 
poślubić chrześcijańską królewnę, o miejscu, w którym nastąpiło przyjęcie 
chrztu, o przyjęciu przez Mieszka I nowego chrześcijańskiego imienia Mieczy-
sław, o uroczystym ślubie i weselu, o wyrzeknięciu się przez cały naród pogań-
stwa. Ale najciekawsze jest przedstawienie przez kronikarza organizacji kościel-
nej, którą powołał do życia nowo nawrócony władca ze swoją żoną Dobrawą. 
Piętnastowieczna organizacja kościelna, którą znał Jan Długosz, znalazła swoje 
odzwierciedlenie w opisie instytucji Kościoła za czasów Mieszka I. To pierw-
szemu polskiemu władcy chrześcijańskiemu, Mieszkowi I, przypisuje kronikarz 
założenie i ukształtowanie Kościoła w Polsce. Dzięki Janowi Długoszowi do-
wiadujemy się, że powołanie dwóch metropolii zawdzięczamy już Mieszkowi I, 
tak samo jak powstanie siedmiu biskupstw oraz pozostałej struktury kościelnej, 
na którą składały się parafie i kościoły21. A wszystkie te poczynania miał za-
twierdzać papież Jan XIII. Dlaczego już Mieszkowi I przypisywał kronikarz 
wszystkie dokonania względem rozwoju Kościoła w Polsce, nie wiemy. Może-
my się tylko domyślać, a przez to również tłumaczyć intencję dziejopisarza. 
Trzeba przyznać, że od wcześniej żyjących kronikarzy Jan Długosz tak dokład-
nych informacji czerpać nie mógł. Były to bowiem „dzieje” spisywane – jakby-
śmy powiedzieli dzisiaj –„na zamówienie”, tak więc jego wiedza dotycząca 
okresu kształtowania się państwa polskiego oparta na tamtych źródłach musiała 

                                           
20 Jana Długosza …, ks. X, s. 205. „In arcem vero Cracoviensem reversus tercia die nupciarum 
solennitatem diebus pluribus, sub quibus hastarum et gladiatorii ludi et choree plaususque 
edebantur, exegit”; Joannis Dlugossii..., lib. X, s. 156. 
21 Informacje na temat kształtowania się organizacji kościelnej w Polsce: W. Abraham, Organiza-
cja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, Poznań 1962, S. Kętrzyński, O zaginionej metropolii 
czasów Bolesława Chrobrego, Warszawa 1947, G. Labuda, Zagadka drugiej metropolii w Polsce 
czasów Bolesława Chrobrego, [w:] Studia nad początkami państwa polskiego, t. 2, Poznań 1988.   
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być bardzo ograniczona22. Ale zamysłem Jana Długosza przy spisywaniu dzie-
jów Polski było coś więcej. Intencje, które przyświecały powstaniu „Roczni-
ków”, wyjaśnił w „Liście dedykacyjnym” skierowanym do swojego mentora, 
Zbigniewa Oleśnickiego. Dowiadujemy się z niego, że dzieło swe tworzył „ku 
pomnożeniu prawowitej wiary”23 i dla „unieśmiertelnienia dziejów ojczys-
tych”24. W „Liście dedykacyjnym” wyjaśnił również, dlaczego pewne wiadomo-
ści dodał, a inne opuścił oraz jak zbierał materiały do kroniki i jak je włączał do 
swojej pracy. Możemy się domyślać, że na treść „Kroniki” mogły mieć wpływ 
także osobiste zapatrywania i poglądy dziejopisarza. Jego rodzinny dom25, studia 
na Akademii Krakowskiej26, biskup Zbigniew Oleśnicki27 – wszystkie te czynni-
ki odegrały istotną rolę w życiu dziejopisarza. Wykształcenie, które odebrał 
podczas trzech lat nauki na uniwersytecie28, oraz liczne podróże w służbie dy-
plomacji29 i fundacje pomagające wielu młodym studentom i klerykom30. Do-
świadczenie życiowe i funkcje, które sprawował w hierarchii kościelnej  
i państwowej. Wszystko to mogło oddziaływać na sposób kreowania przeszłości, 
której nie mógł poznać z dostępnych mu źródeł31. Dlatego przenosił w prze-
                                           
22 Np. Gall zwany Anonimem pisał na dworze Bolesława Krzywoustego, Mistrz Wincenty zwany 
Kadłubkiem na dworze Kazimierza Sprawiedliwego. 
23 List dedykacyjny Jana Długosza, [w:] Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego, pod red. Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1962, s. 63. Litteraae dedicatoriae Joannie 
Dlugossii, [w:] Joannie Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, pod red. Jana 
Dąbrowskiego Warszawa 1964, s. 54  
24 Tamże, s. 64 (przekład łaciński s. 55). 
25 Ojciec kronikarza, Jan Długosz, wziął do niewoli komtura Markwarda von Salzbacha i wójta 
Schunberga w bitwie pod Grunwaldem. Wuj – Bartłomiej Długosz – był księdzem i kapelanem 
króla Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem. Patrz: H. Konikowski, Jan Długosz (1415 
–1480), „Ziemia Częstochowska”, t. 14, Częstochowa 1984, s. 103.  
26 Tamże, s. 104. 
27 Tamże, s. 105. 
28 W kronice jest wiele zapożyczeń z Liwiusza, Cycerona, Cezara, Salustiusz i Justyna. Patrz:  
D. Turkowska, Jak Długosz pisał swoją historię, „Ziemia Częstochowska”, t. 14, Częstochowa 
1984, s. 55. W jaki sposób J. Długosz korzystał z dzieła Liwiusza, możemy się dowiedzieć dzięki 
pracy M. Kowalczykówny: Jagiellońskie rękopisy Liwiusza z marginaliami Jana Długosza, „Eos”, 
nr 58, 1969. Na studiach kronikarz słuchał wykładów prowadzonych przez Jana z Dąbrówki,  
a dotyczących Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem; H. Konikowski, dz. cyt., s. 104. 
29 Jan Długosz pracował jako dyplomata w służbie biskupa Zbigniewa Oleśnickiego i króla Kazi-
mierza Jagiellończyka. Patrz: J. Wyrozumski, Jan Długosz i jego twórczość, „Ziemia Częstochow-
ska”, t. 14, Częstochowa 1984, s. 20–21.  
30 Fundacje Jana Długosza: klasztory w Kłobucku i na Skałce, kościoły we wsiach Chotel, Odan-
chów, Szczepanów i Raciborowice oraz bursy studenckie; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo 
polskie (do roku 1480), Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, s. 200–202. 
31 Dane o życiu i pracach historycznych Jana Długosza znaleźć można w pracach: M. Bobrzyński  
i S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893; F. Papee, Jan 
Długosz, [w:] PSB, t. 5, Kraków, 1939–1946, s. 176–180; Jan Długosz, [w:] Słownik pisarzy pol-
skich, red. A. Latuska, Kraków 2004, s. 108. Jeszcze za życia kronikarza powstał poświęcony mu 
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szłość instytucje, obyczaje i zachowania przyjęte w jego czasach. Zgromadzony 
przez dziejopisarza materiał był dla niego ułatwieniem, ale stawał się też prze-
szkodą, często bowiem kronikarz gubił się w nagromadzonych faktach. Ważne 
w pracy Jana Długosza było również to, że nie operował on całym dostępnym 
dzisiaj aparatem badawczym, przez co jego dzieło im starsze opisuje dzieje, tym 
jego narracja wydaje się nam mniej wiarygodna i bardziej anachroniczna32.   

A co mogło pomóc Janowi Długoszowi opisać ceremonie, które dotyczyły 
chrztu Jagiełły? Czy mogły to być koronacje królów Polski, których był świad-
kiem? Jan Długosz podczas swojego życia 4 razy osobiście uczestniczył w ak-

                                                                                                        
„Żywot”, którego autorem był Filip Buonocorsi znany w Polsce jako Kallimach. Jan Długosz 
zaczynał swoją karierę od stanowiska pisarza w przybocznej kancelarii biskupiej, następnie awan-
sował na stanowisko notariusza kurii, aby w końcu zostać osobistym sekretarzem Zbigniewa 
Oleśnickiego. Prawie równolegle z karierą na dworze biskupa rozwijała się jego kariera w hierar-
chii kościelnej. Oddano mu probostwo w kościele parafialnym w Kłobucku, powierzono kanonię 
w kapitule krakowskiej oraz kanonię w kolegiacie sandomierskiej, został także kantorem, a potem 
kustoszem w kapitule kolegiackiej w Wiślicy; J. Wyrozumski, dz. cyt., s. 20.  
32 Aleksander Semkowicz w swojej pracy pt. Krytyczny rozbiór Dziejów Jana Długosza (do roku 
1384) we wstępie zawarł w 16 punktach zasady pracy Jana Długosza, ale podamy je w ujęciu 
skróconym – za Gerardem Labudą, gdyż są wtedy bardziej zrozumiałe i klarowne dla współcze-
snego czytelnika: „1) „Opowiadanie swoje snuje Długosz zwykle na podstawie źródeł pierwot-
nych”; nie stroni też od źródeł pochodnych (tj. kronikarskich), wydobywając z nich nie tylko 
wiadomości, lecz także ich wystrój narracyjny. 2) Relacje źródeł przejmuje on mechanicznie, jeśli 
nie wywołały u niego sprzeciwu lub nie zniechęciły do snucia własnych uwag. 3) Mając dwie lub 
więcej wiadomości o jakimś wydarzeniu zawierające sprzeczności, umieszcza je obok siebie.  
4) Nieraz łączy wiadomości niepozostające ze sobą w żadnym związku. 5) Opuszcza niejedno-
krotnie fragmenty źródeł z ujemnymi opiniami o swoim kraju. 6) Polemizuje z tymi opiniami, jeśli 
wydają mu się niesłuszne. 7) Gdy napotyka na wydarzenia nie dość jasne lub zbyt ubogie w szcze-
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tach koronacji.33 Znał też tzw. „Ordo coronandi”, czyli – jak moglibyśmy po-
wiedzieć dzisiaj – instrukcję, która dokładnie opisywała, jak powinna przebiegać 
ceremonia koronacji. Na scenariusz ten – bo i tego słowa możemy używać  
– składały się teksty pochodzące jeszcze z czasów Grzegorza Wielkiego34. „Or-
do coronandi”, do którego zapewne miał dostęp Jan Długosz, znajdowało się  
w bibliotece katedry krakowskiej, a teksty te były kopiami kodeksu z XII w.35. 
Scenariusze ceremonii koronacji mogły się przyczynić do sposobu, w jaki opisał 
kronikarz akt chrztu Jagiełły. Ale w przypadku chrztu Jagiełły Długosz dyspo-
nował źródłami, których przy opisie chrztu Mieszka nie posiadał. Były to oczy-
wiście dokumenty, które annalista starannie zbierał przez cały okres spisywania 
„Roczników”.  

Jan Długosz jako pierwszy dziejopisarz w Polsce doprowadził do uznania 
dokumentu za źródło historyczne36. Jako pionier w tej dziedzinie zastosował 
swoją własną „metodę” do wprowadzenia dokumentów do „Annalium”. Jako 
pracownik kancelarii biskupiej Długosz bardzo dobrze znał terminologię służącą 
do określania dokumentów, tak więc w „Rocznikach” znajdujemy 70 różnych 
pojęć odnoszących się do dokumentów37. Wprowadzał je do „Annalium” za 
pomocą specjalnej formuły, np.: dodać, dołożyć; przyłączyć; włączyć, wcielić; 
dołączyć; przepisać38. Dokumenty były wprowadzane do „Roczników” pod po-
stacią: ekstraktów, streszczeń lub in extenso. Dokumenty wprowadzone jako 
dokładne kopie stanowią 29% wszystkich tekstów zamieszczonych w „Anna-
les”39. Często praca dziejopisarza opierała się tylko na dokumentach informują-
cych o wydarzeniach, których Jan Długosz nie mógł znać ze źródeł historiogra-
ficznych, jako że przekazy o nich były zdawkowe lub w ogóle nie istniały. Dzie-
je Polski do końca XIII w. są w dużej mierze opisywane na podstawie dyplo-
mów dotyczących fundacji klasztornych lub kościelnych. Począwszy od XIV w. 
aż do końca pracy dziejopisarza, ilość wykorzystanych dyplomów fundacyjnych 
i poświadczonych dla klasztorów uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do 
wszystkich będących źródłem dokumentowym wiedzy pisarza40. Największą 
ilość źródeł o charakterze dokumentowym spotykamy w „Annales” od końca 

                                           
33 U. Borkowska, Regnum i sacerdotium w pismach Jana Długosza, Studia Źródłoznawcze, t. 3, War-
szawa – Poznań 1981, s. 9. Był świadkiem koronacji: Władysława Jagiellończyka w 1434 r. i 1440 r., 
Kazimierza Jagiellończyka w 1447 r. i syna Kazimierza Jagiellończyka – Władysława w 1471 r. 
34 Tamże, s. 8. 
35 Tamże. 
36 A. Nalewajek, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Lublin 2006, s. 136. 
37 Tamże, s. 27. Przykłady określeń dokumentów: apex, costa, documentum, inscriptionum, litte-
rae, monumenti, privilegium, scriptura, scriptum.  
38 Tamże, s. 61. Przykłady formuł: adicere, annectere, inserere, subicere, transumere.  
39 Tamże, s. 72.  
40 Tamże, s. 112. 



Małgorzata Łącka-Małecka 

 

24 
 

tach koronacji.33 Znał też tzw. „Ordo coronandi”, czyli – jak moglibyśmy po-
wiedzieć dzisiaj – instrukcję, która dokładnie opisywała, jak powinna przebiegać 
ceremonia koronacji. Na scenariusz ten – bo i tego słowa możemy używać  
– składały się teksty pochodzące jeszcze z czasów Grzegorza Wielkiego34. „Or-
do coronandi”, do którego zapewne miał dostęp Jan Długosz, znajdowało się  
w bibliotece katedry krakowskiej, a teksty te były kopiami kodeksu z XII w.35. 
Scenariusze ceremonii koronacji mogły się przyczynić do sposobu, w jaki opisał 
kronikarz akt chrztu Jagiełły. Ale w przypadku chrztu Jagiełły Długosz dyspo-
nował źródłami, których przy opisie chrztu Mieszka nie posiadał. Były to oczy-
wiście dokumenty, które annalista starannie zbierał przez cały okres spisywania 
„Roczników”.  

Jan Długosz jako pierwszy dziejopisarz w Polsce doprowadził do uznania 
dokumentu za źródło historyczne36. Jako pionier w tej dziedzinie zastosował 
swoją własną „metodę” do wprowadzenia dokumentów do „Annalium”. Jako 
pracownik kancelarii biskupiej Długosz bardzo dobrze znał terminologię służącą 
do określania dokumentów, tak więc w „Rocznikach” znajdujemy 70 różnych 
pojęć odnoszących się do dokumentów37. Wprowadzał je do „Annalium” za 
pomocą specjalnej formuły, np.: dodać, dołożyć; przyłączyć; włączyć, wcielić; 
dołączyć; przepisać38. Dokumenty były wprowadzane do „Roczników” pod po-
stacią: ekstraktów, streszczeń lub in extenso. Dokumenty wprowadzone jako 
dokładne kopie stanowią 29% wszystkich tekstów zamieszczonych w „Anna-
les”39. Często praca dziejopisarza opierała się tylko na dokumentach informują-
cych o wydarzeniach, których Jan Długosz nie mógł znać ze źródeł historiogra-
ficznych, jako że przekazy o nich były zdawkowe lub w ogóle nie istniały. Dzie-
je Polski do końca XIII w. są w dużej mierze opisywane na podstawie dyplo-
mów dotyczących fundacji klasztornych lub kościelnych. Począwszy od XIV w. 
aż do końca pracy dziejopisarza, ilość wykorzystanych dyplomów fundacyjnych 
i poświadczonych dla klasztorów uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do 
wszystkich będących źródłem dokumentowym wiedzy pisarza40. Największą 
ilość źródeł o charakterze dokumentowym spotykamy w „Annales” od końca 

                                           
33 U. Borkowska, Regnum i sacerdotium w pismach Jana Długosza, Studia Źródłoznawcze, t. 3, War-
szawa – Poznań 1981, s. 9. Był świadkiem koronacji: Władysława Jagiellończyka w 1434 r. i 1440 r., 
Kazimierza Jagiellończyka w 1447 r. i syna Kazimierza Jagiellończyka – Władysława w 1471 r. 
34 Tamże, s. 8. 
35 Tamże. 
36 A. Nalewajek, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Lublin 2006, s. 136. 
37 Tamże, s. 27. Przykłady określeń dokumentów: apex, costa, documentum, inscriptionum, litte-
rae, monumenti, privilegium, scriptura, scriptum.  
38 Tamże, s. 61. Przykłady formuł: adicere, annectere, inserere, subicere, transumere.  
39 Tamże, s. 72.  
40 Tamże, s. 112. 

Chrzest Mieszka I i chrzest Litwy … 

 

25 
 

XIV w., a dokładnie od r. 1385, czyli od unii polsko-litewskiej w Krewie. Ten 
fragment „Roczników” jest przedmiotem naszych rozważań, gdyż tu znajduje 
się opis chrztu Jagiełły. Jednak dokument dotyczący unii krewskiej nie został 
przez kronikarza wpisany do „Roczników” in extenso41. Dokładnie poznajemy 
postaci biorące udział w akcie unii, cele, postanowienia i przyczyny unii polsko-
litewskiej w Krewie42. Jednak mowa, którą u Jana Długosza wygłaszają posło-
wie Jagiełły: książę Borys i namiestnik wileński Hanko, pierwotnie stanowiła 
tekst dokumentu umowy zawartej w Krewie 14 sierpnia 1385 r. Kronikarz posu-
nął się jednak dalej, a mianowicie zmienił kolejność punktów tekstu oraz w kil-
ku miejscach umyślnie odbiegł od jego oryginalnego brzmienia43. Jan Długosz 
był przekonany, że na początku państwa polskiego też sporządzano wiele doku-
mentów o charakterze formalno-prawnym, tylko – jak pisał w „Liście dedyka-
cyjnym” zamieszczonym w „Annales” – „… że rzadkie albo prawie żadne nie 
istniały wtedy w Polsce zapiski, ten jedyny sposób zabezpieczenia czynów  
i dzieł ludzkich, a jeśli były pośród prywatnych czy publicznych pamiątek, to 
wkrótce spłonęły, ponieważ Polacy budowali wówczas wszystkie świątynie  
i zamki z drzewa. Tego zaś, co doczekało staranniejszej opieki naszych czasów, 
pozostało tak mało, tak zawiłe, pokaleczone, że z tego nie mogliśmy wyprowadzić 
jasno wspomnienia o przeszłości”44. Jest to wytłumaczenie, dlaczego dokumenty 
odnoszące się do Mieszka I nie przetrwały do naszych czasów. Domniemywa 
przecież istnienia dokumentów fundacyjnych biskupów polskich z 966 r.45. Nato-
miast dokładnie przytacza w „Kronice” – pod 1387 r. – bullę protekcyjną papieża 
Urbana VI skierowaną do Władysława Jagiełły. Bulla stanowi pochwałę króla za 
wszystkie jego wysiłki skierowane na krzewienie wiary chrześcijańskiej na Li-
twie46. Dokument ten znany jest wyłącznie z „Roczników”47.  

Dla Jana Długosza dokumenty były najlepszymi świadectwami przeszło-
ści, a ich formalno-prawny charakter zapewniał przekazywanym informacjom 

                                           
41 Tamże, s. 122. Analizy tego fragmentu Roczników dokonał S.M. Kuczyński, Rozbiór krytyczny roku 
1385 „Dziejów polskich” Jana Długosza, „Studia Źródłoznawcze”, t. 3, Warszawa – Poznań 1958. 
42 S.M. Kuczyński, dz. cyt.., s. 218–254. 
43 Tamże, s. 224. 
44 List dedykacyjny Jana Długosza, [w:] Jana Długosza …, s. 76. „tum quod rare sub hiisdem 
pene nulle aput Polonos fuere litere, una omnium operum atque eventuum humanorum fidis 
industria, et si que in privatis aut publicis fuere monimentis, id crebris, Polonis ea tempestate fere 
omnes edes et arces suas ex ligno fabricantibus, periereª incendiis; que vero fuerunt diligenciori in 
nostram etatem traducta custodia, pauca fuere, et hec ipsa nodosa et truncta, ex quibus per nos 
propagari ad liquidum vetustatis memoria non poterat”; Littere dedicatoriae Joannis Dlugossi, 
[w:] Joannis Dlugossii..., s. 62. 
45 A. Nalewajek, dz. cyt.., s. 150. 
46 Jana Długosza …, ks. 10, s. 211–213.  
47 A. Nalewajek, dz. cyt., s. 220. 
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wiarygodność48. Tak wyrażała swoje zdanie o dokumencie w „Annales” 
Agnieszka Nalewajek: „Posługiwał się on dokumentami jak współczesny histo-
ryk. Przeprowadzał kwerendę, selekcjonował zgromadzone materiały, sporzą-
dzał z nich wypisy, które wykorzystał podczas spisywania dzieła. Z dokumen-
tów wydobywał między innymi wiadomości o osobach, czasie i miejscu, w któ-
rych działy się ważne wydarzenia historyczne. Na ich podstawie poznawał prze-
szłość i tworzył jej obraz w Rocznikach”49.  

Janowi Długoszowi przypisuje się bogatą wyobraźnię, gdyż w taki sposób 
tłumaczy się zamieszczenie w „Rocznikach” wiadomości, których nie można 
odnaleźć w żadnych znanych nam zabytkach przeszłości. Ale czy na pewno 
historie, które nie znajdują potwierdzenia w źródłach, są tylko wytworem fanta-
zji Jana Długosza, jego pomyłką, kombinacją czy wynikiem tendencyjności  
w jego wyłożeniu historii50? A może nasz historyk znał dzieło – kronikę, która 
zaginęła, a z której mógł czerpać wiele informacji? Badania poświęcone temu 
zagadnieniu sugerują możliwość powstania zapisów o charakterze kronikarskim 
w otoczeniu podkanclerzego Mikołaja Trąby. Spisywać informacje mógł on sam 
albo ktoś z jego otoczenia. I tak przypuszczenia padły na sekretarza jego kance-
larii, Stanisława Ciołka, oraz na duchownego – też z otoczenia Mikołaja Trąby  
– Piotra Wolframana, a także na sekretarza królewskiego, młodego wówczas, 
Zbigniewa Oleśnickiego51. Znamy też domniemania o kronice, którą mógł napi-
sać biskup chełmiński Jan z Biskupca, ale dzieło to ze względu na swoją treść 
stawiającą w niekorzystnym świetle biskupa Zbigniewa Oleśnickiego mogło na 
jego życzenie zostać zniszczone52. Inna hipoteza przyjmuje, że autorem zaginio-
nej kroniki mógł być Wincenty z Kielczy, autor: „Żywota św. Stanisława”, „Le-
gendy o św. Stanisławie” i „Hymnu o św. Stanisławie” oraz twórca nowej wersji 
„Rocznika Kapitulnego Krakowskiego”, a później jego kontynuator do 1267 r.53.  

Jan Długosz pracował bardzo sprawnie, szybko i z dużą determinacją. Źródła, 
które znalazły się na kartach „Annales”, zbierał i gromadził podczas wszystkich 
swoich podróży54. Dzięki pracy w kurii biskupiej miał dostęp do wszystkich archi-
wów kościelnych i królewskich55. Nie zapominajmy, jak wielką skarbnicą wiedzy 
                                           
48 Tamże, s. 82. 
49 Tamże, s. 136. 
50 J. Matuszewski, Annales Seu Cronicae Jana Długosza w oczach Aleksandra Semkowicza, Wro-
cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 38–41. 
51 Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385–1444, pod kier. Jana Dąbrow-
skiego, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków1961, s. XXIV. 
52 Tamże, s. XL–XLI. 
53 G. Labuda, dz. cyt.., s. 170–171. 
54Wiadomo, że odwiedził: Włochy, Czechy, Węgry, Palestynę, Państwo Zakonu Krzyżackiego. 
Patrz: M. Bobrzyński, St. Smolka, dz. cyt., s. 61–62. 
55 J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław – Warszawa – Kraków 
1964, s. 208–209. 
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był dla niego Zbigniew Oleśnicki, który – uczestnicząc w życiu politycznym pań-
stwa – znał wszystkie jego aspekty56. Kronikarz w podeszłym wieku zaczął uczyć 
się języka ruskiego57. „Kronikę” Piotra z Dysburga, znaną pod nazwą „Kronike von 
Pruzinland”, oraz „Kronikę Wiganda” tłumacz przełożył dla kronikarza zaledwie  
w ciągu 22 dni, bardzo się przy tym skarżąc. Tłumaczenie odbyło się oczywiście na 
koszt Jana Długosza58. Annalista też jako pierwszy stosował fiszki59. Aleksander 
Semkowicz – po dokładnej analizie tekstu „Roczników” – sporządził zapis wszyst-
kich źródeł, z których – według niego – mógł korzystać dziejopisarz. Źródła te po-
dzielił na dwie grupy: 

 źródła polskie, w których skład weszły: roczniki60, kroniki61, żywoty 
świętych, legendy i cuda62, katalogi biskupów polskich63, dokumenty64, 
wiadomości z dziejów Polski pochodzące ze źródeł nieznanych65, wia-
domości z dziejów Polski pochodzące z nieznanych zapisków66, wiado-
mości na własnym polegające podaniu67, wiadomości na autopsji polega-
jące68, powtórzenie tych samych wiadomości69;  

 źródła obce: źródła ruskie70, latopisy rusko-litewskie71, źródła krzyżac-
kie72, źródła czeskie73, źródła węgierskie74, historia cesarzy i papieży75.  

 
Ale to nie wszystko. Dla dziejopisarza źródłami były również podania ludo-

we76, a przez to również podania ustne, tradycje, legendy77, kroniki familijne78, ana-
chronizmy79, napisy nagrobne80 oraz diariusze podróży królewskich81. 
                                           
56 Tamże, s. 208. 
57 J. Wyrozumski, dz. cyt., s. 24.   
58 J. Dąbrowski, dz. cyt., s. 227. 
59 J. Matuszewski, Annales seu cronicae Jana Długosza, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź 1987, s. 17. 
60 A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polski Jana Długosz do roku 1384, Kraków 1887, s. 25–26. 
61 Tamże, s. 26–35. 
62 Tamże, s. 35–37. 
63 Tamże, s. 37–38. 
64 Tamże, s. 38–41. 
65 Tamże, s. 42–47. 
66 Tamże, s. 47–49. 
67 Tamże, s. 49–50. 
68 Tamże, s. 50–51. 
69 Tamże, s. 51–52. 
70 Tamże, s. 52–54. 
71 Tamże, s. 54–56. 
72 Tamże, s. 56–60. 
73 Tamże, s. 60–62. 
74 Tamże, s. 62–64. 
75 Tamże, s. 64–66. 
76 J. Matuszewski, dz. cyt., s. 21. 
77 Tamże, s. 21. 
78 Tamże, s. 22. 
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Jan Długosz był dzieckiem swoich czasów, czyli średniowiecza. Stąd w jego 
dziejopisarstwie tak ważną kwestią pozostają relacje Kościół-państwo, wiara  
w naukę Kościoła oraz religijność. Był zdecydowanym zwolennikiem zwierzchniej 
roli Kościoła w państwie, które to – jego zdaniem – powinno podlegać władzy du-
chownej i stosować się do jej praw. Dlatego też sprzeciwiał się ingerencji władz 
świeckich w sprawy Kościoła82. Swoje przekonania i politykę Kościoła wobec pań-
stwa prezentował już na pierwszych stronach swego dzieła, właśnie przez ukazanie 
przyjęcia chrztu i zbudowanie organizacji kościelnej już przez pierwszego nie le-
gendarnego władcę – Mieszka I. Uważał, że najważniejszym filarem, na którym 
opiera się państwo, jest Kościół katolicki, dający podstawę moralną i prawną do jak 
najlepszego funkcjonowania tego skomplikowanego i wymagającego organizmu. 
Religijność Długosza i głęboka wiara w Boga powodowały, że pewnych wydarzeń, 
które znalazły się na kartach „Annales”, nawet nie próbował tłumaczyć czy podda-
wać w wątpliwość, skoro on znajdował ich wytłumaczenie w ingerencji boskiej83. 
Nie zapominajmy też, że sposób przedstawienia historii miał zapewne ścisły zwią-
zek z systemem wartości i stanem emocjonalnym Jana Długosza, na którą to kondy-
cję kronikarza miało wpływ wiele czynników, np.: osobiste doświadczenia, pocho-
dzenie społeczne, otoczenie, w którym żył i pracował. Popierał na tronie polskim 
rodzimą dynastię piastowską, ganiąc Jagiellonów, którzy w jego oczach byli „ob-
cy”84. Przyjęcie chrześcijaństwa już za czasów pierwszej panującej dynastii – Pia-
stów – zagwarantowało, iż nasz kraj był niezależny, suwerenny i rozszerzał strefę 
swoich wpływów. Zbierając źródła i opracowania do przedstawienia tematu 
„Chrzest Mieszka I i chrzest Litwy w Rocznikach Jana Długosza”, nie spotkałam 
się ani razu z innym stwierdzeniem niż to, że Jan Długosz był „największym dziejo-
pisarzem polskiego średniowiecza”. „Kronika” była i jest przedmiotem wielu badań, 
analiz, opracowań i rozbiorów krytycznych85. Można jej dużo zarzucić, co próbowa-
                                                                                                        
79 Tamże, s. 25–26. Anachronizmy to zwyczaje, które za czasów kronikarza przestały obowiązy-
wać, ale wprowadzał je do przeszłości. 
80 Tamże, s. 29–30. 
81 S.M. Kuczyński, dz. cyt., s. 217.    
82 A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2006, s. 26. 
83 S. Gawęda, Ocena niektórych problemów historii ojczystej w „Rocznikach” Jana Długosza, [w:] 
Dlugossiana Studia Historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, s. 183. 
84 A.F. Grabski, dz. cyt., s. 25. 
85 Nowego przekładu na język polski podjęli się po II wojnie światowej historycy, pod kierunkiem 
prof. J. Dąbrowskiego. W nowym wydaniu dotychczasowy tytuł Historia Poloniae zastąpiono tytu-
łem Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Dziełu Jana Długosza poświęcono cztery rozbiory 
krytyczne: A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polski Jana Długosza do roku 1384, Kraków 
1887; S.M. Kuczyński, Rozbiór krytyczny roku 1385 ,,Dziejów polskich” Jana Długosza, Warszawa 
– Poznań 1958; S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, K. Stachowska, Rozbiór krytyczny 
„Annalium Poloniae” Jana Długosza z lat 1385–1444, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961;  
S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, Rozbiór krytczny „Annalium Poloniae” Jana Długosza  
z lat 1445–1480, t.2, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965. 
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81 S.M. Kuczyński, dz. cyt., s. 217.    
82 A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2006, s. 26. 
83 S. Gawęda, Ocena niektórych problemów historii ojczystej w „Rocznikach” Jana Długosza, [w:] 
Dlugossiana Studia Historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, s. 183. 
84 A.F. Grabski, dz. cyt., s. 25. 
85 Nowego przekładu na język polski podjęli się po II wojnie światowej historycy, pod kierunkiem 
prof. J. Dąbrowskiego. W nowym wydaniu dotychczasowy tytuł Historia Poloniae zastąpiono tytu-
łem Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Dziełu Jana Długosza poświęcono cztery rozbiory 
krytyczne: A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polski Jana Długosza do roku 1384, Kraków 
1887; S.M. Kuczyński, Rozbiór krytyczny roku 1385 ,,Dziejów polskich” Jana Długosza, Warszawa 
– Poznań 1958; S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, K. Stachowska, Rozbiór krytyczny 
„Annalium Poloniae” Jana Długosza z lat 1385–1444, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961;  
S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, Rozbiór krytczny „Annalium Poloniae” Jana Długosza  
z lat 1445–1480, t.2, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965. 
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łam i w tym opracowaniu wykazać, jednak w okresie polskiego średniowiecza nie 
powstało dzieło, które mogłoby jej dorównać ani pod względem okresu czasu, który 
opisuje, źródeł, które zostały wykorzystane przy jego pisaniu, ani pod względem 
objętości (12 Ksiąg). Jednak w czasie, w którym Długosz pisał swoje dzieło, nauka 
historyczna wchodziła w okres znacznych przemian. Pomimo licznych podróży, 
dzięki którym mógł zapoznać się z ideami humanizmu, nasz kapłan-historyk pozo-
stał na nie obojętny. Jego „Annales” są utrzymane w tonie odchodzącej epoki, a nie 
w duchu nowego humanistycznego dziejopisarstwa. Kronikarz pisał przez pryzmat 
średniowiecza, pozostając przy tym człowiekiem Kościoła86. Zwróćmy uwagę na 
fakt, że nie tworzył swoich narracji w kontekście – jakże modnej w następnych stu-
leciach – idei postępu, pozostawał nieczuły na zmiany zachodzące w jego świecie. 
Wizję świata, jaki znał, przenosił na opisywane przez siebie realia przeszłości: ko-
ścielną organizację, ale również ludzkie zwyczaje, mentalność.           

Kronika Jana Długosza nie doczekała się kontynuacji, mimo że dziejopisarz 
bardzo o to zabiegał87. Nie mogła również bardzo długo zostać wydana. Powody 
podawano różne – począwszy od tego, że mogła zdradzać naszym wrogom pozycje 
i położenie strategicznych miejsc w państwie, a skończywszy na tym, że obrażała 
dom panujący, gdyż kronikarz źle wyrażał się o Jagiellonach, a w szczególnie  
o żonie Władysława Jagiełły – Zofii Holszańskiej zwanej Sonką88. Jednak w końcu 
pokonano wszystkie przeciwności – cenzurę oraz krytykę – i dzieło zostało wydane. 
Dzięki temu mamy dokładny wgląd w pracę największego dziejopisarza Polski 
okresu średniowiecza. Pierwszego polskiego historyka i badacza, bo przecież dla 
Jana Długosza „…historia ukazuje ponadto już sam czyn dokonany, ona pozwala 
nam oglądać wszystko co dotyczy męstwa, skromności, rozsądku, pobożności,  
a także przykłady ludzkiej głupoty, jakby w jakimś zwierciadle; przynosi ona za-
równo oświeconym, jak prostym najwyższe dobro i najwyższą rozkosz, nie za po-
mocą prawideł, zwyczajów, dysput, ale i przez obyczaje znakomitych bohaterów; 
wiodąc ich do poznania cnoty, do naśladowania najsłynniejszych zasług, do osią-
gnięcia najczcigodniejszych zaszczytów”89. 

                                           
86 A.F. Grabski, dz. cyt.., s. 26. 
87 Zakończenie, [w:] Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa, t. 12, red. Jolanty 
Kowalczuk, Warszawa 2009, s. 462.  
88 J. Dąbrowski, dz. cyt., s. 221.  
89 List dedykacyjny Jana Długosza, [w:] Jana Długosza …, s. 66. „... illa (historia) eciam opus 
perfectum efficiat, et in qua eciam singula, que ad fortitudinem, ad modestiam, ad prudenciam, ad 
pietatem, ad religinem pertinent, velut in quodam speculo et humane imbecillitas exemplari et 
irritamento contemplari licet, summum decus summamque voluptatem claris iuxta ac obscuris 
hominibus, non preceptis, non institutis, non disputacionibus, sed rebus gestis et insignium heroum 
moribus ad capessendum virtutem, ad consequendam celeberrimam laudem, ad comprehendendos 
augustos honores allatura”; Littere dedicatoriae Joannis Dlugossii, [w:] Joannis Dlugossii …, s. 52. 
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Ewelina Policińska
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Pieczęć księcia Henryka II Pobożnego  
– analiza i interpretacja treści 

dobie średniowiecza pieczęcie przywieszone do konkretnego do-
kumentu pełniły rolę środka jego uwierzytelnienia. Dziś również 
stanowią niezwykłą grupę zabytków przeszłości. Ich unikatowość 

polega na tym, że sporządzający je rytownicy szereg informacji przekazywali 
nie tylko w formie pisanej. Odczytanie legendy nie kończy, a stanowi punkt 
wyjścia dla badań nad treścią pieczęci. Bogactwo przekazu tkwi bowiem w wi-
zerunku napieczętnym, w którym przy pomocy gestów, znaków i przedmiotów 
zostało ukrytych wiele istotnych dla współczesnego badacza informacji. 

Książę Henryk II Pobożny przeszedł do historii przede wszystkim jako 
ten, który poniósł śmierć na polach legnickich w 1241 r.1. Celem prezentowanej 
pracy jest ukazanie postaci księcia przez pryzmat niezwykłego źródła, jaki sta-
nowi jego własna pieczęć2. Jego realizacji podporządkowano strukturę tekstu, 
najpierw przedstawiając pokrótce życie księcia wraz z okresem sprawowania 

1Przykładowe publikacje dotyczące bitwy legnickiej i związanej z nią legendy: S. Solicki, „Histo-
ria Ducis Henrici” – odnalezione źródło legendy tatarskiej z Baumgartenowskiej edycji „Żywota 
św. Jadwigi”, „Sobótka”, z. 3–4, 1992, s. 449–455; J. Maroń, Legnica 1241, Warszawa 1996; 
M. Cetwiński, Apoteoza klęski. Z dziejów mitu legnickiego, [w:] Śląski Labirynt Krajoznawczy,
t. 3, 1991, s. 47–58; tenże, „Najokrutniejszy miesiąc”: Czas i przestrzeń w legendzie legnickiej,
[w:] tenże, Metamorfozy śląskie, Częstochowa 2002, s. 111–128; tenże, Post octavam Pasche. 
Najazd Tatarów z 1241 roku a kalendarz liturgiczny, tamże, s. 129–152; tenże, Co wiemy o bitwie 
pod Legnicą, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 800, „Historia”, 50, 1985, s. 75–94; 
W. Korta, Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku i jego legnicki epilog, tamże, s. 3–73; Bitwa 
legnicka historia i tradycja, red. W. Korta, Wrocław 1994; S. Krakowski, Polska w walce z najaz-
dami tatarskimi w XII wieku, Warszawa 1956; J. Mularczyk, Od Bolesława Chrobrego do Bole-
sława Rogatki, Wrocław 1994; G. Labuda, O udziale krzyżaków i o śmierci wielkiego mistrza zako-
nu krzyżackiego Poppo von Osterny w bitwie z Tatarami pod Legnicą w roku 1241, „Zapiski Histo-
ryczne”, 47, 1982, z. 4, s. 89–101; tenże, Zaginiona kronika w rocznikach Jana Długosza, Poznań 
1983; J. Matuszewski, Relacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 r. Polskie zdanie legnickie,
Łódź 1980; R. Urbański, Tartarorum gens brutali. Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literatu-
rze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków śred-
nich, Warszawa 2007, P. Wiszewski, Henryk II Pobożny. Biografia polityczna, Legnica 2011.
2 Rycina nr 1.
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samodzielnych rządów3, a następnie dokonując analizy i interpretacji treści ksią-
żęcej pieczęci.

Henryk II Pobożny urodził się między 1192 a 1207 r. i był trzecim synem 
książęcej pary – Henryka I Brodatego i Jadwigi4. Jedyną informacją dotyczącą 
dzieciństwa księcia jest zapis w „Księdze henrykowskiej”, z którego dowiadu-
jemy się, iż chrztu udzielił młodemu księciu biskup poznański Paweł: „Ten to 
biskup Paweł ochrzcił pana Henryka, młodszego księcia, podnosząc go do ze
świętego zdroju …”5.

Aby w pełni zrozumieć treści „zapisane” w pieczęci księcia Henryka II 
Pobożnego, należy przyjrzeć się jego politycznej działalności. Książę dość 
wcześnie został dopuszczony do czynności prawnych w księstwie śląskim. Już 
od 1208 r. pojawiał się na dokumentach ojca w charakterze świadka. Jego imię 
widnieje na dziesięciu dyplomach Henryka I Brodatego6. Od tego czasu nabierał 
u boku ojca wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu administrowania krajem, 
lecz również w kwestiach militarnych. Bez wątpienia brał udział w walkach 
z Konradem Mazowieckim o dzielnicę Małopolską7. W 1229 oraz 1230 r. wal-
czył u boku ojca z biskupem magdeburskim o ziemię lubuską8. Czas najbardziej 
intensywnej edukacji politycznej młodego księcia przypadał zatem na lata 1218
–12359. Z tego okresu pochodzą dokumenty Henryka Brodatego, na których 
Henryk Pobożny udzielał konsensu10 czy poświadczenia11, a czasem obu tych 
czynności równocześnie12.

3 Autorka świadomie pominęła wydarzenia związane z najazdem tatarskim i samą bitwą legnicką.
4 K. Jasiński, Henryk II Pobożny, [w:] Rodowód Piastów Śląskich, t. 1, Wrocław 1973, s. 94. 
5 „Hic idem dominus Paulus episcopus baptizaverat dominum Henricum, juniorem ducem, levans 
eum de sacro fonte …”; Księga henrykowska, tł. R. Grodecki, Wrocław 1991, s. 116. 
6Schlesisches Urkundenbuch, wyd. H. Appelt, Bd. I, Lief 1–3, Graz-Koln 1963, nr 287, 290, 308, 
315, 314, 316 (dalej cyt.: SUb I); Schlesisches Urkundenbuch, wyd. W. Irgang, Bd. II, Wien-Koln
-Graz 1978, nr 19, 24, 73, 131 (dalej: SUb II).
7 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Wrocław 1975, s. 244–248. Henryk Pobożny uczestni-
czył w czynnościach prawnych, które kończyły konflikt z Konradem Mazowieckim o Małopolskę. 
Imię księcia pojawia się bowiem w dokumencie z 1235r., który kończy konflikt o Małopolskę;
SUb I, nr 96.
8 K. Olejnik, Obrona polskiej granicy zachodniej 1138–1385, Poznań 1970, s. 116–119; B. Zienta-
ra, dz. cyt., s. 224.
9 W tym okresie rycerstwo śląskie pod wodzą Henryka Brodatego brało udział w ruchu krucjato-
wym przeciwko pogańskim Prusom. Szerzej o tym: T. Jasiński, Stosunki Śląsko-Pruskie i Śląsko-
Krzyżackie w pierwszej połowie XIII wieku, [w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych 
i Polski, Poznań 1976, s. 393–394, 397–398, 401–403.
10 SUb I, nr 287, 290, 308, 316; SUb II, nr 24, 73. Dość powszechną praktyką, wywodzącą się 
jeszcze z okresu początków rozbicia dzielnicowego, było uzyskiwanie przez księcia – wystawcę 
dokumentu – opinii czy też zgody rady książęcej. We wspomnianych sześciu dokumentach Hen-
ryka I Brodatego konsensu, czyli owej zgody, udzielił jego syn – Henryk II Pobożny. Na temat 
konsensu w dokumentach średniowiecznych patrz: Dyplomatyka wieków średnich, oprac. K. Ma-
leczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, wyd. I, Łódź 1971, s. 87–90.
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samodzielnych rządów3, a następnie dokonując analizy i interpretacji treści ksią-
żęcej pieczęci.

Henryk II Pobożny urodził się między 1192 a 1207 r. i był trzecim synem 
książęcej pary – Henryka I Brodatego i Jadwigi4. Jedyną informacją dotyczącą 
dzieciństwa księcia jest zapis w „Księdze henrykowskiej”, z którego dowiadu-
jemy się, iż chrztu udzielił młodemu księciu biskup poznański Paweł: „Ten to 
biskup Paweł ochrzcił pana Henryka, młodszego księcia, podnosząc go do ze
świętego zdroju …”5.

Aby w pełni zrozumieć treści „zapisane” w pieczęci księcia Henryka II 
Pobożnego, należy przyjrzeć się jego politycznej działalności. Książę dość 
wcześnie został dopuszczony do czynności prawnych w księstwie śląskim. Już 
od 1208 r. pojawiał się na dokumentach ojca w charakterze świadka. Jego imię 
widnieje na dziesięciu dyplomach Henryka I Brodatego6. Od tego czasu nabierał 
u boku ojca wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu administrowania krajem, 
lecz również w kwestiach militarnych. Bez wątpienia brał udział w walkach 
z Konradem Mazowieckim o dzielnicę Małopolską7. W 1229 oraz 1230 r. wal-
czył u boku ojca z biskupem magdeburskim o ziemię lubuską8. Czas najbardziej 
intensywnej edukacji politycznej młodego księcia przypadał zatem na lata 1218
–12359. Z tego okresu pochodzą dokumenty Henryka Brodatego, na których 
Henryk Pobożny udzielał konsensu10 czy poświadczenia11, a czasem obu tych 
czynności równocześnie12.

3 Autorka świadomie pominęła wydarzenia związane z najazdem tatarskim i samą bitwą legnicką.
4 K. Jasiński, Henryk II Pobożny, [w:] Rodowód Piastów Śląskich, t. 1, Wrocław 1973, s. 94. 
5 „Hic idem dominus Paulus episcopus baptizaverat dominum Henricum, juniorem ducem, levans 
eum de sacro fonte …”; Księga henrykowska, tł. R. Grodecki, Wrocław 1991, s. 116. 
6Schlesisches Urkundenbuch, wyd. H. Appelt, Bd. I, Lief 1–3, Graz-Koln 1963, nr 287, 290, 308, 
315, 314, 316 (dalej cyt.: SUb I); Schlesisches Urkundenbuch, wyd. W. Irgang, Bd. II, Wien-Koln
-Graz 1978, nr 19, 24, 73, 131 (dalej: SUb II).
7 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Wrocław 1975, s. 244–248. Henryk Pobożny uczestni-
czył w czynnościach prawnych, które kończyły konflikt z Konradem Mazowieckim o Małopolskę. 
Imię księcia pojawia się bowiem w dokumencie z 1235r., który kończy konflikt o Małopolskę;
SUb I, nr 96.
8 K. Olejnik, Obrona polskiej granicy zachodniej 1138–1385, Poznań 1970, s. 116–119; B. Zienta-
ra, dz. cyt., s. 224.
9 W tym okresie rycerstwo śląskie pod wodzą Henryka Brodatego brało udział w ruchu krucjato-
wym przeciwko pogańskim Prusom. Szerzej o tym: T. Jasiński, Stosunki Śląsko-Pruskie i Śląsko-
Krzyżackie w pierwszej połowie XIII wieku, [w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych 
i Polski, Poznań 1976, s. 393–394, 397–398, 401–403.
10 SUb I, nr 287, 290, 308, 316; SUb II, nr 24, 73. Dość powszechną praktyką, wywodzącą się 
jeszcze z okresu początków rozbicia dzielnicowego, było uzyskiwanie przez księcia – wystawcę 
dokumentu – opinii czy też zgody rady książęcej. We wspomnianych sześciu dokumentach Hen-
ryka I Brodatego konsensu, czyli owej zgody, udzielił jego syn – Henryk II Pobożny. Na temat 
konsensu w dokumentach średniowiecznych patrz: Dyplomatyka wieków średnich, oprac. K. Ma-
leczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, wyd. I, Łódź 1971, s. 87–90.
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W 1234 r. polityczne znaczenie młodszego księcia niezwykle wzrosło. Od 
tego momentu datuje się przyjęcie przez niego zarządu nad Wielkopolską.  Mi-
mo że pełnił na tym terenie funkcje namiestnika, nie odnajdziemy samodziel-
nych dyplomów księcia Henryka II z tych lat. Władzę zwierzchnią nadal dzier-
żył jego ojciec, który w intytulacji dokumentów nazywany jest księciem Śląska, 
Krakowa i Wielkopolski13.

Przejawem stopniowego poszerzania kompetencji księcia Henryka II było 
posiadanie przezeń własnej kancelarii. Przypuszczalnie już od 1224 r.14 posiadał 
własną, odrębną od ojcowskiej kancelarię. Jej organizacja w znacznym stopniu 
opierała się jednak na dawnych urzędnikach ojca15. Prawdopodobne wydaje się 
również to, iż od 1234 r., czyli od okresu, w którym Henryk Brodaty przekazał 
faktyczne, lecz jeszcze nie formalne rządy swemu synowi, kancelarie obu ksią-
żąt były połączone.

Początek samodzielnych rządów Henryka II Pobożnego wyznacza data 
śmierci jego ojca – 1238 r.16. Przed młodym księciem stanęło wówczas niełatwe 
zadanie utrzymania w całości ziem poprzednika, co – wbrew pozorom – nie było 
łatwą misją17. Dlatego do najważniejszych celów politycznych księcia musimy 
zaliczyć zachowanie panowania nad Wielkopolską, ziemią lubuską, ziemiami 
nadnoteckimi oraz Krakowem18. Ponadto szereg problemów polityczno

11 SUb I, nr 315. 
12 SUb I, nr 314; SUb II, nr 19, 131.
13 R. Grodecki, Dzieje polityczne Śląska do 1290 r., [w:] Historia Śląska do roku 1400, red. 
S. Kutrzeba, t. 1, Kraków 1933, s. 218. Patrz: SUb II, nr 24. Warto zauważyć, że współrządy ojca 
z synem nie były specyficzne jedynie dla dzielnicy śląskiej, podobne rozwiązanie funkcjonowało 
na Mazowszu; A. Swieżawski, Zakres władzy książąt wydzielonych i wdów książęcych na Mazow-
szu, [w:] Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu. Wybór pism, Częstochowa 1997, s. 157
–158 A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (połowa X – połowa XIII w.), [w:] 
Dzieje Mazowsza, red. H. Samsonowicz, t. 1, Pułtusk 2006, s. 158.
14 W dokumencie Henryka Brodatego z 21 listopada 1234 r. (SUb II, nr 73) odnajdujemy postać 
notariusza Konrada – „Conradus notarius curie”, który jest utożsamiany z Konradem z Rokitnicy, 
notariuszem Henryka Pobożnego. Właśnie w charakterze pracownika kancelarii młodszego ze 
śląskich książąt spotykamy Konrada z Rokitnicy jako świadka na dokumentach Henryka Brodate-
go, w których określany jest jako: „Conradus canonicus Vratizlaviensis notarius filii nostri”(SUb I, 
nr 246) oraz „domino Conrado de Roketnizc”(SUb II, nr 5). Patrz również: K. Maleczyński, 
dz. cyt., s. 192.
15 Taki kierunek działania dostrzegamy również w dzielnicy mazowieckiej; K. Maleczyński, Zarys 
dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, s. 123.
16 SUb II, nr 145.
17 Z. Boras, dz. cyt., s. 76.
18 Rocznik Wielkopolski, [w:] Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), t. 3, Lwów 1864
–1893, s. 9; Kronika Wielkopolska, [w:] MPH, t. 2, Lwów 1864–1893, s. 359; Kodeks Dyploma-
tyczny Wielkopolski, t. 1, Poznań 1877, nr 304. Patrz też: M. Łodyński, Polityka Henryka Brodate-
go i jego syna w latach 1232–1241, „Przegląd Historyczny”, t. 14 (1912), z. 1, s. 273–279; 
K. Maleczyński, Historia Śląska, t. 1, cz.1, Wrocław 1960, s. 352; K. Olejnik, dz. cyt., s. 116–118.
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-militarnych niosła ze sobą konieczność obrony pasa granicy nadnoteckiej i gro-
du Sanok przed zakusami księcia pomorskiego Branima. Ostatecznie w r. 1240 
Henryk Pobożny odzyskał chwilowo utracone terytorium i umocnił tam swoje 
rządy19. Najmniej uwagi poświęcił młody książę sprawom małopolskim. W toku 
poszukiwań dyplomatycznych nie udało się natrafić na żaden ślad działalności 
księcia na tym terenie w latach 1238–124120.

Zabezpieczenie władzy na wspomnianych terenach stanowiło jedynie 
część zadań politycznych, przed którymi stanął Henryk II Pobożny. Musiał rów-
nież skoncentrować się nad relacjami z hierarchami Kościoła – arcybiskupem 
Pełką i biskupem wrocławskim Tomaszem. Konflikt ten stanowił element spu-
ścizny, jaka przypadła księciu po śmierci ojca. Częste spory, głównie natury 
ekonomicznej, z biskupami wrocławskimi Wawrzyńcem i Tomaszem powodo-
wały konieczność ingerencji Stolicy Apostolskiej21. Po śmierci Henryka Broda-
tego sytuacja sporna nie wygasła. Nie zakończyły się antagonizmy dotyczące 
przywilejów immunitetowych oraz podstaw prawnych do nakładania podatków. 
Młody książę początkowo nie był skory do ustępstw, jednak jeszcze w 1238 r. 
– w wyniku interwencji papieża Grzegorza IX oraz groźby usunięcia zwłok ob-
łożonego klątwą Henryka I Brodatego z kościoła klasztornego w Trzebnicy 
– zdecydował się na zażegnanie nieporozumień22. Nie oznacza to jednak, że 
świeccy duchowni, a szczególnie hierarchowie Kościoła, zaczęli cieszyć się 
hojnością księcia. Wręcz przeciwnie; analizując liczebność nadań na rzecz die-

19 Rocznik Wielkopolski…, dz. cyt., s. 9; M. Łodyński, dz. cyt., s. 280–284.
20 Jedynym aktem prawnym dotyczącym ziem małopolskich jest potwierdzenie przez księcia 
nadania na rzecz klasztoru mogileńskiego z 24 listopada 1239 r.; SUb II, nr 168. Brak dokumen-
tów księcia Henryka z lat 1238–1241 zauważony został zarówno w Zbiorze Dokumentów Mało-
polskich (wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, cz. 4, Wrocław 1969), jak również w Kodeksie 
Dyplomatycznym Małopolskim, (wyd. F. Piekosiński, t. 1, Kraków 1876; wyd. F. Piekosiński, t. 2, 
Kraków 1886). Na brak dyplomów Henryka Pobożnego dla dzielnicy małopolskiej uwagę zwrócił
już Karol Maleczyński (Historia Śląska, s. 352).
21 Konflikt między Henrykiem Brodatym a arcybiskupem Pełką i biskupem Tomaszem rozgorzał 
ok. 1235 r. Przedmiotem sporu były między innymi kwestie „naruszania przez księcia immunitetu 
dóbr kościelnych, zmuszania ludności tych dóbr do ponoszenia ciężarów prawa książęcego, wyko-
nywania nad nimi sądownictwa i nakładania opłat sądowych oraz pozywania przed sądy kleru 
diecezjalnego i zakonnego”. W 1237 r. – po ataku księcia na Wielkopolskę oraz po tym, jak nie 
stawił się na wezwanie legata Wilhelma z Modeny – ten obłożył go klątwą. Książę Henryk złożył 
apelację do Stolicy Apostolskiej. Ponieważ zabieg ten skutkował zawieszeniem kary, od nowa 
podjęto proces rozpatrywania skarg hierarchów, a także zasadność nałożenia klątwy. Zawiłości 
obu spraw implikowały przedłużający się proces, którego finału Henryk Brodaty nie dożył;
B. Wojciechowska, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, Kielce 
2010, s. 168–169.
22 M. Łodyński, dz., cyt., s. 273–274; List Grzegorza IX z 25 maja 1238 r. – Sub II, nr 153; 
B. Zientara oraz B. Wojciechowska podkreślają, że pismo papieża Grzegorza IX nie przyniosło 
jednak hierarchom kościelnym żadnych ustępstw w kwestii immunitetów; B. Zientara, dz. cyt.,
s. 309; B. Wojciechowska, dz. cyt., s. 170.



Ewelina Policińska 

 

34

-militarnych niosła ze sobą konieczność obrony pasa granicy nadnoteckiej i gro-
du Sanok przed zakusami księcia pomorskiego Branima. Ostatecznie w r. 1240 
Henryk Pobożny odzyskał chwilowo utracone terytorium i umocnił tam swoje 
rządy19. Najmniej uwagi poświęcił młody książę sprawom małopolskim. W toku 
poszukiwań dyplomatycznych nie udało się natrafić na żaden ślad działalności 
księcia na tym terenie w latach 1238–124120.

Zabezpieczenie władzy na wspomnianych terenach stanowiło jedynie 
część zadań politycznych, przed którymi stanął Henryk II Pobożny. Musiał rów-
nież skoncentrować się nad relacjami z hierarchami Kościoła – arcybiskupem 
Pełką i biskupem wrocławskim Tomaszem. Konflikt ten stanowił element spu-
ścizny, jaka przypadła księciu po śmierci ojca. Częste spory, głównie natury 
ekonomicznej, z biskupami wrocławskimi Wawrzyńcem i Tomaszem powodo-
wały konieczność ingerencji Stolicy Apostolskiej21. Po śmierci Henryka Broda-
tego sytuacja sporna nie wygasła. Nie zakończyły się antagonizmy dotyczące 
przywilejów immunitetowych oraz podstaw prawnych do nakładania podatków. 
Młody książę początkowo nie był skory do ustępstw, jednak jeszcze w 1238 r. 
– w wyniku interwencji papieża Grzegorza IX oraz groźby usunięcia zwłok ob-
łożonego klątwą Henryka I Brodatego z kościoła klasztornego w Trzebnicy 
– zdecydował się na zażegnanie nieporozumień22. Nie oznacza to jednak, że 
świeccy duchowni, a szczególnie hierarchowie Kościoła, zaczęli cieszyć się 
hojnością księcia. Wręcz przeciwnie; analizując liczebność nadań na rzecz die-

19 Rocznik Wielkopolski…, dz. cyt., s. 9; M. Łodyński, dz. cyt., s. 280–284.
20 Jedynym aktem prawnym dotyczącym ziem małopolskich jest potwierdzenie przez księcia 
nadania na rzecz klasztoru mogileńskiego z 24 listopada 1239 r.; SUb II, nr 168. Brak dokumen-
tów księcia Henryka z lat 1238–1241 zauważony został zarówno w Zbiorze Dokumentów Mało-
polskich (wyd. S. Kuraś i I. Sułkowska-Kuraś, cz. 4, Wrocław 1969), jak również w Kodeksie 
Dyplomatycznym Małopolskim, (wyd. F. Piekosiński, t. 1, Kraków 1876; wyd. F. Piekosiński, t. 2, 
Kraków 1886). Na brak dyplomów Henryka Pobożnego dla dzielnicy małopolskiej uwagę zwrócił
już Karol Maleczyński (Historia Śląska, s. 352).
21 Konflikt między Henrykiem Brodatym a arcybiskupem Pełką i biskupem Tomaszem rozgorzał 
ok. 1235 r. Przedmiotem sporu były między innymi kwestie „naruszania przez księcia immunitetu 
dóbr kościelnych, zmuszania ludności tych dóbr do ponoszenia ciężarów prawa książęcego, wyko-
nywania nad nimi sądownictwa i nakładania opłat sądowych oraz pozywania przed sądy kleru 
diecezjalnego i zakonnego”. W 1237 r. – po ataku księcia na Wielkopolskę oraz po tym, jak nie 
stawił się na wezwanie legata Wilhelma z Modeny – ten obłożył go klątwą. Książę Henryk złożył 
apelację do Stolicy Apostolskiej. Ponieważ zabieg ten skutkował zawieszeniem kary, od nowa 
podjęto proces rozpatrywania skarg hierarchów, a także zasadność nałożenia klątwy. Zawiłości 
obu spraw implikowały przedłużający się proces, którego finału Henryk Brodaty nie dożył;
B. Wojciechowska, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, Kielce 
2010, s. 168–169.
22 M. Łodyński, dz., cyt., s. 273–274; List Grzegorza IX z 25 maja 1238 r. – Sub II, nr 153; 
B. Zientara oraz B. Wojciechowska podkreślają, że pismo papieża Grzegorza IX nie przyniosło 
jednak hierarchom kościelnym żadnych ustępstw w kwestii immunitetów; B. Zientara, dz. cyt.,
s. 309; B. Wojciechowska, dz. cyt., s. 170.
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cezji i zgromadzeń zakonnych, nie sposób nie zauważyć, że spośród dziesięciu 
znanych nam dokumentów Henryka Pobożnego jeden otrzymała diecezja wro-
cławska23, jeden kościół we Lwówku24, osiem zaś zgromadzenia zakonne25.

Wspomnianych dziesięć autentycznych i zachowanych do dziś dokumen-
tów zostało zebranych, poddanych transkrypcji i wydanych przez Winfrieda 
Irganga26. Badacz ten zanotował przy sześciu27 z nich, że istnieją w oryginale,
zaś przy czterech28, że znane są z kopii. Z ich treści wynika, że w przeważającej 
liczbie mają one charakter dokumentów poświadczeniowych29, dwa z nich moż-
na określić jako dyspozytywne30, zaś jeden jako dyspozytywno-poświadczenio-
wy31. Wszystkie one zostały opatrzone książęcą pieczęcią, której treść stanowi 
przedmiot niniejszych rozważań.

Przez cały okres swej aktywności politycznej – zarówno w okresie współ-
rządów z ojcem, jak i w okresie rządów samodzielnych – Henryk II Pobożny 
posługiwał się jedną pieczęcią typu pieszego. Dziś jej autentyczne odciski po-
dziwiać możemy w dwóch egzemplarzach, które odnajdujemy (przywieszone do 
dokumentów jego ojca) w Archiwum Państwowym we Wrocławiu32. Na pod-
stawie adnotacji W. Irganga dotyczących owych dziesięciu dyplomów Henryka 
II wiemy, że autor dokonał identyfikacji mocowania trzech pieczęci księcia, 
które niegdyś zostały przywieszone do wystawianych przezeń dokumentów. 
Kancelaria Henryka II Pobożnego pieczętowała książęce dyplomy przy użyciu 
jedwabnych sznurków (czerwonych lub czerwono-żółtych)33 oraz pergamino-
wych pasków34. Oba te sposoby często były stosowane w kancelarii ojca – Hen-
ryka I Brodatego35.

23 SUb II, nr 164.
24 SUb II, nr 199.
25 SUb II, nr 146, 167, 168, 172, 181, 194, 196, 203.
26 SUb II, nr 146, 164, 167, 168, 172, 181, 194, 196, 199, 203. 
27 SUb II, nr 146, 164, 167, 168, 172, 194.
28 SUb II, nr 181, 196, 199, 203.
29 SUb II, nr 164, 167, 168, 172, 181, 196, 199. Dokumenty poświadczeniowe to takie, które sta-
nowią wierzytelne świadectwo istniejącej już i powstałej niezależnie od dokumentu czynności 
prawnej. Taki dokument, wystawiony po czynności prawnej, staje się jej wierzytelnym świadec-
twem; S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008, s. 53.
30 SUb II, nr 146, 203. Dokument dyspozytywny jest nierozerwalnie związany z czynnością prawną. 
Jest warunkiem koniecznym do tworzenia nowego stanu prawnego; S. Kętrzyński, dz. cyt., s. 53.
31 SUb II, nr 196.
32 AP Wrocław, rep. 91nr 40; rep. 125 nr 46.
33 SUb II, 167, 172.
34 SUb II, 164.
35 W kancelarii Henryka I Brodatego stosowano zarówno mocowanie na pasku pergaminowym (SUb 
I, nr 87, 159, 235, 317. SUb II, nr 5), jak i na sznurach jedwabnych. Prawdopodobne kolor tychże 
sznurów nie był ściśle określony, ponieważ miały one barwę czerwoną (SUb I, nr 83, 93, 95, 114, 
132), białą (SUb I, nr 246), żółto-zieloną (SUb II, nr 19.) lub czerwono-żółtą (SUb II, nr 131).
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Podobnie jak ma to miejsce dziś, również w średniowieczu dokument zy-
skiwał wartość prawną wówczas, gdy został opatrzony pieczęcią36. Oprócz siły 
dowodowej, jaką pieczęcie gwarantowały w chwili przywieszania ich do doku-
mentu, stanowiły również istotny element kreowania wizerunku ich właściciela, 
a w szczególności władcy. Dlatego współcześnie historycy dążą przede wszyst-
kim do tego, aby właściwie „odczytać” wszelkie treści w nich zawarte. Wiado-
mym jest, że zarówno w przeszłości, jak i dziś każdego człowieka otaczają prze-
różne pojęcia oraz znaki. Dzięki nim mamy możliwość odbierania i pojmowania 
świata zarówno za pomocą zmysłów, jak i poprzez rozumienie ukrytych w prze-
kazie kontekstów oraz symboli 37. Język symboli stosowany w pieczęciach, 
a odnoszący się do zagadnień władzy, musiał być zatem powszechnie zrozumia-
ły. Umieszczenie na książęcej pieczęci takich, a nie innych zwierząt, przedmio-
tów czy gestów miało z pewnością podkreślać prawo władcy do rządzenia pod-
ległym mu terytorium. Deszyfracja owych symboli panowania staje się przez to 
zadaniem niezwykle ważnym. Ze względu na to, że gama symboli determinują-
cych władzę była niezwykle rozległa, często drogą uogólnień mylnie określane 
są mianem insygniów władzy. 

Insygnia władzy definiujemy jako przedmioty, „… których wręczenie sta-
nowiło nieodzowny akt, towarzyszący prawnemu nadaniu jakiejś godności, wła-
dzy, urzędu. Miały one zatem charakter współkonstytuujący daną godność”38.
Tak rozumiane pojęcie na pewno możemy odnieść do władzy królewskiej, ale 
czy będzie ono równie trafne w odniesieniu do władzy książęcej? Trudno nam to 
dziś ocenić przede wszystkim ze względu na to, że na ziemiach polskich nie 
zachowała się żadna wzmianka zawierająca kodyfikację prawną atrybutów ksią-
żęcych, żaden opis ceremonii przejmowania władzy, a tym bardziej opis funkcji 
i poszczególnych przedmiotów. Zapewne z tego względu badania nad insygnia-
mi książęcymi są prowadzone na zasadzie analogii do badań nad regaliami. 
Miecz, różdżka sprawiedliwości, płaszcz, tron występują zarówno w zespole 
insygniów królewskich, jak i książęcych. Tylko proporzec-włócznia stał się cha-
rakterystyczny dla władzy książęcej39. Możliwe zatem, że niesłusznie nazywamy 
te elementy wizerunku księcia insygniami. Gdyby rozpatrywać je w kategorii 
„przedmiotów noszonych w ręce, związanych prawnie z osobą, ale nie kreują-
cych jej godności urzędowych”, musielibyśmy uznać je za atrybuty władzy40.
Wydaje się, pomimo wskazanych wątpliwości, że najbardziej zasadnym będzie 
stosowanie terminu „insygnia władzy książęcej”.

36 S. Kętrzyński, dz. cyt., s. 146.
37 J. Piechowski, Ukryte światła herbów, Warszawa 1991, s. 7, 25.
38 W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982, s. 218.
39 Z. Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1999, s. 46–47.
40 W. Maisel, dz. cyt., s. 218.
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Zarówno owe insygnia władzy, jak i strój stanowią istotne elementy ko-
munikatu zawartego w treści pieczęci. Często miały one charakter propagando-
wy: konkretyzowały wzorzec osobowy księcia, istotę i zakres jego władzy, 
a czasem nawet kierunek jego aspiracji41. O tym wszystkim informują nas także 
zastosowane symbole, czyli znaki prawne, oraz gesty. Do tych pierwszych bez-
sprzecznie należą herby, które określają nie tylko faktyczny zakres władzy księ-
cia, ale także zasięg jego ambicji politycznych. Gesty z kolei były niezbędnym 
dopełnieniem treści ikonograficznej. Wraz z insygniami i symbolami tworzyły 
one jasny, czytelny, a przede wszystkim spójny system symboliczny42.

Pieczęć Henryka II Pobożnego ukazuje centralnie umiejscowioną postać 
księcia trzymającego w prawej dłoni miecz oparty o prawe ramię, w lewej zaś 
tarczę oraz różdżkę sprawiedliwości. Po prawej stronie księcia widnieje motyw 
ozdobny w kształcie rośliny „wyrastającej” z części otokowej pieczęci43.

Książę został przedstawiony w postawie frontalnej. Jego głowy nie zdobi 
korona, lecz hełm. W XIII w. zdarzało się, że książęta dzielnicowi – chcąc pod-
kreślić swą rolę władcy – nosili korony. Nie było to jednak równoznaczne 
z nabyciem praw monarszych44. Hełm, który widzimy na pieczęci Henryka II, 
ma przedłużone ścianki dzwonu i jest spłaszczony w górnej części. Głowa księ-
cia chroniona była dodatkowo kapturem kolczym, który osłaniał również kark45.
Hełm księcia Henryka II Pobożnego nie posiada klejnotu, przez co nie można go 
zaliczyć do przedmiotów insygnialnych46. Stanowi typowy atrybut bojowy,
wskazujący na waleczność księcia. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do stro-
ju władcy. Jest on ubrany w długą, sięgającą mu niemal do kostek tunikę, która 
założona została na zbroję47. Ową zbroję identyfikuje się jako kolczy kaftan 
z kapturem i – prawdopodobnie – rękawicami48. Kolczuga była formą ochrony 
ciała zaczerpniętą w okresie wczesnośredniowiecznym przez rycerstwo europej-
skie z terenów Środkowego Wschodu. Doszło do tego w wyniku kontaktów
z koczowniczymi ludami zamieszkującymi stepy49. Widoczny na pieczęci księ-

41 Z. Piech, dz. cyt., s. 45.
42 P. Mrozowski, Gest władcy w ikonografii polskiego średniowiecza, [w:] Imagines potestatis. 
Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV w., red. J. Banaszkie-
wicz, Warszawa 1994, s. 59.
43 Patrz rycina nr 1.
44 J. Lileyko, Regalia polskie, Warszawa 1987, s. 19.
45 Z. Wawrzonowska, Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów Śląskich od XII do XIV wieku, Łódź 
1976, s. 19–20.
46 Z. Piech, dz. cyt., s. 61–62.
47 K. Stronczyński, Pobieżny przegląd pieczęci Piastów polskich, Warszawa 1881, s. 29.
48 O pojawieniu się zbroi kolczej na Śląsku patrz: M. Gumowski, Rycerstwo śląskie w dobie pia-
stowskiej, Katowice 1937, s. 8.
49 A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem Polskim w X, XI i XII wieku, „Acta Archeologica Universi-
tatis Lodziensis”, nr 3, 1954, s. 78.
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cia kaptur lub czepiec kolczy pojawił się na ziemiach polskich dopiero w II poł. 
XII w.50. Wobec tego w okresie aktywności politycznej księcia Henryka II Po-
bożnego stanowił dość nowoczesne rozwiązanie. Na kaftan kolczy i tunikę ksią-
żę nałożył dodatkowy element pancerny – krótki, sięgający za biodra kaftan czy 
też pancerz. Warto przy tym podkreślić, że nakładanie dodatkowego pancerza 
było w XIII w. charakterystyczne dla dzielnicy śląskiej, a po raz pierwszy wyob-
rażenie tego typu ubioru spotykamy właśnie na pieczęci Henryka II Pobożne-
go51. Na strój reprezentacyjny księcia złożyły się zatem elementy – nowocze-
snego na owe czasy – uzbrojenia rycerskiego. Prawdopodobnie nie był to strój 
wyraźnie wskazujący na godność książęcą, jednak z całą pewnością kreujący 
wśród odbiorców obraz księcia-rycerza52.

Wizerunek ten potęgują kolejne atrybuty stanu rycerskiego, z którymi 
książę został uwieczniony: tarcza oraz miecz. Tarcza w aspekcie bojowym sta-
nowi najczęstszy element uzbrojenia ochronnego. Na omawianej pieczęci 
w lewej dłoni księcia widnieje duża normańska tarcza. Ma ona migdałowaty 
kształt i zwrócona jest zaostrzonym końcem ku dołowi. Wykonana została za-
pewne z drewna i skóry. Tarcza ta noszona była na pasie przewieszonym przez 
prawe ramię, a w jej wewnętrznej stronie znajdowały się rzemienne pasy (ima-
cze), przechodzące przez lewe przedramię i dłoń. Taki typ tarcz występował 
w Europie już od X w.53. Gruntowna analiza treści ikonograficznej pozwala 
zauważyć, że owa tarcza, stojąc oparta o podłoże, pełni nie tylko rolę jednego 
z komponentów uzbrojenia rycerskiego, ale przede wszystkim jest miejscem 
wyraźnej ekspozycji herbu księcia Henryka II Pobożnego54. Herb ten stanowi 
wizerunek orła zwróconego głową w prawo, z rozpiętymi skrzydłami, na jego 
piersi dostrzegamy znak Henryka I Brodatego – krzyż ponad półksiężycem55.
Symbolika orła musiała być dość dobrze znana ówczesnym ludziom. Zenon 
Piech stoi na stanowisku, że jego pojawienie się na pieczęciach wielu książąt, 
w tym Henryka II Pobożnego, właśnie w pierwszej połowie XIII w. musiało 
mieć jakąś wspólną inspirację, którą dostrzega w walorze symbolu orła jako 
władcy, prezentowanym na monetach oraz w kronikach56. Taką konotację orła 

50 Tamże, s. 79.
51 Z. Wawrzonowska, dz. cyt., s. 16–17.
52 Z. Piech, dz. cyt., s. 73.
53 A. Nadolski, dz. cyt., s. 76.
54 M. Gumowski, dz. cyt., s. 13. O insygnialnej roli tarcz na pieczęciach książęcych patrz: 
Z. Piech, dz. cyt., s. 71–72.
55 M. Gumowski, Pieczęcie śląskie, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400,
red. Władysław Semkowicz, t. 3, Kraków 1936, tabl. 85, nr 4. Małgorzata Kaganiec zwróciła 
uwagę na fakt, że rysunek znajdujący się na tarczy Henryka II Pobożnego stanowi (rzadki nawet 
w Europie Zachodniej) przykład godła złożonego, tym ciekawszy, że jeden z elementów został 
odziedziczony po ojcu; M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, s. 20.
56 Z. Piech, dz. cyt., s. 79–80.
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50 Tamże, s. 79.
51 Z. Wawrzonowska, dz. cyt., s. 16–17.
52 Z. Piech, dz. cyt., s. 73.
53 A. Nadolski, dz. cyt., s. 76.
54 M. Gumowski, dz. cyt., s. 13. O insygnialnej roli tarcz na pieczęciach książęcych patrz: 
Z. Piech, dz. cyt., s. 71–72.
55 M. Gumowski, Pieczęcie śląskie, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400,
red. Władysław Semkowicz, t. 3, Kraków 1936, tabl. 85, nr 4. Małgorzata Kaganiec zwróciła 
uwagę na fakt, że rysunek znajdujący się na tarczy Henryka II Pobożnego stanowi (rzadki nawet 
w Europie Zachodniej) przykład godła złożonego, tym ciekawszy, że jeden z elementów został 
odziedziczony po ojcu; M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, s. 20.
56 Z. Piech, dz. cyt., s. 79–80.
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wywodzi się zarówno z tradycji antycznych cywilizacji: Mezopotamii, Grecji 
oraz Rzymu, jak i z przekazów biblijnych. Orzeł był zatem symbolem statusu 
prawnego władcy – stanowił animizację królewskiej władzy57. Niezwykle obra-
zowo przedstawił to Antoni Małecki, który napisał: 

„… w doborze owych godeł jest i zasada zawsze ta sama i konsekwen-
cja widoczna. Chodzi tu bowiem o symboliczne naznaczenie stanowiska 
monarchy jako najwyższego szczytu w swym społeczeństwie i państwie. 
Takim szczytem i królem w świecie zwierzęcym jest lew, w ptaszym 
orzeł”58.

Owo wyobrażenie heraldyczne orła uzupełnia rozpięty na orlej piersi znak 
Henryka I Brodatego. Jest on znany z wizerunku napieczętnego starszego księ-
cia, a także z dwóch jego dokumentów wydanych w r. 1208 dla klasztoru 
w Trzebnicy, na których znajduje się on w postaci roty książęcej59. Pewność co 
do pochodzenia tych elementów możemy mieć jedynie w przypadku krzyża, 
zaczerpniętego zapewne z symboliki chrześcijańskiej. Niezwykłe trudności nie-
sie zaś określenie symboliki półksiężyca. Z pewnością nie możemy wiązać jej 
z bliską księciu ideą krucjatową60. Ów półksiężyc stanowi temat polemik bada-
czy od schyłku XIX w. Z teorią Franciszka Piekosińskiego, który twierdził, że 
jest on „uherbieniem” prastarego znaku chorągiewnego Piastów, nie zgodzili się 
Antoni Małecki i H. Polaczkówna. Małecki wykluczył taką możliwość ze 
względu na całkowitą hipotetyczność podstawy powyższego twierdzenia – braku 
wizerunku czy opisu takowego „prastarego znaku chorągiewnego”. Przyjął on 
stanowisko, iż herb z wizerunku napieczętnego pieczęci Henryka Brodatego 
znalazł się tam z wolnego wyboru księcia – czyli wedle zasady dobrowolności61.
Polaczkówna z kolei stanęła na stanowisku, że symbolika ta, za sprawą częstych 
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57 T. Panfil, Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniu najstarszych symboli heraldycznych 
w Polsce, Lublin 2002, s. 178–195.
58 A. Małecki, Studia heraldyczne, Lwów 1890, s. 191.
59 AP Wrocław, rep. 125, nr 10.
60 M. Kaganiec, dz. cyt., s. 13. Autorka obala tezę Mariana Mendysa; M. Mendys, Udział Władysła-
wa II w krucjacie 1147r., „Rocznik Zakładu Naukowego im. Ossolińskich” 1927, t. 1/2, s. 399–434.
61 A. Małecki, dz. cyt., s. 196–197.
62 H. Polaczkówna, Roty przywileju Henryka Brodatego dla Trzebnicy z r. 1208, [w:] Księga pa-
miątkowa ku czci prof. Władysława Abrahama, Lwów 1930, s. 229–453.
63 M. Kaganiec, dz. cyt., s. 14.
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dziej prawdopodobne uznaje się, że nie było to godło własnościowe, a jedynie 
osobisto-rozpoznawcze – legitymujące osobę władcy64.

Niezwykle istotnym elementem treści wizerunku przedstawionego na pie-
częci Henryka II Pobożnego jest miecz. W dobie średniowiecza nie stanowił on 
jedynie elementu uzbrojenia. Często nadawał noszącej go osobie cechy wojow-
nika – rycerza, a czasem traktowany był nawet jako znak właściciela65. Wygląd 
i sposób trzymania miecza widniejącego na omawianej pieczęci nie pozwala na 
jednoznaczne określenie zawartego w nim przesłania. Z jednej strony na pod-
stawie jego prostej budowy możemy zaliczyć go do zespołu atrybutów stanu 
rycerskiego, z drugiej zaś – uchwyt przypominający trzymanie berła przez mo-
narchę nasuwa chęć zaliczenia go do zespołu insygniów władzy. Czy zatem te 
dwa założenia muszą się wykluczać? W przypadku postaci Henryka II Pobożne-
go raczej tak. Miecz, jak wiemy, ma wiele konotacji. W zależności od kontekstu 
był symbolem walki, przywództwa lub sprawowania pełni władzy. Ponieważ 
pieczęć księcia Henryka II powstała jeszcze za życia jego ojca, nie mógł być on 
przedstawiany z insygniami władzy zwierzchniej. W takim kontekście sprawa 
wydaje się dość jasna. Miecz na pieczęci Henryka II Pobożnego może podkre-
ślać godność książęcą, jednak przede wszystkim zachowywał pierwotną funkcję 
bojową. Będąc częścią kompozycji łączącej elementy, takie jak: hełm, zbroja 
i tarcza, mógł ewentualnie podkreślać szerokie uprawnienia księcia jako wodza66.

Ostatnim przedmiotem o znaczeniu symbolicznym, dostrzeganym na ana-
lizowanej pieczęci, jest trzymana przez księcia w lewej ręce gałązka. Jej wymo-
wa nie jest jednoznaczna, przede wszystkim ze względu na nietypowy kształt, 
przypominający gałązkę palmową. Możemy przyjąć stanowisko R. Kiersnow-
skiego, który założył, że element ten stanowił nawiązanie do idei krucjatowych, 
które obecne były w polityce Henryka I Brodatego67. Nie możemy pominąć
hipotezy, że gałązka ta miała wprost symbolizować książęcą sprawiedliwość, 
jednak jej naturalistyczny kształt oraz sąsiedztwo miecza pozwoliły Zenonowi 
Piechowi wysnuć przypuszczenie, że taki wizerunek księcia może nawiązywać 
do wyobrażenia patrona rycerstwa – św. Maurycego 68.

Pieczęć była znakiem osobistym, przez co wymagane było, by wskazywa-
ła konkretnego właściciela: jego imię, tytuł i przysługujące oznaki69. Informacje 
te były zapisywane w części zwanej otokiem, a same nazywane są legendą pie-
częci. Połączenie treści legendy z treścią wizerunku napieczętnego pozwala nam 

64 S. Mikucki, Heraldyka Piastów śląskich, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do 
roku 1400, s. 473–482; M. Kaganiec, dz. cyt., s. 14–15.
65 A. Nadolski, dz. cyt., s. 20.
66 Z. Piech, dz. cyt., s. 51–53.
67 R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 255.
68 Z. Piech, dz. cyt., s. 59.
69 S. Kętrzyński, dz. cyt., s. 153.
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64 S. Mikucki, Heraldyka Piastów śląskich, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do 
roku 1400, s. 473–482; M. Kaganiec, dz. cyt., s. 14–15.
65 A. Nadolski, dz. cyt., s. 20.
66 Z. Piech, dz. cyt., s. 51–53.
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właściwie odczytać całe przesłanie w nich zawarte. W otoku pieczęci Henryka II 
Pobożnego widnieje legenda, która rozpoczyna się znakiem krzyża i brzmi: SI-
GILL(UM) HENRICI FILII DVCIS ZLESIE. Zapisana została literami maju-
skulnymi o cechach kapitały. Litery są położone prosto, w równych odstępach, 
ponadto mają regularne kształty zachowujące symetrię (litery D, G, S, V). Jedy-
nie w przypadku litery E pojawia się element uncjalny. Litera ta ma charaktery-
styczny kształt: stanowi go łuk z centralnie położoną poprzeczną kreseczką (Є)70.

Na podstawie rysunku napieczętnego oraz legendy pieczęci, domniemy-
wać możemy, że książę Henryk II Pobożny w chwili sporządzania tłoku pieczęci 
nie mógł dysponować pełnią władzy na żadnym terytorium.  Założenie to staje 
się tym bardziej zasadne, gdy informacje zawarte w pieczęci odniesiemy do 
biogramu księcia. Zauważyć możemy wówczas, że przy pomocy pieczęci okre-
ślono zasadniczą rolę księcia w dzielnicy śląskiej. Z pewnością nie możemy 
doszukiwać się tu odniesień do symboliki władzy. Zadaniem zastosowanych tu 
stroju oraz atrybutów stanu rycerskiego było zaakcentowanie tych cech księcia, 
które wiązały się z walecznością. Pojawienie się symbolu sprawiedliwości 
– różdżki – miało zaś na celu podkreślenie książęcej godności. Dopełnieniem 
tego przekazu jest fragment legendy, w którym Henryk II Pobożny nazwany jest 
FILII DVCIS ZLESIE. Łącząc te informacje, nie można oprzeć się wrażeniu, że 
pieczęć śląskiego księcia miała charakter propagandowy. W oparciu o treść pie-
częci Henryk II Pobożny jawi nam się jako „waleczny syn śląskiego księcia”. 
Zdaje się zatem, że celem rytownika sporządzającego tłok pieczęci księcia, było 
przywołanie popularnego w dobie średniowiecza wyidealizowanego obrazu 
rycerza obdarzonego męstwem i mądrością71.

70 W. Semkowicz, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2007, s. 210–217.
71 F. Cardini, Wojownik i rycerz, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, s. 105–107.
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Сергій Васільєв 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Україна, Умань 
 
 

Роль та місце уманської фортеці в історії  
порубіжних територій Реці Посполитої 

 
 
а момент першої згадки про нього в історичних джерелах  
у 1616 р.1, м. Умань входило до складу могутньої польсько-
литовської держави – Речі Посполитої. Особливості його роз-

ташування на кордоні із Запоріжжям та турецько-татарськими землями,  
а також на території, перманентно неспокійній завдяки загрозі козацько-
селянських збройних виступів зумовили багату на військово-політичні 
події історію цього міста впродовж усього XVII століття та, фактично, до 
1769 р., коли придушення Коліївщини поклало початок безперервному та 
поступальному розвитку Умані. 

Власне, протягом вказаного хронологічного періоду слід називати 
Умань не просто «містом», але «містом-фортецею». На карті України Гі-
йома де Боплана 1648 р. Умань позначена як «Urbs Antiqua Christiana»2, 
тобто «старовинне християнське місто», причому термін «urbs», на відміну 
від «castrum, castellum» (укріплення, форт, невелика фортеця), вживається 
у значенні «укріплене місто», або ж «місто, оточене стіною»3. Сучасні ре-
конструкції фортеці в Умані а також окремі дослідження процесу забудови 
міста4 дозволяють говорити про те, що уманські укріплення (принаймні, до 
початку повстання під проводом Б. Хмельницького) являли собою кільце 
стін (дерев’яний палісад) із двома чи трьома в’їзними брамами. У другій 
половині XVII ст. ці оборонні споруди мали захищати уманців від нападу 
найрізноманітніших зовнішніх ворогів, починаючи з татарських загонів  
і завершуючи українськими козацькими збройними формуваннями в пері-
од Руїни. 

                                           
1 Volumina legum: przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od r.1732 do r. 
1782, wydanego. – T.II. – Petersburg, 1859. – s. 466. 
2 Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina... / Bono publico erecta per 
Guilhelmum... de Beauplan, 1648. 
3 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Изд. 2-е, переработ. и доп. – М.: Русский язык, 
1976. – С. 162, 178. 
4 Клименко П.Р. З історії забудови Умані. – Умань: АЛМІ, 2006. – С. 10–11. 

H 



Cepгій Baciльєв 

 

44 
 

Фортеця в Умані існувала і у наступному столітті, завдячуючи своєю 
появою зусиллям тогочасного власника міста Францішека Салезія Потоць-
кого, коштом якого 28 березня 1761 р. тут було споруджено фортифікацій-
ні укріплення, які цього разу мали протистояти нападам на Умань гайда-
мацьких загонів. 

Яку ж роль відігравала Уманська фортеця у перебігу воєнно-
політичних та господарських взаємовідносин південно-східного погранич-
чя Речі Посполитої? 

У першій половині XVII ст. Умань належала представникам магнат-
ської родини Калиновських (у 1616 р. – Валентію Олександру5, а у 1629  
– Адаму та Марціну, які володіли частиною уманських димів (дворів) ко-
жен6) та була одним з осередків торгівельної активності на підконтрольних 
Калиновським землях подарованої їм «Уманської пустині». В економічно-
му плані у першій половині XVII ст. місто перебувало у тісному зв’язку із 
меншими населеними пунктами і могло бути місцем нагромадження сіль-
ськогосподарської продукції та поташу, який у великих кількостях видобу-
вався з лісів Уманщини. Тут проживали представники польської шляхти, 
євреї та вірмени7. Останні дві категорії населення і були рушійною силою 
розвитку міста під час його перебування у власності Калиновських, при-
наймні до такого висновку можна прийти, провівши паралелі із часом зна-
ходження Умані у складі Російської імперії, коли місцева єврейська грома-
да грала значну роль у господарсько-економічному житті міста. Якими 
були відносини між власниками Умані та її жителями, сказати важко. Ві-
домо, зокрема, що уманчани сплачували Калиновським подимний податок 
і знаходились у порівняно легших умовах, ніж жителі сіл, адже власники 
«Уманської пустині» були зацікавлені у розвитку її головного міста та зао-
хочували прибуття сюди нових мешканців, у першу чергу – купців та ремі-
сників переважно єврейської національності8. 

Єврейське населення Умані сильно постраждало після початку повс-
тання Б. Хмельницького, яке представники цього народу часто розгляда-

                                           
5 Źródła dziejowe / Wyd. A. Jabłonowski. – T. XXI: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-
statystycznym. – T. X: Ziemie Ruskie, Ukraina (Kijów – Bracław). – Warszawa, 1894. – s. 579. 
6 Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних 
актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-
губернаторе (далі – Архив ЮЗР). – Ч. 7. – Т. 2. – К.: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 
1890. – C. 406. 
7 Див.: Ткаченко М. Гуманщина в XVI – XVII вв. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 
1927. – С. 17; Халебський П. Україна – земля козаків... – С. 76. 
8 Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття): Монографія  
/ Монке С.Ю., Петренко А.І., Кузнець Т.В. та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Ки-
ївський університет», 2001. – С. 30–31. 
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5 Źródła dziejowe / Wyd. A. Jabłonowski. – T. XXI: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-
statystycznym. – T. X: Ziemie Ruskie, Ukraina (Kijów – Bracław). – Warszawa, 1894. – s. 579. 
6 Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних 
актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском генерал-
губернаторе (далі – Архив ЮЗР). – Ч. 7. – Т. 2. – К.: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 
1890. – C. 406. 
7 Див.: Ткаченко М. Гуманщина в XVI – XVII вв. – К.: Друкарня Української Академії Наук, 
1927. – С. 17; Халебський П. Україна – земля козаків... – С. 76. 
8 Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття): Монографія  
/ Монке С.Ю., Петренко А.І., Кузнець Т.В. та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Ки-
ївський університет», 2001. – С. 30–31. 
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ють як один із найбільших «вибухів антиєврейського насильства, передвіс-
тям жахливих погромів часів Російської імперії, коли не самого Голокос-
ту»9. Відомо, що в Умані відбулись жорстокі розправи над євреями, ма-
буть, не без відома М. Кривоноса та І. Ганжі – першого уманського полко-
вника, – які керували діями повсталих на цій території10. Тож не дивно, що 
у 1654 р. Павло Алепський побачив в Умані лише колишні будинки поля-
ків, іудеїв, та вірмен, які на той час вже мали нових власників11.  

У адміністративно-територіальній структурі новоствореної козацької 
держави Умань зайняла поважне місце, ставши центром Уманського коза-
цького полку, який за реєстром 1649 р. поділявся на 14 сотень і налічував 
2949 козаків12, що робило його одним з найчисельніших з-поміж інших 
полків. Крім того, Умань мала надійні укріплення та займала вигідне стра-
тегічне положення, що автоматично забезпечувало їй роль одного з опор-
них пунктів Гетьманщини на кордоні зі Степом. 

Але стверджувати, що перетворення Умані в одне з козацьких пол-
кових міст означало припинення будь-яких її торгівельно-економічних 
зв’язків і концентрацію усіх продуктивних сил населення Умані та полку 
виключно у сфері сільськогосподарського виробництва для власних, внут-
рішніх, потреб, було б невірно. Унікальне географічне розташування міста 
забезпечувало йому роль торгівельного осередку майже за будь-яких об-
ставин. 

13 грудня 1653 р. царські посли Р. Стрешньов та М. Бредихін, які пе-
ребували тоді в Умані, повідомили, поміж іншими новинами, деякі відомо-
сті про внутрішню ситуацію у місті: «А в Умонь, государь, город приез-
жают из Крыму и из Очакова и из иных крымских городов торговать  
и Татарове и Армене, и дворы и лавки в городе для товаров наймуют,  
и многие… Татарове кочуют от Умони поблизку, милех в трех и в четырех, 
и в Умонь приезжают же»13. Водночас, татари, які підтримували торгівель-
ні зв’язки з містом, становили потенційну загрозу як для самих уманців, 
так і для населення Уманщини, адже військова залога в місті була невели-
кою, і їй ще доводилось захищати від можливої небезпеки жителів навко-
лишніх поселень, яким уманський полковник Йосип Глух «…велел… во-

                                           
9 Когут З. Коріння ідентичності: студії з ранньомодерної та модерної історії України.  
– К.: Критика, 2004. – С. 244. 
10 Ткаченко М. Вказ. праця. – С. 19–20. 
11 Алепський П. Вказ. праця. – С. 76. 
12 Нарис історії Уманщини... – С. 34–35. 
13 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археог-
рафическою Комиссиею (далі – Акты ЮЗР). – Т.10. – СПб.,1878. – кол. 84. 
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зиться в город со всякою животиною и с хлебом, и велел беречца от Татар, 
потому что Татарове из войска рушатца скоро»14. 

Тут доречно згадати ще про одне знайдене нами повідомлення, яке 
може опосередковано вказувати на роль Умані у господарському житті 
полку: у 1651 р., після битви під Берестечком Станіслав Освенцим записав 
у своєму щоденнику, що ніби то під Уманню проводиться активний набір 
коней для татар15. Можливо, десь неподалік міста були спеціально влашто-
вані пасовища. Цікаво, що у наступному столітті також зустрічаються зга-
дки про кінний завод в місті16. 

Цілком ймовірно, також, що подібно до першої половини XVII ст. 
поширеною галуззю господарського життя полку залишалось виробництво 
поташу – одного з складових елементів для виготовлення пороху. 

Про значення Умані як торгівельного та транзитного осередку на по-
граниччі українських та татарських володінь свідчить направлений  
в Умань лист Б. Хмельницького з неправдивими відомостями про укладан-
ня миру між козаками та поляками. Сам гетьман та І. Виговський так пояс-
нили це московським послам (Р. Стрешньову та М. Бредихіну): «…Умонь 
город украйной и Татарове в нем для торговли и своих дел бывают беспре-
станно, чтоб, государь, то у них было слышно, будто ему гетману крымс-
кого царя с королем мир надобен, чтобы крымский царь, идучи из войска, 
запорожских городов и сел и деревень не разорял»17 (якраз перед оприлю-
дненням в Умані цього листа було домовлено про перемир’я між кримсь-
ким ханом та польським королем – С. В.). Підкреслимо, що Б. Хмельницький 
вдався до таких дипломатичних хитрощів виключно заради захисту Умані, 
а отже це місто посідало, на його думку, важливе місце в економічному 
житті Гетьманщини. 

Проте найбільш знаною для сучасних дослідників залишається не 
стільки господарсько-економічна активність в Умані XVII ст., скільки роль 
міста-фортеці у військово-політичних подіях, що мали місце після початку 
повстання під проводом Б. Хмельницького та в добу Руїни. 

Якщо до смерті Б. Хмельницького згадки про події навколо Умані 
зустрічаються у джерелах відносно рідко, то пізніше саме місто і козаки 
уманського полку все частіше у них фігурують, в основному в зв’язку  
з діяльністю татарських загонів навколо міста. Так, 28 березня 1654 р. 
Уманска фортеця встояла під час нападу десятитисячного війська на чолі із 

                                           
14 Там же. – кол. 86. 
15 Дневник Станислава Освенцима (окончание) // Киевская старина. – 1882. – Т. I: декабрь.  
– С. 545. 
16 Нарис історії Уманщини... – С. 53. 
17 Акты ЮЗР. – Т.10. – СПб.,1878. – кол. 84. 
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14 Там же. – кол. 86. 
15 Дневник Станислава Освенцима (окончание) // Киевская старина. – 1882. – Т. I: декабрь.  
– С. 545. 
16 Нарис історії Уманщини... – С. 53. 
17 Акты ЮЗР. – Т.10. – СПб.,1878. – кол. 84. 
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С. Чарнецьким18. У листопаді 1657 р. близько шести тисяч татар здійснили 
спробу захопити місто, але за допомогою козаків, яких направив до Умані 
гетьман І. Виговський, були розбиті, втративши окрім вбитих ще й якусь 
кількість людей полоненими19. 

Після ради в Ніжині 1663 р. Умань і Уманщина стала одним з епіцен-
трів політичної боротьби, зокрема – протистояння гетьманів П. Тетері та 
І. Брюховецького та їх союзників, а також дій козацьких загонів з Січі, 
керманичі яких дотримувались промосковської орієнтації. Так, 16 березня 
1664 р. кошовий отаман Іван Сірко повідомляв у написаному в Умані листі 
московському царю Олексію Михайловичу, що його стараннями «вся Мала 
Росія», а саме міста над та за Бугом визнали владу Москви, і серед новона-
бутих територій називав Уманський повіт та просив царя надіслати війсь-
кові залоги до Брацлава, Умані та Кальника «чтобы неприятель откуды не 
нашол и твоих великого государя городов не завладел»20. У травні цього  
ж року в Умані знаходились загони запорозького кошового Туровця та 180 
солдат з полку Григорія Косагова під командуванням майора Михайла 
Свіньїна (останні – погано споряджені та озброєні, в зв’язку з чим коман-
дир полку просив царя Олексія Михайловича про підкріплення)21. Про по-
літичні настрої населення міста, підтримку уманчанами (або частиною 
уманчан) того чи іншого гетьмана, а також про їх ставлення до московської 
залоги в місті важко зробити остаточний висновок, але, принаймні, маємо 
інформацію від того ж Григорія Косагова щодо прохань про військову до-
помогу для Умані з боку наказного гетьмана Федяєнка та Сацька Туровця  
– керівників вірної І. Брюховецькому збройної залоги в місті і слова 
Г. Косагова про недостатню кількість в Умані запорозьких козаків та ро-
сійських військ: «мне холопу твоему писал из Умани майор Михайло Сви-
ньин..., что зело малолюдно в Умани; Черкасы де, государь, все разбежали-
ся; а твоих великого государя ратных людей с ним человек со 100 и чает он 
от Уманцов измены для малолюдства»22. Навряд чи ці рядки можуть свід-
чити про приязні стосунки міста з І. Брюховецьким, але чи таке ставлення 
до нещодавно обраного гетьмана було хронічним, чи стало наслідком яки-
хось короткочасних непорозумінь – невідомо. Більш вірогідним є перше 
твердження, так як в іншому випадку ми б зустріли у джерелах вказівки на 
причини, що викликали неприязнь між гетьманською владою та жителями 
Умані. 

                                           
18 Там же. – кол. 405. 
19 Акты ЮЗР. – Т. 4: 1657–1659. – СПб., 1863. – С. 82. 
20 Акты ЮЗР. – Т. 5. – СПб., 1867. – С. 151–152. 
21 Там же. – С. 154–155. 
22 Там же. – С. 160. 
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У будь-якому випадку, роки Руїни стали справжнім випробуванням 
міцності як уманських стін, так і духу їх захисників. Втрата Уманщини та 
інших територій на Правобережній Україні спонукала гетьмана Павла Те-
терю та союзні йому польські загони до спроб повернути ці землі. Михайло 
Свіньїн неодноразово доповідав своєму начальнику Г. Косагову про запек-
лі бої під Уманню з польськими та татарськими військами; знову і знову 
повторювались прохання до гетьмана І. Брюховецького та царя Олексія 
Михайловича про надіслання підкріплень до міста-фортеці23, але Умань, 
попри нестачу захисників та внутрішні негаразди, відбила ворожі напади. 
Згадували представники царської влади і про надіслання в Умань наприкі-
нці весни – на початку літа 1664 р. «прелестных писем» від гетьмана 
П. Тетері з пропозицією відмовитись від покровительства московського 
царя та прийняти його (покровительство) від польського короля та самого 
гетьмана П. Тетері24 [Акты ЮЗР, т.5, с. 199]. За їх твердженням, листи ці не 
мали відгуку серед місцевого населення, але, згадуючи наведені вище по-
відомлення про смуту в Умані, маємо підстави не довіряти такій одностай-
ності міських жителів та їх цілковитій вірності «московській партії».  

Постійні бойові дії, які відбувались на території Уманського полку та 
під стінами самої Умані, вели до значного розорення краю, перешкоджаю-
чи нормальному веденню господарства та торгівлі. Населення міста жило  
у постійній готовності будь-якої миті дати відсіч ворогу. За таких умов не 
дивно, що повідомлень про які-небудь торгівельно-економічні процеси  
у місті в джерелах за той час не зустрічаються. 

Чи не найбільш активною стала участь Умані у політичному житті 
Правобережної України після того, як вона стала столицею гетьмана Ми-
хайла Ханенка. Його обрання на цю посаду відбулось 8 вересня 1669 р.  
в Умані на раді кількох козацьких полків (Уманського, Кальницького, Па-
волоцького, Корсунського та ін.)25. Ця подія зробила Умань центром про-
тистояння двох могутніх військово-політичних сил: з одного боку  
– Х. Ханенка, що спирався на підтримку Речі Посполитої; з іншого  
– П. Дорошенка та союзних йому військ кримського хана та турецького 
султана. На практиці це протистояння втілилось у значне спустошення не 
лише території Уманського полку, а й інших земель Правобережжя війсь-
ками ворогуючих сторін. За цих обставин лише добре укріплені міста-
фортеці на зразок Умані, Лисянки, Ладижина і лише за умови наявності  
в них значної військової залоги могли почувати себе у більш-менш безпеч-

                                           
23 Там же. – С. 164–165, 203. 
24 Там же. – С. 199. 
25 Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – К.: Дніпро, 
2006. – С. 535. 
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ному становищі. Проте, на біду М. Ханенка та Умані, турецька армія була 
у XVII ст. однією з найсильніших у світі, і поступово шальки терезів у бо-
ротьбі за владу на Правобережжі почали схилятись на користь Дорошенка. 

У липні 1672 р. польсько-українське військо М. Ханенка було вщент 
розбите під Четвертинівкою П. Дорошенком та його союзниками-татарами. 
Сам Ханенко із залишками козаків та поляків ледве втік і сховався за сті-
нами Ладижина26. Умань змушена була визнати владу П. Дорошенка, який 
залишив у місті свою збройну залогу – сердюцький та компанійський піхо-
тний полки під командуванням полковників Силичича та Жеребила27. Дії 
командирів цих полків, за іронією долі, якраз і стали приводом до антидо-
рошенківського повстання в Умані. 

У 1673 р. під час святкування в Умані Пасхи полковники Силичич та 
Жеребило, добре «відсвяткувавши», вчинили бійку із кількома місцевими 
жителями, яка швидко переросла у загальноміський бунт, жертвами якого 
стали полковник Силичич та майже всі солдати сердюцького (піхотного) 
полку (кавалеристи-компанійці встигли втекти з міста). Полковник Гро-
дзенко також вирішив не спокушати долю і поїхав з Умані до Дорошенка. 
Замість нього уманчани обрали собі іншого керманича – Яворського28. 

Це повстання уманчан змусило Дорошенка вжити відповідних захо-
дів для покарання непокірного міста і наприкінці серпня 1674 р. привело 
під стіни Умані велику турецьку армію на чолі із самим султаном. Після 
тривалого й запеклого бою місто було взято і вщент зруйновано, що надов-
го призупинило його подальший розвиток. 

Однак Умань, хоча й спустошена турками, вочевидь, продовжувала 
існувати в подальшому. Відомості про неї можна знайти не лише незаба-
ром після турецького нападу, у 1677 р.29, а й на початку XVIII ст. Так,  
9 травня 1711 р. під час Північної війни київський губернатор кн. 
Д. Голіцин в зв’язку з загрозою нападу на землі Правобережної України 
союзників польського короля Ст. Лещинського наказував білоцерківському 
полковнику А. Танському зайняти зі своїм полком зручні позиції над Бу-
гом і залучити до оборони також Брацлавського, Корсунського і Чигирин-
ського полковника та «Уманського сотника» (курсив наш – С. В. )30, тобто 
Умань тоді існувала в якості сотенного містечка. Лише після підписання 
Константинопольського договору 1712 р., за яким підвладні Московському 
царству жителі Правобережної України мали бути переселені на Лівобе-

                                           
26 Там само. – С. 550. 
27 Там само. – С. 551. 
28 Там само. – С. 555. 
29 Акты ЮЗР. – Т. 13: 1677–1678. – СПб., 1884. – С. 249. 
30 Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. 4. – К., 1871. – С. 751–752. 
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режжя, ми можемо говорити про короткочасне припинення функціонуван-
ня міста. 

З 1726 р. Умань стала власністю графа Станіслава Потоцького31  
і в подальшому до 1832 р. належала представникам цієї родини. Соціально-
економічний розвиток міста у цей час зазнавав значного впливу з боку гай-
дамацького руху. Часті виступи гайдамаків, які неодноразово нападали на 
місто, ізавдавали великої шкоди господарському і торгівельному життю 
Умані. 29 грудня 1750 р. власник Умані Францішек Салезій Потоцький 
скаржився на королівських комісарів, які мали зібрати з Уманського маєт-
ку фураж для королівської армії, адже, за його словами, маєток було дуже 
спустошено під час нещодавнього (влітку того року) нападу гайдамаків, які 
вбили офіціала Брацлавського, католицького священика та багатьох невин-
них людей, пограбували уманський костьол і спалили місто. Ф. Потоцький 
наголошував також на тому, що він власним коштом утримує великі загони 
війська для захисту краю від гайдамаків32. 

Попри несприятливі суспільно-політичні обставини, зустрічаємо 
окремі відомості про торгівельні відносини між Уманню та іншими посе-
леннями краю в цей час. Наприклад, у 1753 р. Умань була пов’язана торгі-
влею різноманітними товарами, зокрема вином, із Циберманівкою. З цього 
села також возили до Уманського замку фураж для коней драгун і козаків, 
які охороняли місто33. 

Реакцією на напади гайдамаків були каральні акції з боку шляхти та 
міських губернаторів, спрямовані проти запорозьких козаків, багатьох  
з яких (і не завжди безпідставно) вважали головними організаторами та 
керманичами гайдамацьких загонів. На практиці ця реакція втілювалась  
у насильницьких діях проти запорожців, які з’являлись на території шля-
хетських володінь для купівлі необхідних їм товарів, а також у рейдах 
шляхетських загонів (головним чином – надвірної козацької міліції) безпо-
середньо на козацьку територію. Так, наприклад, у 1738 р. губернатор 
Умані Табан підступом захопив та наказав стратити сто двох запорожців, 
які займались закупівлею хліба у місті34. Додатковою мотивацією для та-
ких дій польської шляхти та її представників на місцях були кошти, що їх 
мали при собі звинувачувані у допомозі гайдамакам запорожці, і які після 
страти своїх власників діставались їх суддям. 

Впродовж 1744 –1749 років полковники надвірних уманських козаків 
Ортинський та Закржевський двічі вдирались із своїми військовими заго-

                                           
31 Нарис історії Уманщини... – С. 44. 
32 Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 3. – К., 1876. – С. 444–445, 555–556. 
33 Архив ЮЗР. – Ч. 6. – Т. 1. – К., 1876. – С. 589–590. 
34 Там же. – С. 98–99. 
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31 Нарис історії Уманщини... – С. 44. 
32 Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 3. – К., 1876. – С. 444–445, 555–556. 
33 Архив ЮЗР. – Ч. 6. – Т. 1. – К., 1876. – С. 589–590. 
34 Там же. – С. 98–99. 
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нами на територію Війська Запорозького з метою грабунку козацьких зи-
мівників, який подекуди супроводжувався вбивствами їх власників35. 

Такі дії уманської влади та військових, які за своєю суттю були зо-
всім не поодинокими і дублювались повсюдно у підконтрольних Речі Пос-
политій українських землях, не могли сприяти покращенню взаємовідно-
син поляків із місцевим населенням та самими запорожцями, а натомість 
сприяли підтриманню на цих землях перманентної небезпеки гайдамаць-
ких виступів. 

Захоплення гайдамаками Умані у червні 1768 р., що вилилось у сум-
нозвісну «Уманську різанину» та значну кількість жертв серед польського 
та єврейського цивільного населення міста, стало найбільшим сплеском 
соціально-національно-релігійних протиріч, які склались на той час на під-
контрольних Речі Посполитій землях Правобережної України і означало 
для соціально-економічного розвитку Умані значний крок назад. На щастя, 
цей виступ став останньою справді небезпечною подією в історії міста 
XVII – XVIII ст. 

«Катастрофа 1768 г. служит как бы гранью, отделяющею бурный 
кровавый период в истории Умани от новейшего, мирного, когда последо-
вало вторичное восстановление города и началось спокойное, уже не пре-
рывавшееся его развитие», – стверджував один з авторів журналу «Киевс-
кая старина» у 1882 р. – «но до какой степени город упал после 1768 г., это 
видно, между прочим, из того, что даже в самом конце XVIII века в нем 
числилось  1415 душ жителей, в том числе 136 д. христиан и 1279 д. евреев»36. 

За півтора століття від часу першої згадки про неї в історичних дже-
релах до закінчення Коліївщини – одного з найнебезпечніших випробувань 
життєздатності міста – Умань пройшла складний шлях розвитку від прива-
тновласницького маєтку Калиновських до центру козацького полку – одно-
го з найсильніших в козацькій державі Гетьманщині, і врешті знову набула 
статусу приватного володіння. Але впродовж усіх цих етапів місто-
фортеця неодмінно грало ключову роль у перебігу військово-політичних та 
господарських взаємовідносин регіону, центром якого було. Безумовно, 
найважливішу роль в історії Речі Посполитої Умань грала у другій полови-
ні XVII ст. і не лише в якості важливого військово-стратегічного об’єкту, 
але і як адміністративний осередок – центр полку та гетьманська столиця.  

 

 

                                           
35 Там же. – С. 99. 
36 Т-ій К. И. Краткий очерк истории города Умани // Киевская старина. – 1882. – Т. XXII.  
– С. 392–393. 
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Propozycje Józefa Wybickiego dotyczące poprawy  
potencjału ludnościowego w XVIII- wiecznej Rzeczypospolitej 
 

 
omentem zwrotnym dla Rzeczypospolitej w II poł. XVIII w. stał się jej 
pierwszy rozbiór. Działania zaborców, bezkarne wobec bezsilności 
państwa, wynikającej z anarchii politycznej i bezładu gospodarczego, 

odsłoniły palącą potrzebę przeprowadzenia reform. Aktywność publicystów i polity-
ków zaczęła się konkretyzować na przygotowaniach do nowej kodyfikacji prawa  
i uzdrowieniu ustroju politycznego oraz na praktycznej realizacji podstawowych po-
stulatów gospodarczych, wysuwanych już w pierwszym dziesięcioleciu panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W obliczu utraty części terytoriów Rzeczypo-
spolitej, a w raz z nimi prawie 4,5 mln jej mieszkańców1, nowego wymiaru nabrały 
również głoszone w tym okresie idee populacjonistyczne, utożsamiające siłę i bogac-
two państwa z liczną pod względem ilościowym i jakościowym ludnością. 

Do czołowych reformatorów Rzeczypospolitej, pragnących poprzez swoje 
traktaty polityczno-ekonomiczne wpłynąć na mentalność konserwatywnej części obo-
zu szlacheckiego oraz przygotować ją do przyjęcia nowych projektów i rozwiązań 
społeczno-gospodarczych, należał Józef Rufin Wybicki herbu Rogala.   

Ten wybitny polityk i pisarz polityczny urodził się 29 września 1747 r. w Bę-
dominie koło Kościerzyny na Kaszubach jako syn Piotra i Konstancji z Lniskich her-
bu Ostoja, zmarł natomiast 10 marca 1822 r. w swym majątku w Manieczkach koło 
Brodnicy2. Pochodził ze średniozamożnej szlachty, a jego rodzina – jak podaje Adam 
Skałkowski – związana była bądź z sądownictwem, bądź ze stanem duchownym3. 
Sam Wybicki również wybrał karierę prawniczą i po ukończeniu kolegium jezuickie-
go, rozpoczął praktykę w sądzie grodzkim, a w latach 1766–1767 uczestniczył jako 
pomocnik mecenasa w zjazdach Trybunału Koronnego, odbywających się w Pozna-
niu, Bydgoszczy i Piotrkowie4.  

                                           
1 Szerzej: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794). Badania historycz-
ne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 1, Kraków – Warszawa 1897, s. 61–62;  
W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1996, s. 633. 
2 Pamiętniki Józefa Wybickiego: senatora wojewody Królestwa Polskiego, Lwów 1881, s. 3. 
3 A.M. Skałkowski, Józef Wybicki 1747–1795, Poznań 1927, s. 8–9. 
4 Szerzej: W. Odyniec, Środowisko młodego Wybickiego, [w:] Józef Wybicki. Księga zbiorowa, red.  
A. Bukowski, Gdańsk 1975, s. 61; tenże, Z Będomina w świat – żywot człowieka oświeconego, „Biule-
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Po raz pierwszy Józef Wybicki zaznaczył swą obecność na szerszym forum 
publicznym w sierpniu 1764 r., biorąc udział, u boku wojewody pomorskiego Pawła 
Mostowskiego, w elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego5. W 1767 r. – na 
skonfederowanym sejmiku generalnym w Grudziądzu – dwudziestoletni wówczas 
Wybicki został wybrany posłem na sejm z okręgu kościerskiego i po raz drugi wyje-
chał do Warszawy6. Znalazł się natychmiast w centrum dramatycznych wydarzeń, 
gdyż wówczas na rozkaz ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina – w nocy z 13 na 
14 października 1767 r. – aresztowano zasiadających w senacie biskupów Kajetana 
Sołtyka i Józefa Andrzeja Załuskiego oraz hetmana polnego koronnego Wacława 
Rzewuskiego i jego syna Seweryna7.  

Józef Wybicki zbliżył się do obozu antykrólewskiego i coraz krytyczniej odno-
sił się do bieżących wydarzeń. Upust swemu niezadowoleniu dał podczas sesji sej-
mowej 27 lutego 1768 r., kiedy to w obecności króla oraz ambasadora Rosji wystąpił 
z uroczystym protestem przeciwko tłumieniu głosu poselskiego, bezprawnej polityce 
Moskwy oraz uwięzieniu senatorów i wywiezieniu ich do Kaługi8. Swym wystąpie-
niem wywołał ogólne poruszenie na sali sejmowej, zmuszając posła kościerskiego do 
niezwłocznego opuszczenia obrad w celu uniknięcia aresztowania9. Ostatecznie jed-
nak kapituła w Spiszu pozwoliła mu wnieść manifest przeciw sejmowym naduży-
ciom, skąd w licznych odpisach rozszedł się on po Rzeczypospolitej10. 

                                                                                                        
tyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1968, nr. 2, s. 25–32; W. Ossowski, Józef Wybicki 1747–1822, 
[w:] Album biograficzny zasłużonych Polaków i Polek XIX wieku, t. 2, Warszawa 1903, s. 396–397;  
K. Graff, Józef Wybicki, „Sobótka. Tygodnik Belletrystyczny Illustrowany” 1871, R. 3, nr 25, s. 298–299. 
5 K.M. Dmitruk, Józef Wybicki (1747–1822), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 2, red. T. Kostkiewi-
czowej, Z. Golińskiego, Warszawa 1994, s. 8. 
6 W. Zajewski, Józef Wybicki – konfederat, organizator legionów, mąż stanu w dobie Napoleona, sena-
tor Królestwa Polskiego, Toruń 2003, s. 37. 
7 Szerzej: J. Lelewel, Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, Bruxella 1847,  
s. 44; S. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych 
(1764–1768), oprac. Jerzy Łojek, Warszawa 1971, s. 142–143; W. Konopczyński, Liberum veto, Kra-
ków 1918, s. 415. 
8 Protest Józefa Wybickiego jest uznawany za jedną z ostatnich pozytywnych prób zastosowania  
w Rzeczypospolitej liberum veto; patrz: Historia sejmu polskiego, red. J. Michalski, t. 1: Do schyłku 
szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 374; por.: Ł. Kurdybacha, „Listy patriotyczne” Józefa 
Wybickiego, „Pamiętnik Literacki”, t. 41, 1950, z. 3/4, s. 723; H. Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX 
wieku osnowane przeważnie na niewydanych dotąd źródłach, t. 2, Kraków 1866, s. 235; por.: Pamiętni-
ki..., s. 32–33.  
9 A. Kraushar, Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764 
–1768), Warszawa 1900, s. 599. 
10 J. Wybicki, Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, wyd. i objaśnił A.M. 
Skałkowski, Wrocław 2005, s. 63–65; por.: J. Lechicka, Józef Wybicki. Życie i twórczość, Toruń 1962,  
s. 23–24, 136. 
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Po raz pierwszy Józef Wybicki zaznaczył swą obecność na szerszym forum 
publicznym w sierpniu 1764 r., biorąc udział, u boku wojewody pomorskiego Pawła 
Mostowskiego, w elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego5. W 1767 r. – na 
skonfederowanym sejmiku generalnym w Grudziądzu – dwudziestoletni wówczas 
Wybicki został wybrany posłem na sejm z okręgu kościerskiego i po raz drugi wyje-
chał do Warszawy6. Znalazł się natychmiast w centrum dramatycznych wydarzeń, 
gdyż wówczas na rozkaz ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina – w nocy z 13 na 
14 października 1767 r. – aresztowano zasiadających w senacie biskupów Kajetana 
Sołtyka i Józefa Andrzeja Załuskiego oraz hetmana polnego koronnego Wacława 
Rzewuskiego i jego syna Seweryna7.  

Józef Wybicki zbliżył się do obozu antykrólewskiego i coraz krytyczniej odno-
sił się do bieżących wydarzeń. Upust swemu niezadowoleniu dał podczas sesji sej-
mowej 27 lutego 1768 r., kiedy to w obecności króla oraz ambasadora Rosji wystąpił 
z uroczystym protestem przeciwko tłumieniu głosu poselskiego, bezprawnej polityce 
Moskwy oraz uwięzieniu senatorów i wywiezieniu ich do Kaługi8. Swym wystąpie-
niem wywołał ogólne poruszenie na sali sejmowej, zmuszając posła kościerskiego do 
niezwłocznego opuszczenia obrad w celu uniknięcia aresztowania9. Ostatecznie jed-
nak kapituła w Spiszu pozwoliła mu wnieść manifest przeciw sejmowym naduży-
ciom, skąd w licznych odpisach rozszedł się on po Rzeczypospolitej10. 

                                                                                                        
tyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” 1968, nr. 2, s. 25–32; W. Ossowski, Józef Wybicki 1747–1822, 
[w:] Album biograficzny zasłużonych Polaków i Polek XIX wieku, t. 2, Warszawa 1903, s. 396–397;  
K. Graff, Józef Wybicki, „Sobótka. Tygodnik Belletrystyczny Illustrowany” 1871, R. 3, nr 25, s. 298–299. 
5 K.M. Dmitruk, Józef Wybicki (1747–1822), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, t. 2, red. T. Kostkiewi-
czowej, Z. Golińskiego, Warszawa 1994, s. 8. 
6 W. Zajewski, Józef Wybicki – konfederat, organizator legionów, mąż stanu w dobie Napoleona, sena-
tor Królestwa Polskiego, Toruń 2003, s. 37. 
7 Szerzej: J. Lelewel, Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, Bruxella 1847,  
s. 44; S. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych 
(1764–1768), oprac. Jerzy Łojek, Warszawa 1971, s. 142–143; W. Konopczyński, Liberum veto, Kra-
ków 1918, s. 415. 
8 Protest Józefa Wybickiego jest uznawany za jedną z ostatnich pozytywnych prób zastosowania  
w Rzeczypospolitej liberum veto; patrz: Historia sejmu polskiego, red. J. Michalski, t. 1: Do schyłku 
szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 374; por.: Ł. Kurdybacha, „Listy patriotyczne” Józefa 
Wybickiego, „Pamiętnik Literacki”, t. 41, 1950, z. 3/4, s. 723; H. Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX 
wieku osnowane przeważnie na niewydanych dotąd źródłach, t. 2, Kraków 1866, s. 235; por.: Pamiętni-
ki..., s. 32–33.  
9 A. Kraushar, Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764 
–1768), Warszawa 1900, s. 599. 
10 J. Wybicki, Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, wyd. i objaśnił A.M. 
Skałkowski, Wrocław 2005, s. 63–65; por.: J. Lechicka, Józef Wybicki. Życie i twórczość, Toruń 1962,  
s. 23–24, 136. 
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W niedługim czasie Józef Wybicki przystąpił do zawiązanej 29 lutego 1768 r. 
w Barze na Podolu konfederacji barskiej11. Został konsyliarzem generalnym, a do jego 
głównych zadań należało pozyskanie dla konfederatów pomocy dworów europej-
skich12. Po klęsce konfederatów w bitwie pod Kcynią (29 stycznia 1770 r.) udał się do 
Holandii, gdzie na uniwersytecie w Lejdzie przez rok studiował prawo, filozofię  
i nauki przyrodnicze13. Po powrocie do kraju został awansowany na pułkownika  
i wysłany z misją dyplomatyczną do Wiednia14. Po klęsce polityki barskiej i I rozbio-
rze powrócił do rodzinnego Będomina.  

W lipcu 1775 r. książę wojewoda Antoni Barnaba Jabłoński mianował Józefa 
Wybickiego podwojewodzim poznańskim15. Urząd ten pełnił do 1776 r., a do jego 
kompetencji należały kontrola miar i wag w całym województwie oraz sprawowanie 
jurysdykcji nad Żydami. Opuściwszy Wielkopolskę, wyjechał do Warszawy, gdzie 
otrzymał od króla godność szambelana. W 1777 r. został członkiem Towarzystwa 
do Ksiąg Elementarnych, a następnie generalnym wizytatorem szkół okręgu wi-
leńskiego16.  

Najbardziej w tym okresie zasłużył się jednak działaniami nad naprawą ustroju 
Rzeczypospolitej, podjętymi we współpracy z byłym kanclerzem wielkim koronnym 
Andrzejem Zamoyskim, przez którego został powołany na członka komitetu opraco-
wującego nowy kodeks praw17. Owocem tej aktywności był, wydany w 1778 r., 
„Zbiór praw sądowych”, w którego zredagowanie Wybicki włożył znaczący wkład18.  

Przy okazji pracy nad nowym „Zbiorem praw” powstało jedno z najważniej-
szych i najobszerniejszych dzieł Józefa Wybickiego: „Listy patriotyczne do Jaśnie 

                                           
11 W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1, Warszawa 1991, s. 39; tenże, Panowanie Stanisława 
Augusta Poniatowskiego do otwarcia Sejmu Wielkiego, Kraków 1924, s. 11; tenże, Liberum veto...,  
s. 416; W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1979, s. 253–254. 
12 W tym celu przebywał Józef Wybicki m. in. w Paryżu, Wiedniu i Berlinie, jednak nadzieje na pomoc 
dla konfederacji okazały się płonne. Szerzej: J. Wybicki, dz. cyt., s. 90–116. 
13 Studia w Lejdzie rozpoczął w październiku 1770 r. pod przybranym nazwiskiem Josephus Enkler. 
Patrz: K.M. Dmitruk, dz. cyt., s. 9; Pamiętniki..., s. 80–82.  
14 Szerzej: J. Wybicki, dz. cyt., 142–162; J. Lechicka, dz. cyt., s. 28–29. 
15 Patrz: Archiwum Wybickiego, t. 1, wyd. A. M. Skałkowski, Gdańsk 1948, nr 35, s. 43; por.: E. Ro-
stworowski, Myśli polityczne Józefa Wybickiego czyli droga od konfederacji barskiej do obiadów 
czwartkowych, [w:] Józef Wybicki. Księga zbiorowa, red. A. Bukowski, Gdańsk 1975, s. 13. 
16 Archiwum Wybickiego, nr 45, s. 69–73; J. Wybicki, dz. cyt., s. 176–180; por.: K. Augustowska, Po-
glądy i działalność Józefa Wybickiego w dziedzinie geograficzno-gospodarczej, [w:] Józef Wybicki..., s. 219  
17 Patrz: Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J. W. Andrzeja Zamoyskiego uło-
żony y na seym roku 1778 podany, Warszawa 1778. 
18 Wybicki niezwykle dynamicznie włączył się w tę pierwszą inicjatywę kodyfikacyjną czasów stani-
sławowskich, stając się najaktywniejszym członkiem powołanego przez Andrzeja Zamoyskiego zespo-
łu. Szerzej: E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 40–41; 
por.: W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego), Warszawa 
1966, s. 361–363. 



Iwona Wołyniec  

 

56 
 

Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane”19. Był to cykl 
14 listów napisanych w latach 1776–1777 i wydanych anonimowo, przypuszczalnie 
po to, aby stworzyć wrażenie, że pochodzą one od kogoś spoza kręgu współpracowni-
ków Zamoyskiego. „Listy...” miały bowiem przygotować opinię publiczną na przyję-
cie „Zbioru praw sądowych” i popularyzować hasła w nim zawarte20. Do innych waż-
nych traktatów, które wyszły spod pióra Józefa Wybickiego w okresie Rady Nieusta-
jącej, należały m. in.: „Myśli polityczne o wolności cywilnej” z lat 1775–1776, „Pro-
jekt do puszczania ludzi na czynsze i uwalniania ich od poddaństwa” z 1778 r., „Roz-
mowa między szlachcicem polskim, Szwajcarem i Żydem w Gdańsku” z 1780 r., 
„Uwagi obywatelskie nad żebrakami” i „Wykład sposobów do rzekospławności i 
handlów wprowadzenia” z 1782 r. oraz „Uwagi polityczne i krytyczne nad stanem 
dawnym i dzisiejszym narodu polskiego z roku 1784”21. Żadne z powyższych dzieł, 
za wyjątkiem „Listów patriotycznych”, nie poruszało jednak w tak wnikliwy i obszer-
ny sposób zagadnień ludnościowych22.  

Idee populacjonistyczne powiązane zostały bowiem w „Listach...” z rozwojem 
rolnictwa, przemysłu i handlu jako warunkiem koniecznym do przezwyciężenia kry-
zysu gospodarczego w Rzeczypospolitej. Publicysta uwarunkował rozmiary przyrostu 
naturalnego ludności od panujących w państwie stosunków poddańczych, a w szcze-
gólności od stopnia uzależnienia chłopa od pana. I choć w swych rozważaniach wy-
chodził od niezmiennego prawa natury, tak bliskiego poglądom fizjokratów, niemniej 
jednak na problematykę zaludnienia patrzył przez pryzmat doktryny merkantylnej,  
a zwłaszcza jej niemieckiej odmiany – kameralistyki23.  

 Zgodnie z poglądami kameralistów, we wzroście populacji widział lekarstwo 
na wszelkie ekonomiczne bolączki kraju, a za nadrzędny cel polityki gospodarczej 
uznał wykorzystanie zasobów ludzkich i zdolności produkcyjnych w celu zwiększenia 
dochodów państwa. Jego rozważania przepojone były troską o ilościowy i jakościowy 
wzrost zaludnienia. Przekonywał, że aktywna polityka ludnościowa, polegająca prze-
de wszystkim na stymulacji przyrostu naturalnego oraz walce z wyludnieniem, za-
pewni w efekcie wzrost produkcji i rozwój gospodarczy. Propagował także – wsparty 
na wzorach „Kameralwissenschaft” – postulat interwencjonizmu państwowego  

                                           
19 J. Wybicki, Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układają-
cego, pisane w Warszawie 1777, oprac. K. Opałek, Wrocław 1955. 
20 J. Lechicka, dz. cyt., s. 144. 
21 Datę ich wydania ustalił A. Skałkowski. Patrz: Archiwum Wybickiego, s. 107. 
22 Kazimierz Opałek pisał: „Całe dzieło Wybickiego jest właściwie traktatem o ludności, o przyczynach 
depopulacji Polski i środkach jej usunięcia”; K. Opałek, Wstęp, [w:] J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. XL. 
23 Szerzej: S. Grabski, Zarys rozwoju idei społeczno – gospodarczych w Polsce od pierwszego rozbioru 
do 1831 roku, t. 1: Od pierwszego rozbioru do trzeciego, Kraków 1903, s. 82–85; Z. Daszyńska-
Golińska, Ekonomia społeczna, cz. 1, Warszawa 1906, s. 73. 
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Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane”19. Był to cykl 
14 listów napisanych w latach 1776–1777 i wydanych anonimowo, przypuszczalnie 
po to, aby stworzyć wrażenie, że pochodzą one od kogoś spoza kręgu współpracowni-
ków Zamoyskiego. „Listy...” miały bowiem przygotować opinię publiczną na przyję-
cie „Zbioru praw sądowych” i popularyzować hasła w nim zawarte20. Do innych waż-
nych traktatów, które wyszły spod pióra Józefa Wybickiego w okresie Rady Nieusta-
jącej, należały m. in.: „Myśli polityczne o wolności cywilnej” z lat 1775–1776, „Pro-
jekt do puszczania ludzi na czynsze i uwalniania ich od poddaństwa” z 1778 r., „Roz-
mowa między szlachcicem polskim, Szwajcarem i Żydem w Gdańsku” z 1780 r., 
„Uwagi obywatelskie nad żebrakami” i „Wykład sposobów do rzekospławności i 
handlów wprowadzenia” z 1782 r. oraz „Uwagi polityczne i krytyczne nad stanem 
dawnym i dzisiejszym narodu polskiego z roku 1784”21. Żadne z powyższych dzieł, 
za wyjątkiem „Listów patriotycznych”, nie poruszało jednak w tak wnikliwy i obszer-
ny sposób zagadnień ludnościowych22.  

Idee populacjonistyczne powiązane zostały bowiem w „Listach...” z rozwojem 
rolnictwa, przemysłu i handlu jako warunkiem koniecznym do przezwyciężenia kry-
zysu gospodarczego w Rzeczypospolitej. Publicysta uwarunkował rozmiary przyrostu 
naturalnego ludności od panujących w państwie stosunków poddańczych, a w szcze-
gólności od stopnia uzależnienia chłopa od pana. I choć w swych rozważaniach wy-
chodził od niezmiennego prawa natury, tak bliskiego poglądom fizjokratów, niemniej 
jednak na problematykę zaludnienia patrzył przez pryzmat doktryny merkantylnej,  
a zwłaszcza jej niemieckiej odmiany – kameralistyki23.  

 Zgodnie z poglądami kameralistów, we wzroście populacji widział lekarstwo 
na wszelkie ekonomiczne bolączki kraju, a za nadrzędny cel polityki gospodarczej 
uznał wykorzystanie zasobów ludzkich i zdolności produkcyjnych w celu zwiększenia 
dochodów państwa. Jego rozważania przepojone były troską o ilościowy i jakościowy 
wzrost zaludnienia. Przekonywał, że aktywna polityka ludnościowa, polegająca prze-
de wszystkim na stymulacji przyrostu naturalnego oraz walce z wyludnieniem, za-
pewni w efekcie wzrost produkcji i rozwój gospodarczy. Propagował także – wsparty 
na wzorach „Kameralwissenschaft” – postulat interwencjonizmu państwowego  

                                           
19 J. Wybicki, Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układają-
cego, pisane w Warszawie 1777, oprac. K. Opałek, Wrocław 1955. 
20 J. Lechicka, dz. cyt., s. 144. 
21 Datę ich wydania ustalił A. Skałkowski. Patrz: Archiwum Wybickiego, s. 107. 
22 Kazimierz Opałek pisał: „Całe dzieło Wybickiego jest właściwie traktatem o ludności, o przyczynach 
depopulacji Polski i środkach jej usunięcia”; K. Opałek, Wstęp, [w:] J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. XL. 
23 Szerzej: S. Grabski, Zarys rozwoju idei społeczno – gospodarczych w Polsce od pierwszego rozbioru 
do 1831 roku, t. 1: Od pierwszego rozbioru do trzeciego, Kraków 1903, s. 82–85; Z. Daszyńska-
Golińska, Ekonomia społeczna, cz. 1, Warszawa 1906, s. 73. 
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w sprawach gospodarczych, jak również w dążeniu do stworzenia prężnie działającej 
administracji24.  

Józef Wybicki pragnął wszelkimi sposobami przekonać szlachtę o potrzebie re-
form. Akcentował jednak, że nie należy przyjmować niewolniczo praw obcych naro-
dów, nie licząc się z sytuacją i odrębnymi potrzebami własnego kraju, lecz wprowa-
dzać jedynie te rozwiązania, których wdrożenie byłoby dla Rzeczypospolitej korzyst-
ne25. Za najważniejszą kwestię, wymagającą natychmiastowej reakcji rządzących, 
uznał poprawę zaludnienia. „Zaludnienie najpierwszym jest każdego państwa interes-
sem”26 – pisał. 

Publicysta wielokrotnie przypominał, że państwa bogate i silne pod względem 
militarnym i gospodarczym zawdzięczały swą potęgę wzajemnemu szacunkowi  
i wsparciu poszczególnych stanów oraz wyjątkowej trosce rządu o wszystkich  miesz-
kańców. To dzięki licznej ludności – otoczonej odpowiednią opieką państwa – rozwi-
jał się w nich handel, kwitły rolnictwo i przemysł, doskonaliło się rzemiosło oraz roz-
budowywały się miasta27. Uważał za szczególnie ubogie, bo nieludne, dwa europej-
skie kraje: Hiszpanię i Rzeczpospolitą. Pierwsza posiadała niewyczerpane kopalnie 
złota, ale z powodu zaniedbania pracy i wzgardzenia przemysłem doprowadziła do 
spadku potencjału ludnościowego, a wraz z nim do nędzy, głodu i niedostatku. Druga 
– posiadała najżyźniejszą ziemię, jednak zapanowała w niej niesprawiedliwość oraz 
wzgarda wobec prac dla państwa użytecznych i bogacących naród28.  

Ze smutkiem patrzył na żyzne ziemie leżące odłogiem i zamieniające się  
w dzikie stepy, które – gdyby tylko były uprawiane – mogłyby z ławością wykarmić 
miliony ludzi. Rozpaczał nad stanem wyludnionych polskich miast i przepowiadał ich 
rychłą apokalipsę, głównie na skutek upadku rękodzieła i handlu. Przekonywał, że 
bogactwo państwa nie opiera się na rozległości jego granic, lecz na liczbie jego 
mieszkańców. Wystarczyłoby zatem zaludnić znajdujące się w Rzeczypospolitej 
liczne „zdziczone puszcze i chwasty jadowite”, a wszelkie nieużytki wnet zmieniłyby 
się w tętniące życiem i prężnie rozwijające się tereny29.   

Ludność porównał do ogniwa spajającego i wiążącego ze sobą poszczególne 
elementy łańcucha – państwa. Ostrzegał, iż dalsza depopulacja prowadzi do upadku 

                                           
24 J. Malec, Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Kraków 1986, s. 49–50; S. Grabski, dz. cyt.,  
s. 79; por.: K. Opałek, dz. cyt., s. XXXVII, XL–XLIV. 
25 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 10–11; por.: L. Guzicki, S. Żurawicki, Historia polskiej myśli 
społeczno-ekonomicznej do roku 1914, Warszawa 1969, s. 76–77.  
26 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 60, 62. 
27 Tamże, s. 58, 258–259; J. Głowacki, Zwiększenie zaludnienia i poprawa zdrowotności w Listach 
patriotycznych Józefa Wybickiego na tle dążeń XVIII-wiecznej Europy, „Acta Universitatis Lodziensis”, 
Folia Historica 37, 1990, s. 92. 
28 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 193–194; E. Lipiński, Historia polskiej myśli społeczno-
ekonomicznej do końca XVIII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1975, s. 389. 
29 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 62–66. 
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polityczno-ekonomicznego znaczenia Rzeczypospolitej i osłabia ją na arenie między-
narodowej30. Rysując czarny obraz przyszłej wyludnionej ojczyzny, pragnął dotrzeć 
do umysłów i sumień rodaków. Pisał: „Jesteśmy bezludni, populacyja, jak najistot-
niejszy kraju interes, powinna was, współobywatele, szczerze zatrudnić. Wszystkie 
wasze prawa jej sprzyjać powinny. Inaczej, mimo układy i rozporządzenia najmędr-
sze, bez sił, skarbów i powagi będziemy, bo to wszystko ludność szczególnie  
zjednywa i daje”31. 

Odczuwał niezadowolenie z powodu braku w Rzeczypospolitej nauki 
zajmującej się problemami demograficznymi, a szczególnie stanem liczebnym 
populacji i przyczynami ciągłego spadku zaludnienia. Proponował, aby – wzorem 
innych europejskich państw – powołać własnych „księgopisarzy”, którzy badaliby 
kwestie ludnościowe. Ubolewał, że w kraju nadal brakuje arytmetyki politycznej  
– tzw. „politycznego kałkułu”, choć takowy istniał już od 1661 r. w Anglii32.   

W celu oszacowania liczby ludności w państwie postanowił Wybicki zliczyć 
liczbę domów, a raczej kominów. Posłużył się danymi Komisji Skarbowych, 
istniejących osobno dla Korony i Litwy od 1764 r., i przyjął – według znajdujących 
się w Komisjach rejestrów podatkowych – że w 1777 r. w Koronie i na Litwie łączna 
suma kominów wynosiła 1 198 08133. Między kominami Korony a dymami Litwy 
istniała jednak zasadnicza różnica. Otóż, dym na Litwie oznaczał cały dom, natomiast 
w Koronie wiele było na każdym domu kominów. Co się zaś tyczy ludności 
chłopskiej, to zarówno w Koronie, jak i na Litwie chałupy miały jeden komin bądź 
jeden dym. Biorąc to wszystko pod uwagę, a także sugerując się sposobami obliczeń 
francuskich i angielskich statystyków, wyliczył, że na jeden komin przypadało średnio 
4,5 osoby. Na podstawie tych danych oszacował przypuszczalną liczbę ludności dla 
Korony i Litwy na 5 391 364 mieszkańców34. Oznaczało to, że na jedną milę 
kwadratową przypadały wówczas jedynie 352 osoby, a jak pisał: „Tak wielka 
bezludność nie wiem, w którym by Europy była znana kącie”35. Publicysta miał 
świadomość tego, że wraz z I rozbiorem utraciliśmy najludniejsze prowincje, jednak 
w jego ocenie nie był to powód do zaniechania reform mających na celu wzrost 
zaludnienia. Zaręczał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Rzeczypospolitej na milę 
                                           
30 S. Grabski, Ekonomja społeczna, t. 2: Rozwój nauki ekonomji społecznej, Lwów 1927, s. 48. 
31 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 65–66; por.: Tamże, s. 170. 
32 Tamże, s. 163; por.: E. Lipiński, Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Warszawa 1956, s. 466. 
33 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 163–165. 
34 Tamże, s. 168–169. Warto jednak podkreślić propagandowy charakter wyliczeń Wybickiego – celo-
wo zaniżony i zafałszowany na potrzeby opracowywanego Zbioru praw sądowych. Różnił się on choć-
by od późniejszych obliczeń Tadeusza Korzona, z których wynika, że w 1774 r. liczba ludności Rze-
czypospolitej wynosiła 7, 4 mln, a w 1791 r. oscylowała w granicach 8, 8 mln mieszkańców, patrz:  
T. Korzon, dz. cyt., s. 66–78, 160–161; por. J. Janczak, Środowisko geograficzne Polski przedrozbioro-
wej, [w:] Historia chłopów polskich, t. 1: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. S. Inglot, Wro-
cław 1970, 52–53. 
35 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 169. 
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polityczno-ekonomicznego znaczenia Rzeczypospolitej i osłabia ją na arenie między-
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– tzw. „politycznego kałkułu”, choć takowy istniał już od 1661 r. w Anglii32.   

W celu oszacowania liczby ludności w państwie postanowił Wybicki zliczyć 
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istniała jednak zasadnicza różnica. Otóż, dym na Litwie oznaczał cały dom, natomiast 
w Koronie wiele było na każdym domu kominów. Co się zaś tyczy ludności 
chłopskiej, to zarówno w Koronie, jak i na Litwie chałupy miały jeden komin bądź 
jeden dym. Biorąc to wszystko pod uwagę, a także sugerując się sposobami obliczeń 
francuskich i angielskich statystyków, wyliczył, że na jeden komin przypadało średnio 
4,5 osoby. Na podstawie tych danych oszacował przypuszczalną liczbę ludności dla 
Korony i Litwy na 5 391 364 mieszkańców34. Oznaczało to, że na jedną milę 
kwadratową przypadały wówczas jedynie 352 osoby, a jak pisał: „Tak wielka 
bezludność nie wiem, w którym by Europy była znana kącie”35. Publicysta miał 
świadomość tego, że wraz z I rozbiorem utraciliśmy najludniejsze prowincje, jednak 
w jego ocenie nie był to powód do zaniechania reform mających na celu wzrost 
zaludnienia. Zaręczał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Rzeczypospolitej na milę 
                                           
30 S. Grabski, Ekonomja społeczna, t. 2: Rozwój nauki ekonomji społecznej, Lwów 1927, s. 48. 
31 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 65–66; por.: Tamże, s. 170. 
32 Tamże, s. 163; por.: E. Lipiński, Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Warszawa 1956, s. 466. 
33 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 163–165. 
34 Tamże, s. 168–169. Warto jednak podkreślić propagandowy charakter wyliczeń Wybickiego – celo-
wo zaniżony i zafałszowany na potrzeby opracowywanego Zbioru praw sądowych. Różnił się on choć-
by od późniejszych obliczeń Tadeusza Korzona, z których wynika, że w 1774 r. liczba ludności Rze-
czypospolitej wynosiła 7, 4 mln, a w 1791 r. oscylowała w granicach 8, 8 mln mieszkańców, patrz:  
T. Korzon, dz. cyt., s. 66–78, 160–161; por. J. Janczak, Środowisko geograficzne Polski przedrozbioro-
wej, [w:] Historia chłopów polskich, t. 1: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. S. Inglot, Wro-
cław 1970, 52–53. 
35 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 169. 
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kwadratową przypadało, co najmniej 600 osób i byśmy mieli łącznie 9,18 mln 
mieszkańców36.  

Wielką wagę przywiązywał Józef Wybicki do konieczności badania związków 
przyczynowych, wskazując jednocześnie na zależność zjawisk demograficznych od 
ustroju społecznego i politycznego37. Nurtowały go pytania: Dlaczego  
w Rzeczypospolitej – kraju tak hojnie obdarzonym przez naturę bogactwami  
i z pozoru wymarzonym do osiedlania się – panuje tak duża depopulacja? Dlaczego 
brakuje u nas ludnych i kwitnących miast? Dlaczego nie napływają do nas uchodźcy  
z innych państw, uciekający przed tyranią, i nie szukają u nas wolności, skoro my 
wszem i wobec tak się nią chlubimy? Dlaczego zagraniczni kupcy, przywabieni do 
nas chęcią zysku, nie chcą w granicach Rzeczypospolitej zamieszkać, a jedynie 
zarobić i wywieźć pieniądze za granicę? Dlaczego obywatele naszego kraju tak często 
ojczyznę swoją opuszczają i obcych szukają protekcji?38. Owych pytań nie 
pozostawiał jednak bez odpowiedzi, przedstawiając cały wachlarz przyczyn 
depopulacji i poddając je dogłębnej analizie. Uważał, że wzrost zaludnienia  
w państwie można osiągnąć jedynie poprzez wnikliwe poznanie wszystkich 
hamujących go przeszkód, a następnie ich sukcesywne eliminowanie. Apelował przy 
tym do odpowiedzialnych za losy kraju rodaków, by wzięli na siebie 
współodpowiedzialność za wyludnienie państwa i podjęli skuteczne działania 
zmierzające do jego zmniejszenia39.  

Dla publicysty zrozumiałym był fakt, iż w praworządnych krajach ludność 
dziesiątkują wojny, głód i zarazy. Niepojęte było dla niego natomiast, by wyludnienie 
następowało na skutek wewnętrznych przywar państwa. Pisał: „Jesteśmy bezludni, bo 
nigdy o bezpieczeństwie zewnętrznym i sprawiedliwości wewnętrznej gruntownie nie 
myślał naród”40. Zatem aby zmienić istniejący stan rzeczy, należało stworzyć  
w państwie dobry, stabilny rząd, gwarantujący sprawiedliwość i bezpieczeństwo 
wewnętrzne. Przyciągnąłby on w granice Rzeczypospolitej nowych osadników, którzy 
nie tyle dla łatwości zdobycia pożywienia i bogactw płynących z ziemi, ale dla 
zasmakowania ładu i porządku społecznego licznie napływaliby do kraju41.  

Na potwierdzenie swoich wywodów przytaczał przykłady gęsto zaludnionych 
starożytnych miast włoskich i greckich, a także współczesnych państw, takich jak: 
Holandia, Szwajcaria czy Anglia. Był przekonany, że wewnętrzna polityka i działania 

                                           
36 Tamże, s. 169–170. 
37 J. Górski, Z historii myśli ekonomicznej: studia i materiały, Łódź 1986, s. 79. 
38 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 84. 
39 Tamże, s. 69. Ton Listów patriotycznych... i sposób narracji miały skłonić czytelnika do przyjęcia 
głoszonych przez Wybickiego poglądów na ustrojowe zasady Rzeczypospolitej oraz przychylnie nasta-
wić do prawnych treści przygotowywanego Kodeksu; T. Kostkiewiczowa, Oświecenie: próg naszej 
współczesności, Warszawa 1994, s. 202–204. 
40 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 174. 
41 Tamże, s. 72–73; por.: S. Grabski, dz. cyt., s. 49. 
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rządów sprzyjały zwiększaniu się populacji. I tak dla przykładu o Holendrach pisał 
m.in.: „Holendrów wolność, bezpieczeństwo i szczęśliwość mnoży”42. Zaznaczał przy 
tym, że warunki naturalne w Holandii były dużo gorsze niż w naszym rodzimym 
kraju, gdyż zamiast pszenicznych gruntów można tam było ujrzeć jedynie zimne, 
torfiste błota. Jednakże dzięki wprowadzeniu przez rząd rozwiązań korzystnych dla 
obywateli, rolnictwo i przemysł doprowadzono do rozkwitu, a cały kraj pokrył się 
gęsto zaludnionymi miastami i wsiami. Wybicki podkreślał także ogromne zaufanie 
Holendrów do instytucji państwowych, które to zagwarantowały mieszkańcom 
stabilizację i bezpieczeństwo tak potrzebne do dynamicznego wzrostu populacji43.  

Z rozrzewnieniem wspominał Rzeczpospolitą za panowania Jagiellonów  
– potężną zarówno pod względem terytorialnym, jak i ludnościowym. Dowodził, że 
siła państwa tkwiła wtedy w dziedzicznym tronie obwarowanym prawami, a wraz  
z jego kresem nastąpił także spadek zaludnienia: „Zmniejszała się liczba ludzi, im się 
bardziej oddaliliśmy od tego szczęśliwego, a z doświadczenia najprzyzwoitszego 
kształtu rządu”44. Był przekonany, że każdy obywatel, któremu leży na sercu dobro 
ojczystego kraju, podejmie skuteczne działania w kierunku przeprowadzenia takich 
reform ustrojowych, które ukrócą panujący nierząd, wzmocnią władzę państwową  
i zaprowadzą zmiany sprzyjające zaludnieniu45.  

Kolejną przyczyną depopulacji w Rzeczypospolitej było – zdaniem autora 
„Listów patriotycznych” – „... uciążliwe rolnika poddaństwo i prawem nie 
ubezpieczona dla niego sprawiedliwość”46. Publicysta wskazywał, że szlachta źle 
pojmuje własny interes, utożsamiając swój dostatek z koniecznością ugruntowania 
poddaństwa chłopów. Przekonywał jednocześnie, że o wiele lepiej pracuje osoba, 
która robi to z ochotą, niż osoba do tego przymuszana47. Apelował zatem do 
rządzących, by – jeżeli chcą widzieć swoje państwo silne i gęsto zaludnione  
– wszystkimi sposobami starali się poprawić położenie stanu chłopskiego. W swym 
dziele wyraził jednak Wybicki stanowisko kompromisowe. Dał do zrozumienia, że 
nie tyle występuje w interesie samego chłopa, co ma na względzie dobro i pomyślność 
całego narodu. Pragnął uwolnienia chłopa z poddaństwa, wyswobodzenia go spod 
jarzma dziedzica oraz zagwarantowania mu sprawiedliwości prawnej. Uważał, że 
ziemia powinna być własnością użytkową chłopa, który zyskałby dziedziczne prawo 
do posiadania gruntu i korzystania z niego, przy zachowaniu dominium eminens – to 

                                           
42 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 78–79. 
43 Tamże, s. 79–80, 144.  
44 Tamże, s. 86; por.: A. Grześkowiak-Krwawicz, Józef Wybicki jako publicysta epoki stanisławowskiej, 
„Rocznik Gdański”, t. 49, 1989, z. 1, s. 142–144. 
45 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 87. Patrz: K. Koźmiński, Józef Wybicki, Warszawa 1963, s. 55. 
46 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 89. 
47 Tenże, Rozmowa między szlachcicem polskim, Szwajcarem y Żydem w Gdańsku, Warszawa 1780, 
s. 30. 
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42 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 78–79. 
43 Tamże, s. 79–80, 144.  
44 Tamże, s. 86; por.: A. Grześkowiak-Krwawicz, Józef Wybicki jako publicysta epoki stanisławowskiej, 
„Rocznik Gdański”, t. 49, 1989, z. 1, s. 142–144. 
45 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 87. Patrz: K. Koźmiński, Józef Wybicki, Warszawa 1963, s. 55. 
46 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 89. 
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jest zwierzchniego prawa dziedzica48. Sprzeciwiał się pozbawianiu poddanego praw 
spadkobrania tak ustawowego, jak i testamentowego oraz uzależnienia od dobrej woli 
pana decyzji o pozostawieniu gruntu przy potomstwie zmarłego49. Nie był jednak 
zwolennikiem przyznania chłopom praw politycznych i – za przykładem Szwecji  
– dopuszczenia ich przedstawicieli do udziału w parlamencie. Nie chciał również, by 
wraz ze zniesieniem poddaństwa osobistego chłopi zyskali prawa obywatelskie50. 

Pragnąc widzieć licznych i produktywnych poddanych, ze smutkiem patrzył na  
uciemiężonego chłopa żyjącego w ubóstwie i bojaźni, niezdolnego ani do posiadania 
licznego potomstwa, ani do należytego wypełniania swych powinności względem 
pana. Podczas swoich podróży Wybicki napotykał zewsząd chłopskie domostwa po-
dobne do jaskiń lub podziemnych pieczar, w których panowały wilgoć i odór, a wa-
runki życia były nieporównywalnie gorsze niż bydlęcia51. Opisywał trudne warunki  
i nędzne życie pańszczyźnianych rodzin, ich niedożywienie i podatność na choroby, 
zwłaszcza wśród dzieci. Podawał przykłady niemowląt pozostawionych bez posiłku  
i opieki przez matkę zmuszoną do odrabiania pańszczyzny; dzieci, które umierały  
z niewygody i chorób lub dotkliwie się okaleczały52. 

Oskarżał szlachtę, że z powodu ignorancji i prywaty doprowadziła do takiego 
stanu „bezludności sami jesteśmy przyczyną” – pisał. Uważał, że nic nie zmieni się  
w tej materii dopóty, dopóki poddani będą żyli w niedostatku i biedzie. Było dla niego 
zrozumiałe, że chłop – stale egzystujący w strachu i lękający się jutra – z obawą pod-
chodzić będzie do posiadania potomstwa, które czeka równie nędzny los. Publicysta 
częściowo odpierał również zarzuty, że u chłopów przyrost naturalny podyktowany 
był instynktem, który pchał ich do ożenku i posiadania licznego potomstwa. Dowo-
dził, że państwo nie odniesie żadnych korzyści z rzeszy urodzonych w ubóstwie dzie-
ci, które równie szybko, jak się pojawiły, zejdą z tego świata, zdziesiątkowane przez 
głód i choroby. Pisał:  

                                           
48 Tenże, Listy patriotyczne..., s. 92; por. J. Michalski, „Wolność” i „własność” chłopska w polskiej 
myśli reformatorskiej XVII wieku, cz. 1, „Kwartalnik Historyczny”, 2003, z. 4, s. 19; K. Opałek, dz. cyt., 
s. XLVII. 
49 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 119–120. 
50 Tamże, s. 113–114, 124. 
51 Tamże, s. 179; tenże, Rozmowa między..., s. 34. Patrz: W. Korcz, Poglądy na pracę w społeczno 
-ekonomicznej myśli polskiego Oświecenia [w:] Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce do 1914 
roku, red. Cz. Łuczak, Poznań 1982, s. 67. 
52 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 189–190; por.: Z. Kuchowicz, Dziecko chłopskie polskiego Oświe-
cenia w aspekcie zdrowotnym, [w:] Pamiętniki XII Krajowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii 
Medycyny, „Annales Academiae Medicae Lodzensis”, t. 22, 1981, supl. 22, s. 534–545; tenże, Z badań 
nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego. Od schyłku XVI do końca XVIII wieku, Łódź 1972,  
s. 79–85. 
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„... coż za korzyść dla kraju z tego tłumu dzieci, które ledwo oddychają w mi-
zeryi — prawie tyle ich umiera, co się i rodzi. Słabe i nędzne, tysiącznym 
jedno po drugim ginie sposobem”53. 

 
Strach i niepewność spowodowane brakiem wolności i własności oddziaływały 

również w ten sposób, że chłop z dnia na dzień stawał się bardziej leniwy i knąbrny:  
„Zdrętwiały rolnik nie orze, ale tylko drapie rolą, nie maści ją nawozem, nie 
zna dobrych rolniczych porządków i w ostatnim lenistwie najdroższe przepę-
dza godziny albo też w taniej gorzałki zatapia się pijaństwie”54.  

 
W takiej sytuacji Wybicki przestrzegał jednak szlachtę przed zmuszaniem 

swych poddanych do pracy przemocą, przy użyciu kija lub kańczuga, gdyż może to 
przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i – zamiast uczynić pracę chłopa wydaj-
niejszą – sprawi, że wpadnie on w rozpacz, opuści się w powinnościach, upatrując 
jedynie w ucieczce lub w śmierci poprawy swego losu55. 

Józef Wybicki był zatroskany faktem, że w całej Europie słyniemy  
z niesprawiedliwości i nieludzkiego traktowania chłopów. Uważał, że te niepochlebne 
opinie przynosiły państwu niepowetowane straty, gdyż ani majętny kupiec, ani 
doskonały w swych kunsztach rzemieślnik nie chcieli osiąść w kraju, w którym 
mogliby zaznać „bezkarnej od pana zniewagi”. Podobnie zagraniczny rolnik  
– z obawy przed traktowaniem go na równi z chłopem polskim – wolał pozostać  
w swym rodzinnym kraju w niedostatku i biedzie, zaznając jednak wolności. 
Publicysta pisał więc ze smutkiem:  

„Stąd wypada ta nasza nieludność, stąd wstręt cudzoziemców pracowitych i 
majętnych do naszego kraju, stąd to, którego doznawamy ubóstwa, iż własne 
produkta leżą bez korzyści”56. 

 
Na kartach swego dzieła przywoływał postać króla Kazimierza Wielkiego, 

który nie tylko opiekował się włościanami, zyskując przez to przydomek rex 
rusticorum, czyli król chłopów, ale który właśnie w poddaństwie upatrywał  
„... nieszczęśliwość dla całego wynikającą kraju”57. Autor „Listów patriotycznych” 
przekonywał, że poddaństwo zawsze przynosiło dziedzicom szkody, gdyż prowadziło 

                                           
53 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 218; tenże, Rozmowa między..., s. 33. 
54 Tenże, Listy patriotyczne..., s. 142, 131; por.: W. Korcz, Problem pracy a miejsce człowieka w społe-
czeństwie, Zielona Góra 1981, s. 154–155. 
55 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 135–136.  
56 Tamże, s. 137. 
57 Tamże, s. 101. Szerzej: Volumina Legum [dalej: VL], t. 1, Petersburg 1859, s. 1–24; por.: S. Roman, 
Geneza Statutów Kazimierza Wielkiego: studium źródłoznawcze, Kraków 1961; W. Uruszczak, Argu-
menty retoryczne w Statutach Kazimierza Wielkiego, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza: prace histo-
ryczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 
1995, s. 267–282; tenże, Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego, „Studia z dziejów 
państwa i prawa polskiego”, t. 3, Łódź 1999, s. 97–115. 
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do ucieczek chłopów, szczególnie w porze żniw. Te z kolei powodowały straty  
w folwarkach, odrywając od pracy pozostałych wieśniaków, którzy – zgodnie  
z obowiązującym prawem – obowiązani byli ścigać zbiegłych58. Józef Wybicki 
nadmieniał, że od 1347 r., to jest od czasu wydania przez Kazimierza Wielkiego 
prawa o zbiegłych poddanych, namnożyło się w Rzeczypospolitej ponad sto 
podobnych ustaw, w których wprowadzano coraz to nowe kary i obostrzenia. Nie 
odstraszały one jednak chłopów od ucieczek ze wsi, gdyż bardziej od kary obawiali 
się oni dalszej niewoli. Jedyne, co mogło – zdaniem publicysty – przywiązać chłopa 
do ziemi, to zagwarantowanie mu sprawiedliwości, aby „... miał pewność swego życia 
i rąk wyrobku”59. Apelował zatem do rządzących, ażeby – bez strachu o zachowanie 
dotychczasowej pozycji w państwie – za przykładem Szwajcarii, Holandii czy Anglii 
znieśli poddaństwo osobiste chłopów i zapewnili im podstawowe prawa60.  

Jednocześnie krytykował tych, którzy pozostawienie chłopów w poddaństwie 
uzasadniali brakiem ich wykształcenia, pijaństwem, niegospodarnością i skłonnością 
do buntów. Za taki stan rzeczy obarczał właśnie warstwy uprzywilejowane, które – nie 
widząc w wykształceniu dzieci chłopskich żadnego zysku – nie dopuszczały ich do 
edukacji, „w najgrubszej utrzymując ich ciemności”61. Wybicki zarzucał szlachcie, że 
– nastawiona jedynie na zyski – sama chłopa rozpija, przymuszając go, zgodnie  
z prawem propinacji, do zakupu określonej liczby trunków pod groźbą kary 
pieniężnej, a nawet cielesnej. Ubolewał, że chłop tkwiący w poddaństwie popadł  
w błędne koło zależności od pana i dzierżawcy karczmy –  Żyda, któremu był 
zmuszony sprzedawać swoje plony, w zamian za co – zamiast pieniężnej zapłaty  
– otrzymywał zwykle alkohol. Był przekonany, że nadanie chłopu wolności  
i zagwarantowanie mu lepszej niż dotychczas pozycji prawnej odciągnie go od 
karczmy. Podobnie jak oddanie mu ziemi w dziedziczne użytkowanie sprawi, iż mając 
swoją własność, zacznie dbać o nią należycie, i nie chcąc jej utracić, zaniecha 
pijackich praktyk62.  

Zarzut niegospodarności w stosunku do chłopa traktował jako bezpodstawny. 
Dowodził, że nie kto inny, ale chłop właśnie przez wieki obsiewał i oporządzał 
obszerne pola należące do pana oraz doglądał jego ziemi. To zaś, że kawałek 
nieurodzajnego gruntu wokół jego chałupy leżał odłogiem, nie wynikało z jego 
niegospodarności, ale ze stale rosnącego wymiaru pańszczyzny, z braku narzędzi i siły 
pociągowej, które to „w dworskiej zagubił roli” lub obowiązkowo oddał jako podwód 

                                           
58 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 102–103. 
59 Tamże, s. 103–104; por.: S. Grabski, Zarys rozwoju..., s. 81.  
60 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 106; por.: S. Grabski, Ekonomja społeczna..., s. 49. 
61 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 107–108. 
62 Tamże, s. 110; tenże, Rozmowa między..., s. 31–32.  
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z braku ziaren do zasiewu, a przede wszystkim z braku przekonania i wiary  
w dobytek, który nie był jego własnością63.  

Publicysta uważał, że to właśnie ucisk i pańszczyzna stały się powodem 
buntów chłopskich. Prezentował sylwetki polskich magnatów, dokonujących reform 
włościańskich w swych dobrach. Proponował szlachcie, by – za przykładem eks-
kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego czy podkanclerza litewskiego 
Joachima Chreptowicza – zamieniała w swych dobrach pańszczyznę na czynsz64. 
Pisał:  

„... podkanclerzy Chreptowicz, który uwolniwszy poddanych swoich, doznaje 
już rozporządzenia swego nadspodziewanych skutków, widzi mnożących się 
mieszkańców, coraz większe i pewniejsze odbiera dochody”65.  

 
Na przykładzie miasta Bieżunia i przyległych do niego okolicznych wsi 

znajdujących się w majątku eks-kanclerza Zamoyskiego starał się Wybicki udowodnić 
wyższość oczynszowania nad pańszczyzną i idący w ślad za tym przyrost populacji. 
Wyliczył, na podstawie ksiąg metrykalnych, że do 1760 r. – czyli do czasu zniesienia 
przez Zamoyskiego na tym terenie poddaństwa – roczna liczba chrztów w Bieżuniu 
nie przekraczała 43. Oczynszowanie ludności sprawiło, że liczba ta w latach 1760 
–1769 wzrosła do 62 chrztów w ciągu roku, a w latach 1770–1776 do blisko 77 
chrztów rocznie66.  

 Z czasem jednak propozycje Wybickiego w tej materii ewoluowały.  
W „Projekcie do puszczania ludzi na czynsze i uwalniania ich od poddaństwa” oraz  
w „Uwagach ekonomicznych” publicysta proponował – w stosunku do poddanych 
księcia Poniatowskiego – oczynszowanie jedynie części chłopów. Inni natomiast mieli 
pozostać bądź przy formie pańszczyźniano-czynszowej, bądź tylko pańszczyźnianej. 
Kryterium takiego podziału i stopniowego przeprowadzenia reformy miała być 
pracowitość chłopów oraz stopa ich zamożności67. Postulując zatem częściowe 
zniesienie poddaństwa, prawną ochronę chłopa, wolność przechodzenia części synów 
chłopskich do miast czy oczynszowanie, Wybicki nie naruszał podstaw ustroju 
feudalnego, chociaż zmierzał do jego uzdrowienia i do naprawy złego stanu 

                                           
63 Tenże, Listy patriotyczne..., s. 111; tamże, s. 132 – „Sprzężaj poddanego ustawicznymi dworu posłu-
gami nudzona, niedostatkiem i nieregularnością żywności schudzona, albo w najpotrzebniejszym usta-
wa czasie, alboli się ledwo ciągnie w pracy”; por.: W. Korcz, Problem pracy..., s. 151–152. 
64 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 114–116. Wybicki uważał jednak, że oczynszowanie powinno 
następować nie na drodze przemusu prawnego, ale na zasadzie dobrowolnego układu między panem  
a chłopem; patrz: tenże, Rozmowa między..., s. 46–49; por.: K. Koźmiński, dz. cyt., s. 55. 
65 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 180; por.: tenże, Projekt do puszczania ludzi na czynsze i uwalnia-
nia ich od poddaństwa w 1778, [w:] Archiwum Wybickiego, s. 74–85; S. Inglot, Wstęp, [w:] Próby 
reform włościańskich w Polsce XVIII wieku. Wybór źródeł, oprac. S. Inglot, Wrocław 1952, s. LIII. 
66 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 174–175; por. S. Grabski, Zarys rozwoju..., s. 80. 
67 K. Opałek, dz. cyt., s. LXXVI–LXXVII. 
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65 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 180; por.: tenże, Projekt do puszczania ludzi na czynsze i uwalnia-
nia ich od poddaństwa w 1778, [w:] Archiwum Wybickiego, s. 74–85; S. Inglot, Wstęp, [w:] Próby 
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gospodarki, spowodowanego zaostrzonym poddaństwem oraz rujnującą państwo 
pańszczyzną.    

Był zdania, że populacja powinna wzrastać zarówno pod względem 
ilościowym, jak i jakościowym. Przekonywał, iż samo zwiększenie liczby 
mieszkańców będzie dla państwa rzeczą nieużyteczną, jeśli w tej liczbie znajdą się 
próżniacy i włóczędzy. W jego ocenie, w pełni wartościowy dla państwa mógł być 
jedynie człowiek pracowity, przedsiębiorczy i zaradny, posiadający swoją własnośc 
oraz zaspokajający efektywnie swoje potrzeby68. Z pogardą odnosił się zatem do 
pijaków, żebraków i włóczęgów, przyrównując ich do kalek i potworów 
pozbawionych rąk i nóg. Twierdził, że są oni jedynie pasożytem hamującym rozwój 
przemysłu, handlu i obronności69. Podziwiał natomiast szwajcarskich i holenderskich 
rolników, którzy – mając prawnie zagwarantowane wolności – największe nieużytki 
przekształcali w bogate grunty70. Apelował, by za przykładem Anglii i Szwajcarii 
zakładać w rodzimym kraju towarzystwa rolnicze i ekonomiczne, których celem 
byłoby krzewienie wiedzy rolniczej, a także podnoszenie wydajności pracy 
chłopskiej71. Z zazdrością patrzył również na ustawodawstwo angielskie, które  
– zgodnie z zasadami polityki merkantylnej – stabilizowało ceny zboża i przyznawało 
subwencje rolnikom eksportującym jego nadwyżki za granicę72. 

Józef Wybicki uważał, że zwiększaniu populacji skutecznie przeciwdziałała 
zbyt duża liczba klasztorów i bezużytecznych, tkwiących w bezżeństwie oraz w braku 
dyscypliny zakonników. Dlatego proponował, aby w nowym „Kodeksie” prawnie 
zakazać młodzieży płci obojga wstępowania do klasztoru przed ukończeniem 
dziewiętnastego roku życia i zgodzić się na składanie ślubów zakonnych dopiero po 
ukończeniu przez nowicjusza 24 lat73. Namawiał, by klasztory przyjmowały pod swe 
skrzydła w pierwszej kolejności żyjące w niedostatku, a często także w kalectwie, 
sieroty. W ten sposób, zachowując liczebność w swych murach, wsparłyby zabiegi 
państwa w zakresie opieki i szpitalnictwa, co było szczególnie istotne wobec braku  
w kraju wystarczającej liczby szpitali i przytułków. Jeżeli jednak z jakiś powodów 
klasztory uchylałyby się od tej powinności, należało – zdaniem publicysty – prawnie 

                                           
68 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 213; por.: J. Pazdur, Zmiany poglądów na pracę w Polsce w XVIII 
i początkach XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 19, 1971, nr 2, s. 193–195.  
69 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 68–69; por.: W. Konopczyński, Polscy pisarze..., 365. 
70 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 143–144. 
71 Jak podaje Kazimierz Opałek, tego typu towarzystwo – pod nazwą „Związek Filantropów” – powsta-
ło z inicjatywy Feliksa Oraczewskiego w Krakowie i działało tam w latach 1787–1789; patrz: J. Wybic-
ki, Listy patriotyczne..., s. 139, przypis 51. 
72 Tamże, s. 147. 
73 Tamże, s. 237–239; Józef Wybicki domagał się w tym zakresie respektowania uchwały sejmowej  
z 1768 r. zabraniającej – pod groźbą kar – przyjmowania do zakonów mężczyzn przed 24, a kobiet 
przed 16 rokiem życia. Szerzej: VL, t. 7, Petersburg 1860, s. 347; por.: Historia Kościoła w Polsce, red. 
B. Kumor, Z. Obertyński, t. 2, cz. 1, Poznań – Warszawa 1979, s. 75. 
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zobowiązać je do wychowania pewnej liczby sierot do dziesiątego roku życia74. 
Dopilnowaniem wykonania tego obowiązku miałyby się natomiast zająć sądy 
grodzkie. Zaznaczał przy tym Wybicki, że tego typu rozwiązania funkcjonowały  
z powodzeniem chociażby we Francji od XIII w., kiedy to królowie francuscy  
– zgodnie z otrzymanym przywilejem – wyznaczali do klasztorów pewną liczbę osób, 
o które zakonnicy musieli się odpowiednio zatroszczyć75.  

Jako zwolennik ilościowego i jakościowego wzrostu populacji był Wybicki  
zdecydowanym przeciwnikiem rozdawania jałmużny, przez którą szerzyło się w kraju 
próżniactwo i żebractwo. Doradzał zatem, by pieniądze te przeznaczyć na zakładanie 
nowych przytułków i domów opieki, do których z klasztorów trafiałyby sieroty po 
ukończeniu lat dziesięciu i w których zgłębiałyby tajniki określonego rzemiosła.  
W przyszłości z powodzeniem mogłyby podjąć pracę w manufakturach lub towarzy-
stwach rękodzielniczych i w ten sposób spłacić dług, który zaciągnęły wobec pań-
stwa76. Publicysta miał świadomość, że najtrudniejszym przedsięwzięciem będzie 
założenie takowych szpitali, dlatego zwracał się do samego króla, by – dostrzegając  
w tej inicjatywie płynące dla państwa korzyści – wspomógł ich budowę, dając tym 
samym dobry przykład innym77. Przypominał, że dotychczas istniały jedynie przytułki 
zakładane przez osoby prywatne, wśród których szczególnie cenił dobroczynną dzia-
łalność założyciela „Domu Podrzutków” – Gabriela Piotra Baudouina78. 

Był przekonany, że to właśnie brak wystarczającej liczby domów opieki stał się 
jednym z powodów stale zmniejszającej się liczby ludności. Irytował go fakt, iż wiele 
funduszy przeznaczanych w aktach fundacyjnych na szpitale, przytułki czy szkoły 
parafialne wpadało w ręce nieuczciwych osób, które wykorzystywały te środki do 
swych prywatnych celów79. Zwracał się więc do samego Stanisława Augusta, aby 
nakazał ustanowić prawo surowo karzące ten proceder: „Najjaśniejszy Panie! niech 
nieubłagany miecz sprawiedliwości te świętokradzkie ściga potwory! To są najgłów-
niejsi nieprzyjaciele kraju, bo nam tysiącami odbierają i zabijają ludzi, by sami żyli  
w zbytku”80. Uważał, że jedynie czytelne i prawidłowo stosowane przepisy prawne 
przyniosą w tej materii pożądane zmiany. Istniały wprawdzie, o czym wspominał 
Wybicki, Komisje nad Szpitalami81 powołane osobno dla Korony i Litwy na sejmie 
                                           
74 W. Korcz, Problem pracy..., s. 159; W. Konopczyński, Polscy pisarze..., s. 371. 
75 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 240–241. 
76 J. Malec, dz. cyt., s. 51. 
77 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 241–242. 
78 Szerzej: J. Bartoszewicz, Historia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Warszawa 1870.  
79 J. Głowacki, dz. cyt., s. 100–101. 
80 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 243. 
81 Komisje nad Szpitalami powołane zostały na mocy tzw. "Konstytucji szpitalnej" w 1775 r. na sejmie 
rozbiorowym; patrz: VL, t. 8, s. 173–178; Zajmowały się zakładaniem szpitali, przytułków, domów 
starców, reformą służby zdrowia, powoływaniem lekarzy, aptekarzy, organizowaniem pomocy dla 
inwalidów, zwalczaniem żebractwa, zapobieganiem epidemiom i sprawami dobroczynności. Planowano 
w każdym województwie utworzyć przynajmniej jeden szpital generalny, który miałby przyjmować 
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74 W. Korcz, Problem pracy..., s. 159; W. Konopczyński, Polscy pisarze..., s. 371. 
75 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 240–241. 
76 J. Malec, dz. cyt., s. 51. 
77 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 241–242. 
78 Szerzej: J. Bartoszewicz, Historia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Warszawa 1870.  
79 J. Głowacki, dz. cyt., s. 100–101. 
80 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 243. 
81 Komisje nad Szpitalami powołane zostały na mocy tzw. "Konstytucji szpitalnej" w 1775 r. na sejmie 
rozbiorowym; patrz: VL, t. 8, s. 173–178; Zajmowały się zakładaniem szpitali, przytułków, domów 
starców, reformą służby zdrowia, powoływaniem lekarzy, aptekarzy, organizowaniem pomocy dla 
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rozbiorowym, ale nie miały one w tym zakresie jurysdykcji. Publicysta nalegał zatem, 
by nadać im prawne możliwości działania82.  

Józef Wybicki wyznawał zasadę resocjalizacji poprzez pracę. Ubolewał nad 
znikomą liczbą więzień i domów poprawy, do których można byłoby kierować drob-
nych przestępców i tzw. ludzi luźnych – pijaków, próżniaków i włóczęgów. Z tego też 
powodu  sędziowie często wymierzali oskarżonym karę śmierci, nie do końca ade-
kwatną do popełnionego przez nich czynu, zapominając, że to „Z ludności kraj siły  
i bogactwa nabiera”83. Tymczasem, gdyby takowe domy istniały, oskarżony za swój 
występek odpokutowałby publiczną pracą, a swym przykładem odstraszałby innych 
od popełnienia podobnego wykroczenia. Wybicki nadmieniał w swych „Listach..”  
o pomocy w tym zakresie biskupa Adama Rostkowskiego, zwracając jednocześnie 
uwagę, że zakładanie tego typu ośrodków należy do obowiązków państwa84. 

Narastającą depopulację pogłębiał brak wykwalifikowanych lekarzy i podsta-
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osoby niezdolne do pracy, sieroty, kobiety ciężarne i chorych. Z braku funduszy ich uprawnienia prze-
kazano w 1780 r. Komisjom Dobrego Porządku. Szerzej: T. Srogosz, Problemy sanitarno-zdrowotne  
w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, Łódź 1993. 
82 Patrz: J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 243–244; por. T. Srogosz, Między biologiczną egzystencją 
człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, s. 110. 
83 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 245. 
84 Tamże, s. 246–247. Bp Adam Rostkowski stworzył w 1736 r. w Warszawie dom poprawy, w którym 
przebywali drobni przestępcy oraz tzw. ludzie luźni; K. Konarski, Warszawa w jej pierwszym stołecz-
nym okresie, Warszawa 1970, s. 263. Szerzej: S. Lipiński, Zakłady dobroczynne i domy poprawy  
w dawnej Polsce, Łódź 2010. 
85 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 247–248. 
86 T. Srogosz, Między biologiczną..., s. 111. 
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wanie przyszłych lekarzy, felczerów i cyrulików oraz nadzorowanie aptek w celu 
wyeliminowania z nich zepsutych lekarstw i trucizn. Zaznaczał, że powstanie takiej 
szkoły będzie korzystne także ze względów finansowych, gdyż zapobiegnie kosztow-
nym wyjazdom młodzieży na zagraniczne studia medyczne87.  

Zdaniem Józefa Wybickiego, depopulację pogłębiały także niesprawiedliwe 
prawa, karzące szlachcica za zabójstwo chłopa jedynie główszczyzną, to jest karą 
pieniężną płaconą krewnym zabitego. Wspominał wprawdzie o konstytucji z 1768 r. 
znoszącej grzywny i wprowadzającej karę śmierci dla szlachcica, który „... chłopa 
złośliwie, y nieprzypadkowo, ale dobrowolnie, rozmyślnie na śmierć zabił”88. W prak-
tyce jednak szlachcic za zabójstwo chłopa odpowiadał gardłem tylko wtedy, gdy zo-
stał schwytany na gorącym uczynku i gdy pod przysięgą zaświadczyło przeciw niemu 
sześciu świadków, w tym dwóch szlachciców. W rzeczywistości zatem prawo stało 
nie po stronie ofiary, ale zabójcy, który „... swego poddanego zabiwszy bezpiecznie 
sobie uchodził”89. Wybickiego irytował fakt, że poddany, nie posiadając sam tak zwa-
nej zdolności procesowej, mógł swą sprawę prowadzić przed sądem tylko pod kura-
torstwem innej osoby, którą z reguły był jego pan90. Dlatego też uważał, że pozosta-
wiając nadal w rękach pana władzę sądowniczą nad chłopem, należy koniecznie po-
wołać specjalnego urzędnika, którego zadaniem byłoby nadzorowanie przebiegu pro-
cesu sądowego tak, by odbywał się on zgodnie z prawem, a zapadające podczas niego 
wyroki były sprawiedliwe dla każdej ze stron91.  

Józef Wybicki bardzo mocno akcentował wychowawczą rolę praw. Pisał:  
„... prawa kształcą umysły, aby je stanowić umiano. Rządzą sercami, aby je słucha-
no”92. Wychodził z założenia, że kryzys Rzeczypospolitej był wynikiem niezrozumie-
nia wolności przez rodzimą szlachtę, która upatrywała jej w bezprawiu i anarchii. 
Publicysta przekonywał, że to prawa stanowiły gwarancję wolności, a przede wszyst-
kim wyznaczały jej granice93. Apelował do rządzących, by czym prędzej ustanowili 
prawa zabezpieczające własność, a pokrzywdzonemu – zasłużoną sprawiedliwość. 
Wówczas po całej Europie rozeszłaby się wiadomość, że w Rzeczypospolitej panują 
pokój i bezpieczeństwo wewnętrzne, a wszystkim stanom przysługują sprawiedliwe 
prawa oraz poszanowanie własności. Napłynęłoby wóczas w granice Królestwa mnó-
stwo cudzoziemców, którzy rozwinęliby przemysł i rzemiosło, przeistaczając zgnu-

                                           
87 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 248–249. 
88 VL, t. 7, s. 281. 
89 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 185–186; por. tenże, Rozmowa między..., s. 13, 37. 
90 Tenże, Listy patriotyczne..., s. 186–189; por.: J. Michalski, dz. cyt., s. 19. 
91 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 210–211. 
92 Tenże, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk – Wrocław 1984, s. 122. 
93 Tamże, s. 58, 171; por.: A. Grześkowiak-Krwawicz, Staropolska koncepcja wolności i jej ewolucja  
w myśli politycznej XVIII w., „Kwartalnik Historyczny”, 2006, z. 1, s. 78; tenże, Wolność w polskiej 
myśli politycznej XVIII wieku, [w:] Wolność i jej granice: polskie dylematy, red. J. Kloczkowski, Kra-
ków 2007, s. 48–49. 
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87 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 248–249. 
88 VL, t. 7, s. 281. 
89 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 185–186; por. tenże, Rozmowa między..., s. 13, 37. 
90 Tenże, Listy patriotyczne..., s. 186–189; por.: J. Michalski, dz. cyt., s. 19. 
91 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 210–211. 
92 Tenże, Myśli polityczne o wolności cywilnej, wyd. Z. Nowak, Gdańsk – Wrocław 1984, s. 122. 
93 Tamże, s. 58, 171; por.: A. Grześkowiak-Krwawicz, Staropolska koncepcja wolności i jej ewolucja  
w myśli politycznej XVIII w., „Kwartalnik Historyczny”, 2006, z. 1, s. 78; tenże, Wolność w polskiej 
myśli politycznej XVIII wieku, [w:] Wolność i jej granice: polskie dylematy, red. J. Kloczkowski, Kra-
ków 2007, s. 48–49. 
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śniały i zdziczały naród w państwo ludne, pracowite i dostatnie94. Zwracał się zatem 
do eks-kanclerza Zamoyskiego tymi słowami:  

„... najszczególniej do handlu, rękodzieł i kunsztów torując drogę, odwalaj 
wszystkie przeszkody, które im dotąd do kraju naszego broniły przyjścia”95.  

 
Jednocześnie wskazywał na braki i błędy legislacyjne oraz na nieczytelne prze-

pisy prawne, nieinformujące pokrzywdzonego – zwłaszcza cudzoziemca lub osobę 
niższego stanu – o przysługujących mu prawach i możliwości ich dochodzenia przed 
sądem. Ubolewał, że zapadające przed sądem wyroki nie dla wszystkich były jedna-
kowe i przez to nie zawsze sprawiedliwe96. Potęgowało to poczucie niesprawiedliwo-
ści i strachu oraz skutecznie odstraszało od nas obcokrajowców. Nakłaniał, wzorem 
innych europejskich państw, do wprowadzenia w Rzeczypospolitej urzędu instygatora 
– czyli oskarżyciela publicznego, ścigającego przestępstwa z urzędu, bez względu na 
wystąpienie ze skargą osoby pokrzywdzonej. Urzędników owych, będących stróżami 
samych sędziów, powoływać miałby król na dożywotnią kadencję97. Dla wewnętrznej 
sprawiedliwości i poczucia szczęścia wśród obywateli w każdym województwie lub 
ziemi powinien zostać ustanowiony stały sąd, nieprzerwanie strzegący porządku pu-
blicznego. Wybicki uważał, że przyśpieszenie i usprawnienie wymiaru sprawiedliwo-
ści sprzyjać będzie kontaktom handlowym z sąsiednimi państwami, a także wpłynie 
korzystnie na zwiększenie liczby ludności w kraju98. 

Do kolejnych przyczyn depopulacji zaliczył bezgraniczny zbytek i rozwiązłość 
obyczajów:  

„Zbytek żadnych nie znający granic i rozwiązłość w obyczajach, która 
wszystkie zaraziła stany, są jedne równie z najgłówniejszych przyczyn 
depopulacyi naszej”99.  

 
Starał się wpłynąć na mentalność szlachty i przekonać ją, że życie w przepychu 

i rozrzutności prowadzi państwo do ruiny. Wobec braku manufaktur i należycie 
rozwiniętego rzemiosła, sprowadzane z zagranicy luksusowe towary oraz przedmioty 
zbytku wstrzymywały obieg pieniędzy w kraju i prowadziły do jego zubożenia. 
Publicysta apelował zatem, by szlachta zaprzestała trwonienia swych majętności za 
granicą i kupowała produkty rodzime, a także poczyniła inwestycje mające na celu 
wydźwignięcie gospodarki narodowej z zapaści. Chodziło Wybickiemu głównie  
o osuszanie bagien i lokowanie nowych wsi, zakładanie manufaktur oraz rozwijanie 
rzemiosła i nauki100.  
                                           
94 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 207–208; por.: Ł. Kurdybacha, dz. cyt., s. 746–749. 
95 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 251–252. 
96 Tamże, s. 260–262; por.: W. Konopczyński, Polscy pisarze..., s. 373. 
97 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 271–272, 298–299. 
98 Tamże, s. 281, 289 
99 Tamże s. 219. 
100 Tamże, s. 226–227; por.: J. Lechicka, dz. cyt., s. 201. 
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Był przekonany, że zbytkowi, bezżeństwu i rozwiązłości skutecznie zapobie-
gną jedynie surowe przepisy prawa cywilnego ujęte w nowym kodeksie. Powinny one 
utrudniać zaciąganie pożyczek i wyznaczać kary za nieterminowe spłaty długu, na 
przykład, odsuwając dłużnika od piastowania wszelkich urzędów dopóty, dopóki nie 
ureguluje w sposób prawny swej sytuacji majątkowej. Proponował, by – przykładem 
starożytnych Rzymian – sądy brały w kuratelę osoby trwoniące i marnotrawiące swoje 
majątki, a ich dobra przejmowały w sekwestr101. Nakłaniał rządzących do wprowa-
dzenia zupełnego zakazu importowania z zagranicy towarów, które z rodzimych mate-
riałów mogłyby być z powodzeniem wytwarzane w kraju. Sugerował, by prawo prze-
ciw zbytkowi – uchwalone na sejmie 1776 r. – rozszerzone zostało na większą liczbę 
artykułów102. Twierdził także, że rozwiązłości i cudzołóstwu mogą efektywnie prze-
ciwdziałać już istniejące przepisy prawne, odbierające posag i dobra dziedziczne mę-
żatce zezwalającej na gwałt, pozbawiające gwałciciela dobrego imienia przed sądem 
oraz ograniczające zdolność prawną dzieci pozamałżeńskich103. Był zwolennikiem 
rozwiązań prawnych wprowadzonych w Cesarstwie Rzymskim przez Oktawiana 
Augusta, zgodnie z którymi surowo karano bezżeństwo, a nagradzano przywilejami 
tych, którzy decydowali się na małżeństwo i posiadanie potomstwa104.  Namawiał, by 
– bez względu na pozycję szlachcica – prawa te były należycie wykonywane, w prze-
ciwnym wypadku Rzeczypospolitej grozi jeszcze większe ubóstwo, depopulacja  
i zepsucie obyczajów. 

Według Wybickiego – rolnictwo, przemysł, handel i ludność były ze sobą wza-
jemnie powiązane i tylko wspólnie mogły stanowić o szczęściu i potędze państwa. 
Rzeczpospolita znalazła się w nędzy, gdyż zaniedbała dwie, równie ważne co rolnic-
two, gałęzie gospodarki, to jest przemysł i handel. Publicysta podkreślał, że w ten 
sposób państwo popadło w zależność od zagranicznego przemysłu. Pieniądz nasz 
wywędrował bowiem za granicę, gdyż zamiast wytwarzać w kraju potrzebne produk-
ty, za bezcen eksportowano surowce, a gotowe wyroby były sprowadzane po dużo 
wyższych cenach105. Pesymistycznie przedstawił również skutki tego typu działań,  
a szczególnie ich negatywny wpływ na politykę proludnościową:  

„Skutek najokropniejszy, bo wypleni do ostatka naród, głodem grozi  
i samo zniszczy rolnictwo, które – jak już dowiodłem  – jest i tak niedo-
skonałe”106. 
 

                                           
101 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 228–230. 
102 Tamże, s. 231. Patrz: VL, t. 8, s. 552–553. 
103 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 233; por.: P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 
1910, s. 458. 
104 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 235–237. 
105 Tamże, s. 200–202. 
106 Tamże, s. 195; por. E. Lipiński, Studia nad historią ..., s. 465. 
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101 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 228–230. 
102 Tamże, s. 231. Patrz: VL, t. 8, s. 552–553. 
103 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 233; por.: P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 
1910, s. 458. 
104 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 235–237. 
105 Tamże, s. 200–202. 
106 Tamże, s. 195; por. E. Lipiński, Studia nad historią ..., s. 465. 
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Józef Wybicki stał na stanowisku, że więcej pieniędzy powinno do państwa 
napływać, niż z niego uchodzić. W „Wykładzie sposobów do rzekospławności i han-
dlów wprowadzenia” pisał między innymi: „... obieg pieniądza i towarów majątku 
narodowego pomnażają”107. Popierał bogacenie się poprzez wywóz nadwyżek goto-
wych wyrobów, a nie tak jak dotąd – surowców. Szczególnymi przywilejami nakazy-
wał nagradzać tych, którzy zdecydowaliby się w Rzeczypospolitej zakładać manufak-
tury i wyrabiać towary z rodzimych produktów. Postulował, by dopuścić do polskiego 
rynku cudzoziemców, którzy dzięki swojemu kapitałowi rozwijaliby przemysł, rolnic-
two i stworzyli instytucje kredytowe108. Proponował zwolnić ich na kilka lat z płacenia 
podatków. Przekonywał, że najpewniejszy sukces i zysk osiągną w kraju manufaktury 
wytwarzające sukno, płótno, skóry, wosk, szkło, żelazo, pojazdy i wszelkie narzędzia 
drewniane. Uważał ponadto za bezcelowe zakładanie fabryk produkujących kosztow-
ne lub zbytkowne wyroby, gdyż nie znajdą one szerszych rzesz odbiorców109.    

Publicysta był przekonany, że wraz z umocnieniem handlu i rozwojem manu-
faktur nastąpi korzystny dla państwa wzrost populacji. Pokładał duże nadzieje w dzia-
łaniach Komisji Skarbowej – magistratury rządowej posiadającej rozszerzone kompe-
tencje zarówno w dziedzinie opieki nad przemysłem, handlem i komunikacją, jak  
i sądownicze w sprawach skarbowych110. Apelował, by wzorem zachodnioeuropej-
skich monarchii remontować drogi publiczne, zapewnić bezpieczeństwo poruszają-
cym się po nich kupcom oraz dotrzymywać zawieranych umów111. Ostrzegał, że jeżeli 
w najbliższym czasie Rzeczpospolita nie zmieni polityki handlowej, to straci więk-
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W handlu czarnomorskim upatrywał Wybicki perspektywy rozwoju gospodar-
czego i politycznego, a co za tym idzie – również wzrostu zaludnienia. Chodziło mu  
o rozszerzenie handlu wewnętrznego na możliwie najrozleglejsze, dotychczas mało 
dostępne, ziemie wschodnie przy użyciu najtańszego transportu. Dlatego też kładł 
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107 J. Wybicki, Wykład sposobów do rzekospławności i handlów wprowadzenia, Warszawa 1782, s. 3; 
por: tenże, Listy patriotyczne..., s. 155; por. J. Górski, dz. cyt., s. 80–81. 
108 J. Wybicki, Myśli obywatela względem monety papierowey, z Monitora roku 1778 wybrane i osobno 
przedrukowane, Warszawa 1778, s. 19. 
109 Tenże, Listy patriotyczne..., s. 254. Autor miał na myśli zakładanie przede wszystkim manufaktur 
miejskich (wielomiejskich i małomiasteczkowych). Szerzej: J. Lechicka, dz. cyt., s. 205. 
110 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 250. 
111 Tamże, s. 253, por.: S. Gierszewski, Myśl ekonomiczne Józefa Wybickiego, [w:] Józef Wybicki..., s. 195. 
112 Archiwum Wybickiego, s. 71, 147. 
113 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 66–67. 
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nadających się do spławu rzek zlewiska czarnomorskiego114. Powoływał się przy tym 
na tradycję, zgodnie z którą już król Zygmunt August zwrócił uwagę na korzyści pły-
nące z transportu towarów Dniestrem do Morza Czarnego. Jednak szlachta – nie do-
strzegając wówczas żadnych zysków dla siebie – odmówiła poniesienia kosztów 
uspławnienia rzeki. Gdyby jednak handel ten zapoczątkowano, to „... byłby nas dotąd 
w liczbę najbogatszych i najludniejszych umieścił królestw”115.  

Ilościowy i jakościowy wzrost zaludnienia publicysta uznał za fundament 
wszystkich koniecznych do przeprowadzenia w Rzeczypospolitej reform, a brak za-
biegów rządu w tym zakresie był dla niego równoznaczny z godzeniem się na dalsze 
postępujące wyludnienie. O nieistnieniu silnej administracji, nierządzie, destabilizacji 
wewnętrznej, poddaństwie chłopa, zastoju w rolnictwie, w przemyśle i handlu, a także 
o złej opiece społecznej i niezadowalającym stanie sanitarnym Wybicki pisał w kon-
tekście zagadnień dotyczących bezpośrednio populacji. Wzrost ludności umożliwiłby 
bowiem – w jego ocenie – wydajną i dochodową uprawę roli, rozkwit przemysłu,  
i rozwój wymiany handlowej. Poza tym, wysokie zaludnienie stanowiłoby siłę, która 
pozwalałaby państwu bronić swej integralności, dawałaby mu warunki do wystawie-
nia znaczącej armii, nakazywała sąsiadom poszanowanie granic, co było szczególnie 
pożądane w ówczesnej sytuacji.  

Poruszane przez Józefa Wybickiego kwestie populacjonistyczne odpowiadały 
potrzebom ówczesnego państwa, a stanowisko samego autora wyróżniała serdeczna 
troska o dobro ojczyzny i równie szczery wysiłek, by krajowi wskazać właściwą drogę 
dalszego rozwoju. I choć niepowodzenie „Zbioru praw sądowych” Andrzeja 
Zamoyskiego, i jego stanowcze odrzucenie w 1780 r. przez stany sejmujące116  
w decydujący sposób wpłynęło na zmniejszenie oddziaływania przedstawionych 
przez Wybickiego poglądów, to jednak stały się one preludium do końcowego akordu, 
którym były reformy Sejmu Czteroletniego. W trakcie jego obrad wielokrotnie 
dochodziły do głosu postulaty zwiększenia zaludnienia Rzeczypospolitej.  
 

 
 
                                           
114 Józef Wybicki proponował utworzenie trzech kompanii uprzywilejowanych celem uspławnienia rzek 
polskich przez ich uregulowanie. To właśnie jedna z nich – Kompania wschodnio-południowa miała 
zapewnić połączenie Morza Czarnego z Bałtykiem, regulując Dniestr, Boh, Dniepr i ich dopływy aż po 
Prypeć i Styr. Szerzej: K. Augustowska, dz. cyt., 225–227; J. Lechicka, dz. cyt., s. 157–158. 
115 J. Wybicki, Listy patriotyczne..., s. 204–205. 
116 Patrz: E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 
1995, s. 129; W. Konopczyński, Polscy pisarze..., s. 397; por.: J. Bardach, Zbiór Praw Andrzeja Zamoy-
skiego w nauce XIX wieku, [w:] Wiek XVIII – Polska i świat. Księga poświęcona Bogusławowi Leśnio-
dorskiemu, red. A. Zahorski, Warszawa 1974; Ł. Kurdybacha, Dzieje kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, 
Warszawa 1951; J. Broda, Andrzej Zamoyski a sprawa chłopska w drugiej połowie XVIII wieku, War-
szawa 1951; E. Borkowska-Bagieńska, „Zbiór praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986. 
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Artur Juszczyński
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Nikołaj Repnin jako ambasador rosyjski  
w Rzeczypospolitej 

elem niniejszego artykułu jest przybliżenie sylwetki rosyjskiego księcia 
Nikołaja Wasiljewicza Repnina. Żył on w czasach, kiedy w Europie 
rozpoczęły się próby budowania przez niektóre państwa swojej mocar-

stwowości. Począwszy od I poł. XVIII w., przez Europę przetaczały się konflikty, 
podczas których jedne państwa znikały z mapy Europy, jak Polska, a inne umac-
niały swoją potęgę kosztem terytoriów sąsiednich krajów. Oprócz tego zmienił się 
styl uprawiania polityki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Bohater tego 
artykułu był nie tylko świadkiem tych wydarzeń, ale również aktywnym uczestni-
kiem niektórych z nich. Swoją działalnością przyczynił się do zmiany obrazu poli-
tycznego Europy w II poł. XVIII w. Punktem zwrotnym w karierze księcia było 
objęcie funkcji ambasadora w Polsce. W czasie pięcioletniego sprawowania tego 
urzędu odegrał ważną rolę w wyniesieniu na tron Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, następnie – w wyniku intryg i korupcji – doprowadził do zawiązania się 
konfederacji słuckiej, toruńskiej i radomskiej, co w konsekwencji doprowadziło 
do zwołania sejmu, zwanego w historiografii „Repninowskim”, oraz oddania Rze-
czypospolitej pod opiekę Rosji, uniemożliwiając w ten sposób reformę państwa. 
Wydarzenia te skutkowały wybuchem konfederacji barskiej. W artykule ograniczę 
się jedynie do analizy tego okresu jego kariery.

Nikołaj Wasilewicz Repnin urodził się 11 marca 1734 r. w Sankt Petersbur-
gu. Był synem generała-feldcechmajstra Wasilija Anikiticza Repnina i Marii Iwa-
nowny Gołowiny. Pochodził ze starej rosyjskiej rodziny szlacheckiej, wywodzącej 
się z XVII w. Jego dziadek – generał-feldmarszałek Anikita Iwanowicz Repnin 
– był wodzem z czasów Wielkiej Wojny Północnej, gubernatorem Inflant oraz 
pierwszym z rodziny z tytułem księcia. Początkowe nauki Nikołaj Repnin otrzy-
mał pod bacznym okiem matki, która zadbała o edukację syna1. Tradycja rodzinna 
nakazywała, aby po osiągnięciu pewnego etapu życia rolę przewodnią nad kształ-
ceniem potomka objął ojciec. Dlatego też w 1745 r. Repnin został wysłany do 
szkoły wojskowej. Oczywiście, jako młodzieniec z rodziny szlacheckiej trafił do 

1 M.T. Pietrow, Feldmarszał Repnin, Moskwa 2003, s. 9–12.
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Preobrażeńskiego Pułku Lejbgwardii2. W ten sposób zaczęła się kariera młodego 
Repnina. W 1748 r., po skończeniu szkoły kadetów, dostał powołanie do korpusu, 
pod rozkazy swojego ojca3. Wojska te stacjonowały w okolicach Renu. Była to 
jego pierwsza wyprawa wojenna, jednak bardzo krótka, ponieważ już jesienią 
w Akwizgranie Austria i Francja zawarły ostateczny pokój. Po tej wojennej przy-
godzie Repnin – 11 lipca 1749 r. – został awansowany do stopnia chorążego4. 

W ciągu następnych lat służył w armii carskiej, najpierw pod dowództwem 
generała Stefana Apraksina5, następnie generała Wilhelma Fermora oraz generała 
hrabiego Piotra Sałtykowa, pod którego komendą brał udział w bitwie pod Kuno-
wicami6. Na początku 1760 r. z rekomendacji grafa Piotra Aleksandrowicza Ru-
miancewa dostał awans na pułkownika drugiego pułku moskiewskiego. Po podpi-
saniu przez Rosję i Austrię pokoju Repnin został odwołany do Petersburga. 
2 kwietnia 1762 r. za wszystkie dotychczasowe zasługi bojowe został awansowa-
ny do stopnia generał-majora7. W czerwcu 1762 r. został delegowany służbowo do 
Berlina jako minister pełnomocny dworu rosyjskiego8. Jego zadaniem było nakło-
nienie Fryderyka II do wojny z Danią w celu zdobycia Szlezwiku9. Zamierzenia te 
jednak zostały przerwane przez wstąpienie na tron Rosji Katarzyny II. Tym nie-
mniej Repnina pozostawiono na stanowisku przy dworze pruskim. 23 lipca tego 
roku wręczył on Fryderykowi swoje nowe pełnomocnictwa wraz z listem od cesa-
rzowej, w którym to piśmie informowała ona o zmianie władzy w Rosji. 

Katarzyna nie była usatysfakcjonowana poczynaniami swojego ministra 
w Prusach. Niezadowolony z tego stanowiska był również sam Repnin i uparcie 

2 Preobrażeński oraz Siemionowski były pułkami gwardyjskimi. Przy tych pułkach utworzono 
trzyletnie szkoły kadetów, w których młodzi szlachcice zdobywali oficerskie szlify. Służyli tam 
najczęściej jako prości żołnierze i dragoni, a następnie awansowali na stanowiska oficerskie 
w pułkach liniowych; L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1985, s. 308.
3 M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2005, s. 410–411.
4 Historia Dyplomacji, red. W. M. Chwostow, t. 1., Warszawa 1973, s. 358–359.
5 Z. Wójcik, Dzieje Rosji 1533–1801, Warszawa 1971, s. 280.
6 L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1985, s. 331–332.
7 Z. Wójcik, dz. cyt., s. 281.
8 Jedną z ówczesnych rozrywek w Petersburgu były bale urządzane w Pałacu Zimowym, gdzie 
Piotr III gościł swoich powierników: generałów holsztyńskich i ambasadora Prus. Na jednym 
z balów, na który został zaproszony Repnin, car różnymi wybrykami dawał ujście swej wesołości, 
aż o godzinie czwartej odniesiono go kompletnie pijanego do jego sypialni. Po tej scenie książę 
Repnin kazał się zawieźć prosto do księżnej Daszkow, która w swoich pamiętnikach tak opisała tę 
scenę: „Odrzuciłam kołdrę i pobiegłam dowiedzieć się, co go sprowadza o takiej porze. Wydawał 
się ogromnie wzburzony i bez żadnych wstępów wykrzyknął zdradzając wielkie przygnębienie: 
Droga kuzynko, nasza sprawa przepadła… a mnie grozi, że zostanę wysłany do Króla pruskiego 
jako minister pełnomocny, a raczej jako minister lokaj”; Pamiętnik księżny Daszkow damy hono-
rowej Katarzyny II cesarzowej Wszechrosji, wstępem i przypisami opatrzył W. Serczyk, Kraków 
1982, s. 67.
9 W. Serczyk, Poczet władców Rosji – Romanowowie, Londyn 1992, s. 135.



Artur Juszczyński 

 

74

Preobrażeńskiego Pułku Lejbgwardii2. W ten sposób zaczęła się kariera młodego 
Repnina. W 1748 r., po skończeniu szkoły kadetów, dostał powołanie do korpusu, 
pod rozkazy swojego ojca3. Wojska te stacjonowały w okolicach Renu. Była to 
jego pierwsza wyprawa wojenna, jednak bardzo krótka, ponieważ już jesienią 
w Akwizgranie Austria i Francja zawarły ostateczny pokój. Po tej wojennej przy-
godzie Repnin – 11 lipca 1749 r. – został awansowany do stopnia chorążego4. 

W ciągu następnych lat służył w armii carskiej, najpierw pod dowództwem 
generała Stefana Apraksina5, następnie generała Wilhelma Fermora oraz generała 
hrabiego Piotra Sałtykowa, pod którego komendą brał udział w bitwie pod Kuno-
wicami6. Na początku 1760 r. z rekomendacji grafa Piotra Aleksandrowicza Ru-
miancewa dostał awans na pułkownika drugiego pułku moskiewskiego. Po podpi-
saniu przez Rosję i Austrię pokoju Repnin został odwołany do Petersburga. 
2 kwietnia 1762 r. za wszystkie dotychczasowe zasługi bojowe został awansowa-
ny do stopnia generał-majora7. W czerwcu 1762 r. został delegowany służbowo do 
Berlina jako minister pełnomocny dworu rosyjskiego8. Jego zadaniem było nakło-
nienie Fryderyka II do wojny z Danią w celu zdobycia Szlezwiku9. Zamierzenia te 
jednak zostały przerwane przez wstąpienie na tron Rosji Katarzyny II. Tym nie-
mniej Repnina pozostawiono na stanowisku przy dworze pruskim. 23 lipca tego 
roku wręczył on Fryderykowi swoje nowe pełnomocnictwa wraz z listem od cesa-
rzowej, w którym to piśmie informowała ona o zmianie władzy w Rosji. 

Katarzyna nie była usatysfakcjonowana poczynaniami swojego ministra 
w Prusach. Niezadowolony z tego stanowiska był również sam Repnin i uparcie 

2 Preobrażeński oraz Siemionowski były pułkami gwardyjskimi. Przy tych pułkach utworzono 
trzyletnie szkoły kadetów, w których młodzi szlachcice zdobywali oficerskie szlify. Służyli tam 
najczęściej jako prości żołnierze i dragoni, a następnie awansowali na stanowiska oficerskie 
w pułkach liniowych; L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1985, s. 308.
3 M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2005, s. 410–411.
4 Historia Dyplomacji, red. W. M. Chwostow, t. 1., Warszawa 1973, s. 358–359.
5 Z. Wójcik, Dzieje Rosji 1533–1801, Warszawa 1971, s. 280.
6 L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1, Warszawa 1985, s. 331–332.
7 Z. Wójcik, dz. cyt., s. 281.
8 Jedną z ówczesnych rozrywek w Petersburgu były bale urządzane w Pałacu Zimowym, gdzie 
Piotr III gościł swoich powierników: generałów holsztyńskich i ambasadora Prus. Na jednym 
z balów, na który został zaproszony Repnin, car różnymi wybrykami dawał ujście swej wesołości, 
aż o godzinie czwartej odniesiono go kompletnie pijanego do jego sypialni. Po tej scenie książę 
Repnin kazał się zawieźć prosto do księżnej Daszkow, która w swoich pamiętnikach tak opisała tę 
scenę: „Odrzuciłam kołdrę i pobiegłam dowiedzieć się, co go sprowadza o takiej porze. Wydawał 
się ogromnie wzburzony i bez żadnych wstępów wykrzyknął zdradzając wielkie przygnębienie: 
Droga kuzynko, nasza sprawa przepadła… a mnie grozi, że zostanę wysłany do Króla pruskiego 
jako minister pełnomocny, a raczej jako minister lokaj”; Pamiętnik księżny Daszkow damy hono-
rowej Katarzyny II cesarzowej Wszechrosji, wstępem i przypisami opatrzył W. Serczyk, Kraków 
1982, s. 67.
9 W. Serczyk, Poczet władców Rosji – Romanowowie, Londyn 1992, s. 135.
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prosił o odwołanie go z tej funkcji10. Los zrządził, że w listopadzie 1762 r. został 
pozbawiony urzędu ambasadora pruskiego w Rosji Bernhard Wilhelm von Goltz, 
więc prośbę Repnina można było dyplomatycznie spełnić. Na jego miejsce 
27 listopada został wyznaczony książę Jurij Władymirowicz Dołgorukow.

Po powrocie do Petersburga Repnina przydzielono pod komendę feldmar-
szałka Sałtykowa, któremu pomagał organizować nową wojskową administrację. 
Przez pewien czas pełnił również obowiązki dyrektora lądowego szlacheckiego 
korpusu. W końcu 1763 r. Repnin otrzymał nowe rozkazy. Został przeznaczony 
– jako pełnomocny minister – do pomocy sędziwemu hrabiemu Hermanowi Kar-
lowi von Kayserlingowi11, który pełnił rolę ambasadora w Rzeczypospolitej. 

5 października 1763 r. zmarł w Dreźnie August III, król Polski. W poli-
tycznym interesie Rosji leżało, aby nowy król był przeciwnikiem wprowadzenia 
reform w Polsce. Jako zabezpieczenie niezmienności polskiego ustroju postano-
wiono poczynić zabiegi dla uzyskania gwarancji od Rzeczypospolitej, iż Rosja ma 
prawo do decydowania o wprowadzeniu bądź zastopowaniu ewentualnych re-
form12. Minister spraw zagranicznych Katarzyny II, Nikita Panin – obawiając się, 
iż ówczesny ambasador H. Kayserling zbyt wiele czasu spędził w Polsce, a ponad-
to zbyt przyjazne więzy łączyły go z Czartoryskimi13 – postanowił powierzyć to 
zadanie N. Repninowi14, który nie znał prawie wcale Polski, lecz w okresie swojej 
służby w Berlinie zorientował się w jej sytuacji. Repnin nauczył się również po-
gardzać, a instrukcje, jakie teraz otrzymał, sprawiły, że pogarda ta jeszcze wzrosła. 

10 W. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 1974, s. 138.
11 A. Kraushar, Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta 
(1764–1768), t. 1, Kraków 1897, s. 22.
12 W tajnej relacji nr 121 z 18 X 1763 r. Keyserling pisze do Katarzyny II: „… podałem sześć 
punktów które Polakom należałoby ze strony Waszej Cesarskiej Mości i Fryderyka II przedłożyć, 
aby wycofali się z zamierzonej zmiany formy rządu oraz zmian w/s wojska. Niezależnie od tego 
nie jestem wolny od obaw, by czegoś takiego na przyszłym sejmie konwokacyjnym nie zechciano 
przedsięwziąć i uchwalić. Z tego względu bardzo bym prosił o własnoręczny list Waszej Cesar-
skiej Mości, przeznaczony do okazania, w którym to liście zlecono by mi, bym domagał się 
i uzyskał od rosyjskich przyjaciół zapewnienie, że ani oni, ani Ci z rodu, z których zostanie wy-
brany król, nie będą starali się unicestwić liberum veto, czyli prawa sprzeciwu na sejmach i sejmi-
kach i wprowadzenia na to miejsce głosowania większością, ani też nie będą wprowadzali do 
formy rządu nowości”; Keyserling do Katarzyny II, 18 X 1763, Archiw Wnieszniej Politiki Rossij-
skoj Imperii (dalej: AWPRI), fond 79/6, nr 812.
13 M. Dernałowicz, Portret Familii, Warszawa 1974, s. 163.
14 Nie wiadomo, jakie względy zadecydowały o wyborze N. Repnina do takiej misji. Być może 
miały na to wpływ koligacje rodzinne, ponieważ był on spowinowacony z kanclerzem. Księżna 
Natalia, żona Repnina, była córką generała Aleksandra Kurakina i Katarzyny Paninówny. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że Panin widział w nim człowieka rzutkiego, energicznego, zdecydo-
wanego na wszystko, mającego za sobą trudną praktykę dyplomatyczną na dworze pruskim. Rep-
nin odznaczał się przy tym młodością, piękną prezencją i żelaznym zdrowiem; D. Sidorski, „Panie 
Kochanku” Karol Radziwiłł, Katowice 1987, s. 95–96.
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Parę lat wcześniej, podczas kilkumiesięcznego pobytu w Petersburgu, poznał on 
Stanisława Poniatowskiego. Po przybyciu do Polski 21 grudnia 1763 r. od razu 
zepchnął w cień zasłużonego, ale zniedołężniałego już hrabiego H. Kayserlinga15.

Repnin wiedział, że dla triumfu polityki rosyjskiej niezbędne było trzyma-
nie się wyłącznie stronnictwa Familii książąt Czartoryskich. W instrukcjach, które 
dostał jeszcze w Petersburgu, nakazano mu też nie odtrącać stronników tzw. ugru-
powania hetmańskiego bądź republikańskiego, którego głównymi przedstawicie-
lami byli: wojewoda kijowski Franciszek Salezy Potocki, hetman Jan Klemens 
Branicki i książę Karol Radziwiłł „Panie Kochanku”. Imperatorowa w tajnym 
reskrypcie z 7 października 1763 r. – przesłanym jeszcze na ręce H. Kayserlinga 
– kazała również zjednać sobie wszelakimi sposobami prymasa Władysława 
Aleksandra Łubieńskiego, sprawującego wówczas funkcję interrexa: „… poświę-
cić na ten cel choćby sto tysięcy rubli, jeśli mniej nie można będzie…”16.

W czasie bezkrólewia Czartoryscy zdecydowali się zwrócić do Katarzyny II 
z prośbą o udzielenie Polsce pomocy17. Jeszcze przed przyjazdem Repnina uprosi-
li imperatorową o szybkie odkomenderowanie do Polski tysiąca lekkokonnych 
kozaków czugujewskich dla obrony przed zbrojnymi oddziałami księcia Radziwił-
ła i hetmana Branickiego18. Dnia 23 grudnia, w mieszkaniu stolnika, odbyła się 
narada w celu podjęcia kontrakcji wobec działań stronnictwa hetmańskiego. 
Uczestniczyli w niej: H. Kayserling, N. Repnin, August i Michał Czartoryscy, 
Andrzej i Stanisław Poniatowscy, Andrzej Zamoyski  i Stanisław Lubomirski. 
Pretekstu do działania dostarczył sam Karol Radziwiłł, który zdecydował się 
wkroczyć do miasta ze swym wojskiem i zostać marszałkiem. 22 lutego 1764 r. 
opanował salę posiedzeń sądu, ufundował nowy jego skład, a siebie ogłosił mar-
szałkiem19. Do tego kilka dni później najechał zbrojnie dom kasztelanowej mści-
sławskiej – Tyszkiewiczowej, co dało argument Czartoryskim do zawiązania kon-
federacji przeciwko Radziwiłłowi, aby położyć kres bezprawiu20.

15 M. Dernałowicz, dz. cyt., s. 164.
16 A. Kraushar, dz. cyt., t. 1, s. 27.
17 W liście Michała Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego, do Katarzyny II z 6 marca
1764 r. czytamy: „… Liczymy, że opatrzność przeznaczyła Waszą Cesarską Mość do wiekopom-
nego dzieła podniesienia Polski z upadku…”; Michał Czartoryski do Katarzyny II, 6 III 1764,
AWPRI, fond 79/6, nr 350.
18 Z. Zielińska, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 67.
19 D. Sidorski, dz. cyt., s. 101.
20 Repnin w liście do Katarzyny z 27 lutego, prosząc o szybkie wkroczenie oddziałów rosyjskich 
w granice Litwy, pisał: „Wojewoda wileński dopuścił się nowych gwałtów, pomimo, że obiecał 
zachowywać się spokojnie. Takie nadużycia wywołają wojnę domową i dlatego należy działać 
postrachem. Wkroczenie wojsk Waszej Imp. Mości, sprawi pożądany skutek”; A. Kraushar, Ksią-
żę Repnin..., t. 1, s. 38.
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11 kwietnia Rosja i Prusy zawarły przymierze zapobiegające wszelkim 
zmianom w Polsce i zmierzające do utrzymania w niej anarchii21. Obok jawnych 
artykułów znajdowały się w nim również tajne, w których zapisano, że przepro-
wadzenia w Polsce elekcji Poniatowskiego dokonać miała przede wszystkim im-
peratorowa; gdyby jakiekolwiek mocarstwo chciało zbrojnie przeszkodzić w wy-
borze stolnika, dwadzieścia tysięcy pruskich żołnierzy miało wkroczyć do Polski 
i wspólnie z wojskami carskimi zdławić taką interwencję w zarodku. Katarzyna 
chciała najpierw umocnić zależność Rzeczypospolitej od Petersburga i przekonać 
się o posłuszeństwie Poniatowskiego oraz stojących za nim Czartoryskich. Za-
twierdzała więc wszystkie obietnice czynione Familii przez księcia Repnina, ale 
jednocześnie zażądała, by Polska prosiła o „… naszą gwarancję, co do zachowania 
jej konstytucji i praw”22.

Tymczasem między Czartoryskimi i S. Poniatowskim z jednej a księciem 
Repninem z drugiej strony doszło do stanowczego układu w sprawie proponowa-
nych przez stolnika warunków jego przyszłej elekcji23. W tajnym reskrypcie z 16 
kwietnia 1764 r. imperatorowa zatwierdziła wszelkie obietnice dane przez Repni-
na Czartoryskim i S. Poniatowskiemu. Jednocześnie ambasador otrzymał reskrypt, 
w którym po raz pierwszy sformułowano żądanie, by, korzystając z obecnego 
bezkrólewia, poczynić kroki na przyszłym sejmie elekcyjnym i koronacyjnym 
w sprawie dysydentów24.

7 maja 1764 r. rozpoczął się sejm konwokacyjny. Miejsce, gdzie toczyły 
się obrady, zostało obsadzone zastępami oddanymi Czartoryskim. Oddział Rosjan 
otoczył zamek, a luźne grupy kozaków stacjonowały w różnych miejscach na 
ulicach Warszawy, aby w razie jakichś zamieszek dać szybko znak do wkroczenia 
głównym siłom rosyjskim25. Wielu stronnikom republikanów nie udało się prze-
dostać do izb poselskich. Za ważne uznawano tylko te mandaty, które chciała 
zaaprobować Familia. Jednym z posłów wydelegowanych przez stronnictwo het-
mańskie był J. Mokronowski, którego zadaniem było zerwanie sejmu. Jednak po 

21 O. Rudziański, Stanisław August w pierwszym okresie swego panowania 1764–1773, Warszawa 
1927, s. 49.
22 M. Dernałowicz, dz. cyt., s. 168–169.
23 Strona rosyjska oczekiwała wyjścia z inicjatywą gwarancji od strony polskiej. Jako precedens 
miały służyć gwarancje, jakie strona rosyjska poczyniła względem Prus Królewskich, o które to 
starał się Repnin, donosząc Paninowi jeszcze w lutym 1764 r.: „… pracujemy teraz nad uspokoje-
niem Prus królewskich ... Ponieważ ta prowincja wydaje się życzyć sobie by Jej Cesarska Mość 
zapewniła ją o zachowaniu jej praw i przywilejów i by je gwarantowała. Jeśli w sposób formalny 
o to poprosi, nie jest to rzecz, której byśmy odmówili, ponieważ posłuży jako droga do naszego 
głównego zamysłu, by stać się gwarantem praw, przywilejów i wolności całej Rzeczypospolitej”;
Repnin do Panina 8 II 1764, AWPRI, fond 79/6, nr 849.
24 A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 1, s. 41.
25 A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988, s. 143.
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jego słowach: „Moskwa na karku, jestem poseł, mam liberum veto!”, żołnierze 
Czartoryskich zaatakowali posła, któremu ostatecznie udało się uciec26.

Z powodu niedopuszczenia na salę posłów stronnictwa hetmańskiego – na 
znak protestu – opuścili kraj hetman wielki Jan Klemens Branicki i Karol Radzi-
wiłł, którzy zaczęli szukać pomocy u ościennych mocarstw. Sejm konwokacyjny 
rozpoczął swoje obrady pod laską Adama Kazimierza Czartoryskiego. Program 
Familii został zrealizowany częściowo27. Zdołano wprowadzić porządek do spo-
sobu sejmowania. Nad sprawami skarbu miała odtąd obowiązywać zasada podej-
mowania decyzji większością głosów. Na sejmikach elekcyjnych i deputackich 
w Koronie zniesiono liberum veto. Posłom zabroniono przysięgać na instrukcje 
sejmikowe. Powołano dwie komisje skarbowe – dla Korony i Litwy – wybierane 
przez sejm. Utworzono także Komisję Wojskową Koronną28. Podjęto decyzje 
w sprawach ekonomicznych: zniesiono prywatne cła i myta, wprowadzono cło 
generalne. Uporządkowaniu uległy sprawy miejskie, m.in. opodatkowano szlachtę 
posiadającą domy w miastach. Ponadto sejm konwokacyjny zawiązał konfedera-
cję generalną na czas nieokreślony29, co miało zapewnić skuteczny przebieg sejmu 
elekcyjnego i koronacyjnego. Na sesji 12 maja odebrano urząd hetmański J. Bra-
nickiemu, a Regimentarzem Generalnym mianowano księcia A. Czartoryskiego30.
W wyniku presji prymasa interrexa – Władysława Aleksandra Łubieńskiego
– Rzeczpospolita uznała oficjalnie tytuły: cesarzowej Wszech Rosji – Katarzyny II
(nieuznawany od 1721 r.) i tytuł króla w Prusach – Fryderyka II31 (nieuznawany 
od 1701 r.).

W liście do Katarzyny Repnin wychwalał S. Poniatowskiego: 

26 Materiały do dziejów bezkrólewia po śmierci Augusta III i pierwszych lat dziesięciu panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, oprac. H. Schmitt, Lwów 1857, t. 1, s. 49–54.
27 Repnin w liście do N. Panina napisał: „… nie z lenistwa i z niedołęstwa nie wchodzę w szczegó-
ły tutejszych zajść, lecz z obawy bym się nie załgał i nie okazał kłamcą…”. Dalsza część listu była 
echem niezadowolenia Repnina z powodu tego, że obrady sejmu konwokacyjnego nie we wszyst-
kich kwestiach szły po myśli poselstwa rosyjskiego, ponieważ sejm odłożył do czasu późniejszego 
sprawę dysydentów: „… nie może sobie JW. Pan wyobrazić jak mało można w ogóle polegać na 
tym narodzie… co dziś przedstawiają za prawdziwe, co zaklęciem stwierdzają i co jako naoczni 
świadkowie faktów przedstawiają, to nazajutrz okazuje się kłamstwem…”; A. Kraushar, Książę 
Repnin..., s. 50–51.
28 W uszczupleniu władzy hetmańskiej na rzecz Komisji Wojskowej widziano w Petersburgu 
niekorzystną zmianę dla ustroju Rzeczypospolitej, gdyż wzmagała ona, w przekonaniu posłów 
rosyjskich, decentralizację. Keyserling i Repnin tak tłumaczyli tę kwestię cesarzowej: „Komisja 
Wojskowa oznacza ograniczenie władzy hetmańskiej ... Jest łatwiej zjednać jednego konkurenta, 
niż wieloosobową Komisję Wojskową”; Keyserling i Repnin do Katarzyny II, 25 V 1764, AWPRI, 
fond 80/1, nr 745.
29 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. 4, Warszawa 1897, s. 44.
30 S. Kaczkowski, Wiadomości o konfederacyi barskiej, Poznań 1843, s. 8.
31 D. Sidorski, dz. cyt., s. 121.
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jego słowach: „Moskwa na karku, jestem poseł, mam liberum veto!”, żołnierze 
Czartoryskich zaatakowali posła, któremu ostatecznie udało się uciec26.

Z powodu niedopuszczenia na salę posłów stronnictwa hetmańskiego – na 
znak protestu – opuścili kraj hetman wielki Jan Klemens Branicki i Karol Radzi-
wiłł, którzy zaczęli szukać pomocy u ościennych mocarstw. Sejm konwokacyjny 
rozpoczął swoje obrady pod laską Adama Kazimierza Czartoryskiego. Program 
Familii został zrealizowany częściowo27. Zdołano wprowadzić porządek do spo-
sobu sejmowania. Nad sprawami skarbu miała odtąd obowiązywać zasada podej-
mowania decyzji większością głosów. Na sejmikach elekcyjnych i deputackich 
w Koronie zniesiono liberum veto. Posłom zabroniono przysięgać na instrukcje 
sejmikowe. Powołano dwie komisje skarbowe – dla Korony i Litwy – wybierane 
przez sejm. Utworzono także Komisję Wojskową Koronną28. Podjęto decyzje 
w sprawach ekonomicznych: zniesiono prywatne cła i myta, wprowadzono cło 
generalne. Uporządkowaniu uległy sprawy miejskie, m.in. opodatkowano szlachtę 
posiadającą domy w miastach. Ponadto sejm konwokacyjny zawiązał konfedera-
cję generalną na czas nieokreślony29, co miało zapewnić skuteczny przebieg sejmu 
elekcyjnego i koronacyjnego. Na sesji 12 maja odebrano urząd hetmański J. Bra-
nickiemu, a Regimentarzem Generalnym mianowano księcia A. Czartoryskiego30.
W wyniku presji prymasa interrexa – Władysława Aleksandra Łubieńskiego
– Rzeczpospolita uznała oficjalnie tytuły: cesarzowej Wszech Rosji – Katarzyny II
(nieuznawany od 1721 r.) i tytuł króla w Prusach – Fryderyka II31 (nieuznawany 
od 1701 r.).

W liście do Katarzyny Repnin wychwalał S. Poniatowskiego: 

26 Materiały do dziejów bezkrólewia po śmierci Augusta III i pierwszych lat dziesięciu panowania 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, oprac. H. Schmitt, Lwów 1857, t. 1, s. 49–54.
27 Repnin w liście do N. Panina napisał: „… nie z lenistwa i z niedołęstwa nie wchodzę w szczegó-
ły tutejszych zajść, lecz z obawy bym się nie załgał i nie okazał kłamcą…”. Dalsza część listu była 
echem niezadowolenia Repnina z powodu tego, że obrady sejmu konwokacyjnego nie we wszyst-
kich kwestiach szły po myśli poselstwa rosyjskiego, ponieważ sejm odłożył do czasu późniejszego 
sprawę dysydentów: „… nie może sobie JW. Pan wyobrazić jak mało można w ogóle polegać na 
tym narodzie… co dziś przedstawiają za prawdziwe, co zaklęciem stwierdzają i co jako naoczni 
świadkowie faktów przedstawiają, to nazajutrz okazuje się kłamstwem…”; A. Kraushar, Książę 
Repnin..., s. 50–51.
28 W uszczupleniu władzy hetmańskiej na rzecz Komisji Wojskowej widziano w Petersburgu 
niekorzystną zmianę dla ustroju Rzeczypospolitej, gdyż wzmagała ona, w przekonaniu posłów 
rosyjskich, decentralizację. Keyserling i Repnin tak tłumaczyli tę kwestię cesarzowej: „Komisja 
Wojskowa oznacza ograniczenie władzy hetmańskiej ... Jest łatwiej zjednać jednego konkurenta, 
niż wieloosobową Komisję Wojskową”; Keyserling i Repnin do Katarzyny II, 25 V 1764, AWPRI, 
fond 80/1, nr 745.
29 T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. 4, Warszawa 1897, s. 44.
30 S. Kaczkowski, Wiadomości o konfederacyi barskiej, Poznań 1843, s. 8.
31 D. Sidorski, dz. cyt., s. 121.
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„Wdzięczniejszego nadeń człowieka i bardziej nam oddanego nigdzieby-
śmy nie znaleźli. Pierwszy on na zebraniu sejmowem przemówił za tem, by 
złożyć uroczyste Waszej Imp. Mości podziękowanie, za świadczoną, przez 
wprowadzenie wojsk naszych do Rzplitej, pomoc. On też udaremnił za-
miar, by sejmiki odprawiać większością, a nie jednomyślnością głosów. 
A stało się to na skutek naszego w tej mierze żądania”32.

W tym czasie konfederaci litewscy i oddziały Czartoryskich – wspomagane 
przez wojska rosyjskie – pustoszyły dobra K. Radziwiłła33, ogłoszono go gwałci-
cielem publicznego spokoju, pozbawiono wszystkich urzędów i honorów oraz 
skazano na konfiskatę mienia. Wyroki na księcia Panie Kochanku wzburzyły jed-
nak rozmiłowaną w nim szlachtę, która wprawdzie nie śmiała podnieść szabli 
w jego obronie, ale nabrała nieufności wobec Familii. Przy współdziałaniu Repni-
na zlikwidowano resztki działających w Koronie i na Litwie ognisk oporu. Nie-
wielkie głosy protestu dławił strach, ponieważ nowy korpus wojsk imperatorowej 
wkroczył na Wołyń oraz Podole, zmierzając do Lwowa34. N. Panin w reskrypcie 
z 22 czerwca 1764 r. do Repnina z zadowoleniem podkreślił to zwycięstwo, lecz 
jednocześnie zastrzegał, by ten starał się w przyszłości uzupełnić zagadnienia, 
których nie zdołał przeprowadzić na sejmie konwokacyjnym: 

„Będziecie się starać poprawić resztę na sejmie koronacyjnym, … a wtedy 
my, przyzwawszy do pomocy państwa protestanckie, jak np. Anglię, Ho-
landyę, dwór berliński, Szwecyę i Danię, uczynimy jedną wspólną deklara-
cyą nacisk na Polaków, by uczynili zadość żądaniom pokrzywdzonych in-
nowierców”35.

Na zebraniu u prymasa 7 sierpnia 1764 r. – w obecności posłów pruskich 
– Repnin wymógł wydanie publicznego oświadczenia, że imperatorowa i król 
pruski życzą sobie, by Korona dostała się wyłącznie stolnikowi litewskiemu. 
Wcześniej prymas Łubieński, za ogłoszenie Poniatowskiego kandydatem do tronu, 
zażądał kwoty dziesięciu tysięcy dukatów od Czartoryskich36. Zaraz po tym ze-
braniu poseł rosyjski wyjechał na Litwę w celu zarządzenia, by wojska rosyjskie 
rozlokowały się w dobrach Radziwiłłowskich i korzystały bezpłatnie z nagroma-
dzonych tam zapasów.

Sejm elekcyjny rozpoczął się 27 sierpnia 1764 r. Wojskom rosyjskim wy-
dano rozkaz podejścia pod Warszawę z zamiarem utrzymywania w ryzach zebra-

32 A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 1, s. 50.
33 J. Kitowicz, Pamiętniki księdza Jędrzeja Kitowicza do panowania Stanisława Poniatowskiego 
z manuskryptu dotąd drukiem nieogłoszonego, t. 1, Poznań 1845, s. 213–214.
34 M. Dernałowicz, dz. cyt., s. 175–176.
35 A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 1, s. 54.
36 Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta z rękopismu wydany przez J. I. Kraszew-
skiego, Poznań 1867, s. 62.



Artur Juszczyński 

 

80

nych na polu elekcyjnym37. Tym sposobem próbowano zapobiec zbyt dużemu 
napływowi szlachty38. Na polu elekcyjnym zgromadziło się ponad cztery tysiące 
szlachty, głównie zwolenników ugrupowania Czartoryskich. Wyznaczono dwuna-
stu senatorów, którzy otrzymali zadanie przygotowania warunków, jakie przyszły 
elekt miał zaprzysiąc39.

7 września 1764 r. Stanisław August Poniatowski „jednogłośnie” i „jedno-
zgodnie” został wybrany królem. Katarzyna, dowiedziawszy się o tym „zgodnym” 
wyborze, napisała do N. Panina: „Winszuję Wam króla, przez Nas wybranego”,
natomiast do Stanisława Augusta 31 września wysłała list, w którym wyraża prze-
konanie, że nadzieje jej budowane na przyjaźni i wdzięczności nowego króla nie-
wątpliwie zostaną urzeczywistnione, a akredytowani posłowie: H. Kayserling 
i N. Repnin będą go wspierać, co stanowi przedmiot obopólnych interesów. Nie-
stety, ambasador H. Kayserling nie doczekał uroczystości koronacyjnych, które 
odbyły się 25 listopada40; zmarł 30 września 1764 r. Na czele poselstwa stanął 
energiczny i bezwzględny książę Repnin. 

Już na sejmie koronacyjnym zaczął się ujawniać cichy antagonizm pomię-
dzy Czartoryskimi a Stanisławem Augustem. Spowodowane to było despotycz-
nym charakterem wojewody ruskiego. O takich zadrażnionych relacjach wiedział 
Repnin i doniósł o tym swojemu dworowi41. Poseł rozumiał, że jeśli nie będzie 
zgody między Familią i królem, łatwiej mu będzie zrealizować instrukcje przesła-
ne z Petersburga42. Zamierzał z tego skorzystać i silniej zawładnąć młodym kró-

37 Jeszcze na początku sierpnia 1764 r. A. Czartoryski pisze do Katarzyny II list, w którym wspo-
mina o życzeniach „… zachowania między Cesarstwem Rosyjskim i naszą ojczyzną niezmiennego 
pokoju, przymierza i ścisłego porozumienia …”; A. Czartoryski do Katarzyny II, 8 VIII 1764, 
AWPRI, fond 79/6, nr 349.
38 We wspomnieniach J. Wybickiego czytamy: „Wreszcie wszędzie zgiełk… Nie wiedziałem przy-
czyny, ale mi się podobały te kozaków moskiewskich hordy, co wszędzie przebiegały… Jaka była ta 
nasza wolność, dla której żyć chcieliśmy… Obrządek próżny, zapytania szyderskie, bo już wiedzia-
no, cofnięta wyrocznią Petersburga, że Poniatowski będzie królem”; D. Sidorski, dz. cyt., s. 122.
39 Materiały do dziejów…, dz. cyt., s. 72–73.
40 O. Rudziański, Stanisław August w pierwszym okresie swego panowania 1764–1773, Warszawa 
1927, s. 54.
41 N. Panin w liście z 12 lutego 1765 r. skierowanym do Repnina pisał: „Jesteśmy przeświadczeni, 
że familia Czartoryskich należy w tej sprawie do najoporniejszych i za jej to sprawą zaszła co do 
dyssydentów na sejmie ostatnim porażka. Trzeba przeto starać się rozmaitemi sposobami skłaniać 
ją do widoków naszych, a gdyby się to nie udało, skorzystać z obecnego rozdwojenia między 
„familią”, a królem i podniecać tego ostatniego przeciw wujom”; A. Kraushar, Książę Repnin...,
t. 1, s. 69.
42 W liście do Katarzyn II Repnin odnotowywał: „Muszę jednak oddać sprawiedliwość królowie, 
że jest on najbardziej gorliwym ze wszystkich partyzantów Waszej Cesarskiej Mości i nie mógłby 
być bardziej gorliwym, gdyby był poddanym Waszej Cesarskiej Mości. Ale analogicznej postawy 
nie znalazłem u jego wujów, z którymi ze względu na wielki kredyt, jakim się cieszą, on sam musi 
się liczyć; oni zaś sądzą, jak mi się wydaje, że kredyt ten ucierpi, kiedy oni nie będą już potrzebni, 



Artur Juszczyński 

 

80

nych na polu elekcyjnym37. Tym sposobem próbowano zapobiec zbyt dużemu 
napływowi szlachty38. Na polu elekcyjnym zgromadziło się ponad cztery tysiące 
szlachty, głównie zwolenników ugrupowania Czartoryskich. Wyznaczono dwuna-
stu senatorów, którzy otrzymali zadanie przygotowania warunków, jakie przyszły 
elekt miał zaprzysiąc39.

7 września 1764 r. Stanisław August Poniatowski „jednogłośnie” i „jedno-
zgodnie” został wybrany królem. Katarzyna, dowiedziawszy się o tym „zgodnym” 
wyborze, napisała do N. Panina: „Winszuję Wam króla, przez Nas wybranego”,
natomiast do Stanisława Augusta 31 września wysłała list, w którym wyraża prze-
konanie, że nadzieje jej budowane na przyjaźni i wdzięczności nowego króla nie-
wątpliwie zostaną urzeczywistnione, a akredytowani posłowie: H. Kayserling 
i N. Repnin będą go wspierać, co stanowi przedmiot obopólnych interesów. Nie-
stety, ambasador H. Kayserling nie doczekał uroczystości koronacyjnych, które 
odbyły się 25 listopada40; zmarł 30 września 1764 r. Na czele poselstwa stanął 
energiczny i bezwzględny książę Repnin. 

Już na sejmie koronacyjnym zaczął się ujawniać cichy antagonizm pomię-
dzy Czartoryskimi a Stanisławem Augustem. Spowodowane to było despotycz-
nym charakterem wojewody ruskiego. O takich zadrażnionych relacjach wiedział 
Repnin i doniósł o tym swojemu dworowi41. Poseł rozumiał, że jeśli nie będzie 
zgody między Familią i królem, łatwiej mu będzie zrealizować instrukcje przesła-
ne z Petersburga42. Zamierzał z tego skorzystać i silniej zawładnąć młodym kró-

37 Jeszcze na początku sierpnia 1764 r. A. Czartoryski pisze do Katarzyny II list, w którym wspo-
mina o życzeniach „… zachowania między Cesarstwem Rosyjskim i naszą ojczyzną niezmiennego 
pokoju, przymierza i ścisłego porozumienia …”; A. Czartoryski do Katarzyny II, 8 VIII 1764, 
AWPRI, fond 79/6, nr 349.
38 We wspomnieniach J. Wybickiego czytamy: „Wreszcie wszędzie zgiełk… Nie wiedziałem przy-
czyny, ale mi się podobały te kozaków moskiewskich hordy, co wszędzie przebiegały… Jaka była ta 
nasza wolność, dla której żyć chcieliśmy… Obrządek próżny, zapytania szyderskie, bo już wiedzia-
no, cofnięta wyrocznią Petersburga, że Poniatowski będzie królem”; D. Sidorski, dz. cyt., s. 122.
39 Materiały do dziejów…, dz. cyt., s. 72–73.
40 O. Rudziański, Stanisław August w pierwszym okresie swego panowania 1764–1773, Warszawa 
1927, s. 54.
41 N. Panin w liście z 12 lutego 1765 r. skierowanym do Repnina pisał: „Jesteśmy przeświadczeni, 
że familia Czartoryskich należy w tej sprawie do najoporniejszych i za jej to sprawą zaszła co do 
dyssydentów na sejmie ostatnim porażka. Trzeba przeto starać się rozmaitemi sposobami skłaniać 
ją do widoków naszych, a gdyby się to nie udało, skorzystać z obecnego rozdwojenia między 
„familią”, a królem i podniecać tego ostatniego przeciw wujom”; A. Kraushar, Książę Repnin...,
t. 1, s. 69.
42 W liście do Katarzyn II Repnin odnotowywał: „Muszę jednak oddać sprawiedliwość królowie, 
że jest on najbardziej gorliwym ze wszystkich partyzantów Waszej Cesarskiej Mości i nie mógłby 
być bardziej gorliwym, gdyby był poddanym Waszej Cesarskiej Mości. Ale analogicznej postawy 
nie znalazłem u jego wujów, z którymi ze względu na wielki kredyt, jakim się cieszą, on sam musi 
się liczyć; oni zaś sądzą, jak mi się wydaje, że kredyt ten ucierpi, kiedy oni nie będą już potrzebni, 
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lem, ujawniającym coraz otwarciej chęć wyłamania się spod kurateli swoich wu-
jów. Za pośrednictwem brata króla, księcia K. Poniatowskiego, Repnin postanowił 
uformować partię królewską. W jego zamierzeniu krok taki miał zapewnić stwo-
rzenie prokrólewskiego stronnictwa, niezależnego od Czartoryskich, którym bę-
dzie mógł kierować. Pozwoliło mu to również zbliżyć się do króla. Oprócz pomo-
cy w formowaniu stronnictwa, przekazywał S. Poniatowskiemu kwoty pieniężne, 
z których ten chętnie korzystał43.

Dalej jednak sprawą, która podsuwała znakomity pretekst do ingerencji 
w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, była kwestia innowierców44. Czartory-
scy, poszukując niezbędnego oparcia w masach szlacheckich, postanowili wyko-
rzystać panującą w Polsce religijną i narodową nietolerancję. Familia sprzyjała 
wystąpieniom posłów wymierzonym w cudzoziemców i utożsamianych z nimi 
protestantów. Według relacji wysyłanych do Petersburga przez Repnina, nie do-
puszczali oni do wniesienia tej sprawy na forum sejmowe. Twierdzili, że żądania 
posła rosyjskiego w kwestii innowierczej nie są możliwe do zrealizowania. To 
założenie przyczyniło się do utraty przez nich rosyjskiej protekcji45.

Miodowe miesiące panowania Stanisława Augusta ustąpiły gorzkiemu roz-
czarowaniu wobec zmiany polityki sąsiedzkich opiekuńczych dworów. Król pru-
ski w odpowiedzi na uchwalenie cła generalnego ustanowił w Kwidzynie urząd 
celny i zaczął przymusowo pobierać cła od wszystkich towarów płynących Wisłą 
do Gdańska. Oziębienie stosunków pomiędzy Czartoryskimi a królem uczyniło 
Repnina jedynym doradcą i zaufanym Stanisława Poniatowskiego. Przy każdej 
sposobności król zwracał się do posła rosyjskiego o pomoc i radę oraz o wsta-
wiennictwo u Katarzyny. Ze łzami w oczach błagał Repnina, by ten wpłynął na 
sprawę cła. Po kilkumiesięcznych rozmowach między rezydentem pruskim Gede-
onem Benoit i królem, przy nieustannej obecności posła rosyjskiego, Prusy posta-

tzn. kiedy sprawy zostaną już uspokojone, a król wzmocniony traktatami”; Repnin do Katarzyny II 
13 XII 1764, AWPRI, fond 80/1, nr 745.
43 S. Poniatowski chętnie przyjmował pieniądze od ambasadora rosyjskiego, mimo iż kanclerz wielki 
koronny A. Zamoyski informował króla, że dochody z „intrat” królewskich są na tyle wysokie, iż nie 
musi on korzystać z pieniędzy oferowanych przez Repnina. Król, czując się urażony, odpowiadał: 
„… moich intrat nikt taksować nie powinien, ja nie zazieram w cudze ekspensa, nikt się do moich 
mieszać nie ma”; S. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników 
historycznych 1764–1768, oprac. i wstępem opatrzył J. Łojek, Warszawa 1971, s. 51–57.
44 Rosja pragnęła jedynie uroczystego aktu potwierdzającego gwarancję, natomiast na reformy 
ulepszające polską formę rządów nie chciała i nie zamierzała się zgodzić. W liście Repnina do 
Katarzyny II czytamy: „Nie miałem jeszcze czasu, by się upewnić, czy uroczysty akt, który re-
skrypt Waszej Cesarskiej Mości nr 54 poleca mi zawrzeć, będzie możliwy; będę jednak starał się 
korzystać ze wszystkich możliwych okazji, by Wasza Cesarska Mość stała się gwarantką konsty-
tucji, praw i wolności tej Rzeczypospolitej”; Repnin do Katarzyny II, 4 XI 1764, AWPRI, fond 
80/1, nr 745, k. 349/350.
45 T. Cegielski, Ł. Kądziela, Rozbiory Polski 1772–1793–1795, Warszawa 1990 s. 94–96.
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nowiły zlikwidować komorę celną w Kwidzynie w zamian za zupełne uchylenie 
cła generalnego przez Rzeczpospolitą46.

W początkach 1765 r. zapadła w Petersburgu decyzja o przeforsowaniu 
sprawy dysydentów na najbliższym sejmie, mającym się odbyć jesienią 1766 r. 
Repninowi zlecono przysparzanie gorliwych stronników celem obalenia wpływu 
Czartoryskich i podkopania aspiracji króla do niezależnego panowania. W Rosji 
– za pośrednictwem swego biskupa Grzegorza Konisskiego – dyzunici zwrócili się 
do Katarzyny II o opiekę i wstawiennictwo u króla polskiego. Oczywiście, prośba 
ta została przyjęta z ochotą, a poparcie przyrzeczone47. Prosto z Petersburga Ko-
nisski przybył do Warszawy, gdzie – pod naciskiem Repnina – został przyjęty ze 
wszystkimi honorami przez Stanisława Augusta. 

27 lipca 1765 r. biskup Konisski wygłosił przed obliczem królewskim pło-
mienne przemówienie obrazujące ucisk różnowierców, jednocześnie zażądał 
przywrócenia im przez sejm równouprawnienia i naprawienia wszelkich dotych-
czasowych krzywd. Wraz ze swym memoriałem wręczył królowi list od carycy 
w pełni popierający jego żądania48.

Memoriał wręczony królowi – podany do powszechnej wiadomości 
– wzburzył umysły społeczności szlacheckiej, która zorientowała się, że za sprawą 
dysydentów stoją obce mocarstwa, zatem obronę praw religii katolickiej połączyła 
z hasłami obrony suwerenności kraju. Repnin, przy pomocy własnego aparatu 
szpiegowskiego, sporządził listę szczególnie nieprzejednanych wrogów równou-
prawnienia dysydentów i postanowił wykorzystać stacjonujące w Polsce wojska 
carskie do celów perswazyjnych. Poszczególne bataliony i kompanie lokowano 
bezpardonowo w majętnościach zagorzałych obrońców wiary katolickiej i ogra-
biano te majątki doszczętnie. 

Niebezpieczni byli tylko Czartoryscy, którzy uparcie usiłowali wywierać 
wpływ na siostrzeńca. Jednak działaniami swoimi zrażali go do siebie coraz bar-
dziej, a Repnin czynił wszystko, by owe królewskie urazy pogłębić; mimo to ich 
związek z królem trwał. Repnin naciskał zatem na Stanisława Augusta, który oka-
zywał skruchę, czym usypiał czujność ambasadora. Dwór rosyjski począł tracić 
wiarę w skuteczność opieki Repnina nad polskim władcą. Katarzyna zleciła więc 
nowo mianowanemu namiestnikowi w Holsztynie Kasprowi von Saldernowi, aby
po drodze zatrzymał się w Warszawie i osobiście – z pominięciem ambasadora 
– ocenił sytuację panującą w Rzeczypospolitej49.

Wizyta K. Salderna przyniosła niepożądany skutek w stosunku do zamie-
rzeń Repnina. Czartoryscy zapewnili namiestnika, że nigdy nie mieli zamiaru 

46 S Lubomirski, dz. cyt., s. 60–66.
47 T. Korzon, dz. cyt., t. 4, s. 179.
48 D. Sidorski, dz. cyt., s. 145.
49 Materiały do dziejów…, dz. cyt., s. 79.
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46 S Lubomirski, dz. cyt., s. 60–66.
47 T. Korzon, dz. cyt., t. 4, s. 179.
48 D. Sidorski, dz. cyt., s. 145.
49 Materiały do dziejów…, dz. cyt., s. 79.
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zwodzić imperatorowej i że książę Repnin opatrznie tłumaczył sobie istotę wpły-
wu, jaki usiłowali wywierać na króla. Natomiast Stanisław August – za plecami 
ambasadora – wysłał do Rosji marszałka Franciszka Rzewuskiego z argumentami 
podsuniętymi mu przez wujów: jeśli mają być przywrócone prawa dysydentom, 
wojska rosyjskie muszą opuścić teren Rzeczypospolitej50. Dowiedziawszy się 
o tym, Repnin wezwał Rzewuskiego i zażądał wyjaśnień. Marszałek tłumaczył się, 
że to sprzeciwia się jego własnym zapatrywaniom, ale otrzymał taką instrukcję. 

Im bardziej zbliżał się termin sejmu, tym mocniej Repnin naciskał na króla. 
Groził, że w razie oporu imperatorowa skieruje swoją łaskę na pognębioną nie tak 
dawno opozycję. Poniatowski, aby zyskać przychylność carycy, starał się ją wzru-
szyć swoimi wyrzutami sumienia. Jednak ta pozostawała niewzruszona, repliko-
wała chłodno i ostatecznie51.

6 października 1766 r. rozpoczął obrady sejm, zwany potem sejmem Cza-
plica52. Katarzyna II zamierzała wymusić na sejmie uchwalenie pełnego politycz-
nego równouprawnienia innowierców. Żądania w tej kwestii przekazane zostały 
ambasadorowi Repninowi już w połowie września. Mimo zagrożenia utratą przy-
jaźni imperatorowej ani przywódcy Familii, dla których rosyjska niełaska ozna-
czała definitywne zejście ze sceny politycznej, ani Stanisław August nie uważali 
za możliwe podporządkowanie się żądaniom Petersburga53. Podjęli inicjatywę, 
która nadała obradom przebieg nieprzewidziany przez ambasadora Rosji i jego 
mocodawców. Inicjatywą tą był – zgłoszony 11 października przez kanclerza Za-
moyskiego – projekt decydowania większością we wszystkich sprawach propo-
nowanych przez Komisje Skarbowe. Rewolucyjność wniosku polegała na przewi-
dzianej w nim – oraz traktowanej jako niesporna oczywistość – procedurze głoso-
wania większością zawsze i we wszystkich kwestiach. Stanowiło to decydujący 
zamach na „veto”54. Stanisław August ostrzegł swych najbliższych współpracow-
ników, że na sesję 15 października biskup Kajetan Sołtyk przygotował przeciw 

50 M. Dernałowicz, dz. cyt., s. 187–188.
51 W liście do Katarzyny z 5 października 1766 r. pisał: „Wszak mnie Najjaśniejsza Imperatorowa 
nie dlatego wybrałaś, by uczynić celem Twoich pocisków. Zaklinam Cię, byś raczyła wejrzeć 
w to, że jeżeli wszystko cokolwiek mi zapowiada książę Repnin, sprawdzi się, nie ma dla mnie 
wyboru. Albo zmuszonym będę znieść te pociski, albo stać się zdrajcą własnego narodu i mej 
powinności. Nie byłabyś za prawdę życzyła sobie widzieć mnie królem, gdybyś wiedziała, że 
jestem skłonnym do zdrady”. Odpowiedź carycy nie pozostawiała żadnych złudzeń: „… nie szu-
kam w Polsce celu dla mego oręża. Nie będzie on nigdy zwrócony przeciw tym, którym sprzyjam, 
ale nie powstrzymam się od jego użycia, jeśli osądzę, że będzie dla nich z korzyścią. Taki jest mój 
sposób myślenia, którego nic nie może zachwiać ani odmienić”; Rostworowski E., Popioły i ko-
rzenie. Szkice historyczne i rodzinne, Kraków 1985, s. 69.
52 S. Lubomirski., dz. cyt., s. 112.
53 Z. Zielińska, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku, Warszawa 2001, s. 90.
54 Tamże, s. 91.
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wniesionemu przez Zamoyskiego projektowi opozycyjne wystąpienia55, o których 
zostali poinformowani Repnin oraz rezydent pruski Benoit.

15 października wieczorem Repnin i Benoit złożyli wizyty obu starym ksią-
żętom Czartoryskim, domagając się wyjaśnienia, czy istotnie wniesiony przez 
kanclerza Zamoyskiego projekt przewidywał stanowienie większością głosów 
nowych podatków, a intencją projektodawców było rozszerzenie go również na 
kwestie wojskowe. Otrzymawszy odpowiedź twierdzącą, dyplomaci uprzedzili, że 
Petersburg i Berlin nie pozwolą na tę nowość, sprzeczną z istotą polskiej wolno-
ści56. Następnego dnia analogiczne ostrzeżenie ambasador rosyjski osobiście 
przekazał samemu królowi.

Posiedzenie 17 października otworzył król, wyrażając przekonanie, że nie 
należy ustępować wobec rosyjskich pogróżek, których spełnienie poddawał 
w wątpliwość. Popierając to stanowisko, jego brat K. Poniatowski zapewniał, że 
– wbrew wątpliwościom Czartoryskich – projekt bez trudu uzyska w sejmie więk-
szość. W mniemaniu księcia, otwarte przeciwstawienie się przez króla żądaniom 
Repnina przekona społeczeństwo, że monarcha nie kierował się szkodliwymi dla 
Polski nakazami z Moskwy. 20 października udało się Repninowi usunąć z po-
rządku obrad projekt „O sposobie traktowania materii skarbowych”, ten sukces nie 
zadowolił go jednak do końca. W relacji do N. Panina załączył wygłoszoną cztery 
dni wcześniej mowę księcia K. Poniatowskiego, podkreślając, iż została wypo-
wiedziana już po rosyjskich ostrzeżeniach i potraktował to jako dowód, że dwór 
polski z walki o obalenie „veta” nie zrezygnuje57. Po chwilowym oddaleniu groź-
by zamachu na „veto” ambasador powrócił do intensywnych prac na rzecz sprawy 
dysydenckiej. 22 października na poufnym spotkaniu z królem potwierdził zasad-
niczy sprzeciw swojego dworu w tej sprawie. Rozmowa ta rozwiała nadzieje Po-
niatowskiego na utrzymanie dobrych stosunków między Warszawą a Petersbur-
giem, gdyż jako warunek stawiano niemożliwe do spełnienia żądania w tej kwestii.

29 października Repnin rozpoczął dalszą walkę o „veto”. Stało się nim 
wniesione przez ambasadora formalne żądanie takiego „objaśnienia” ustawy 
z 1764 r., w którym powiedziano by wyraźnie, iż uchwalenie nowych podatków 
i aukcja wojska wymagały jednomyślności58. Kilka dni przed planowanym ogło-
szeniem deklaracji Repnin spotkał się z przywódcami opozycji, wśród których 
byli, m. in.: biskup K. Sołtyk, kuchmistrz litewski M. Wielhorski, wojewoda pod-
laski B. Gozdzki oraz pisarz koronny W. Gurowski, przekonując ich do głosowa-
nia za „objaśnieniem” konstytucji z 1764 r.59 Ambasador nie tylko zapoznał swo-

55 J. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1779. Studya do historyi ducha i obycza-
ju, t. 1, Warszawa 1902, s. 32.
56 Tamże, s. 32–33.
57 Z. Zielińska, dz. cyt., s. 97.
58 S. Lubomirski., dz. cyt., s. 115–116.
59 Materiały do dziejów…, dz. cyt., t. 1, s. 91.
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55 J. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1779. Studya do historyi ducha i obycza-
ju, t. 1, Warszawa 1902, s. 32.
56 Tamże, s. 32–33.
57 Z. Zielińska, dz. cyt., s. 97.
58 S. Lubomirski., dz. cyt., s. 115–116.
59 Materiały do dziejów…, dz. cyt., t. 1, s. 91.
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ich rozmówców z przygotowanym już tekstem, ale też uprzedził, że ewentualne 
zwycięstwo króla w głosowaniu przyspieszy jedynie zgubę monarchii. 

18 listopada – związany z obozem przeciwników króla – M. Wielhorski 
przedstawił na sesji projekt „ubezpieczenie wolnego głosu”, który pozbawiał iluzji 
co do szans na solidarność sejmu wobec żądań Rosji i Prus60. Gdyby więc król 
wytrwał w swoich przekonaniach, Rosja i Prusy w wyniku wojny, jaka Polskę 
czekała, i tak wymusiłyby przywrócenie pełnej mocy „liberum veto”. Repnin
w raporcie do Petersburga przedstawił zasadniczą dla Rosji wagę utrącenia zama-
chu na „veto”, usprawiedliwiając fakt, że zarówno ponawiane mu w reskryptach 
żądania rozwiązania konfederacji, jak i zabiegi w sprawie dysydenckiej zeszły 
chwilowo na plan dalszy. Zabiegi ambasadora przyniosły zamierzony efekt. Na 
sesji 22 listopada siedmiu kolejnych mówców opowiedziało się za głosowaniem 
w pierwszym rzędzie projektu M. Wielhorskiego61.

Donosząc swemu dworowi o sukcesie, jaki stanowiło utrwalenie bytu „ve-
ta”, Repnin podkreślał tezę o niemożności przeprowadzenia sprawy dysydenckiej. 
Do takich wniosków doprowadziła go obserwacja przebiegu sesji sejmu. Wieczo-
rem tego samego dnia Repnin złożył wizytę królowi. Intencją ambasadora było 
wymuszenie na monarsze, by dobrowolnie przystał na rozwiązanie konfederacji62.
Poprzez stworzenie iluzji szansy na przymierze Repnin chciał uzyskać pożądane 
zobowiązanie w sprawie konfederacji. Zapewnił, że jeśli otrzyma od króla sto-
sowną obietnicę, nie będzie występował z kolejną deklaracją. Opozycja biskupów 
i Czartoryskich spowodowała, że sejm 1766 r. nie przyznał innowiercom postulo-
wanych praw politycznych, a jedynie pewne ustępstwa, jeśli idzie o swobodę kultu, 
natomiast rozwiązana została konfederacja generalna i utrzymane „liberum veto”.

Po zakończonych obradach sejmowych w Petersburgu zrodził się pomysł 
zorganizowania nowej konfederacji, przy pomocy której załatwiono by od razu 
wszystkie sprawy: równouprawnienie dla dysydentów, poddanie Polski protekto-
ratowi Katarzyny II, ukaranie Poniatowskiego za próbę samodzielnego działania 
i niezbyt gorliwego podporządkowania się woli imperatorowej oraz usunięcie ze 
sceny politycznej niewygodnych, i pozbawionych większych wpływów Czartory-
skich63. Po kraju – z zapowiedzią bliskiego końca panowania stolnika litewskie-

60 Historia Dyplomacji Polskiej 1572–1795, t. 2, pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982, s. 507–508.
61 T. Korzon, dz. cyt., t. 4, s. 46.
62 Z. Zielińska, dz. cyt., s. 123–124.
63 W reskrypcie z dnia 31 stycznia 1767 r. do księcia Repnina imperatorowa pisała: „Przekonaw-
szy się ostatecznie…, że próżne i bezowocne są środki, któreśmy przy współdziałaniu owych 
magnatów zastosować pragnęli dla urzeczywistnienia naszych w sprawie dysydenckiej widoków, 
i że, tym sposobem, pozostaje już tylko odwołać się do ostateczności, uznaliśmy za konieczne,
wbrew woli naszej i skłonności, przystąpić z żalem do urzeczywistnienia powołanych środków”. 
Dopełnieniem reskryptu carycy była depesza od N. Panina z upoważnieniem, by potrzebne pienią-
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go, zawiązania nowej konfederacji generalnej pod hasłem nietykalności przywi-
lejów szlacheckich i zniweczenia wszelkich śladów reformy narzuconej przez
Familię – zaczęli krążyć wysłannicy Repnina, a przede wszystkim ksiądz Ga-
briel Podoski64.

W 1767 r. z inspiracji Repnina zostają zawiązane konfederacje dysydentów, 
10 marca w Słucku oraz 19 marca w Toruniu65. Obie konfederacje wysłały peł-
nomocników do króla, który jednakże odmówił im posłuchania, nie uznając pra-
womocności ich związku. Pod naciskiem Repnina, który zagroził rozpoczęciem 
„odpowiednich” kroków w całym królestwie66, przyjął ich w końcu, z zastrzeże-
niem, że nie daje im posłuchania jako posłom konfederacji, lecz tylko jako posłom 
dysydentów.

W celu zawiązania nowej generalnej konfederacji i wyboru przyszłego jej 
marszałka do Warszawy przyjechali wszyscy ważniejsi członkowie opozycji, jak: 
wojewoda kijowski Potocki, marszałek nadworny Mniszech, podskarbi koronny 
Wessell, strażnik litewski Wielhorski i wielu innych67. W trakcie, gdy w Warsza-
wie naradzano się nad wyborem marszałka zaplanowanej konfederacji, z Peters-
burga na ręce Repnina przyszedł rozkaz, aby przywództwo to powierzyć Karolowi 
Radziwiłłowi68. Czartoryscy, bojąc się, aby nie spotkał ich taki sam los, jaki 
uprzednio zgotowali księciu Radziwiłłowi, w celu ratowania majątków i urzędów 
wpadli na pomysł podsunięcia Repninowi żony Adama Kazimierza – Izabeli 

dze czerpał z kasy Teppera i wystawiał weksle z przekazem na Moskwę; A. Kraushar, Książę 
Repnin..., t. 1, s. 237.
64 Materiały do dziejów…, dz. cyt., s. 101.
65 D. Sidorski, dz. cyt., s. 152.
66 Radom i Bar 1767–1768: dziennik wojennych działań jenerała - majora Piotra Kreczetnikowa 
w Polsce w r. 1767 i 1768 korpusem dowodzącego i jego wojenno-polityczną korespondencyą 
z księciem Mikołajem Repninem, posłem rosyjskim w Warszawie, z ros. oryginału przeł. K. Stolni-
kowicz-Chełmski, Poznań 1874, s. 155–157.
67 8 kwietnia 1767 r. N. Panin pisze do Repnina: „Pomiędzy magnatami o których wzmiankowali-
ście że zostali przez p. Podoskiego zjednani dla widoków naszych, nie znajduje ani jednego het-
mana, co mnie nieco dziwi”; A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 1, s. 248–249.
68 K. Radziwiłł zabiegał o powrót już od dawna, lecz bez większych nadziei. Zawiódł się na po-
mocy ze strony obcych dworów, a Stanisław August i Czartoryscy byli nieprzejednani i o żadnych 
ustępstwach na rzecz K. Radziwiłła nie chcieli słyszeć. W zaistniałej sytuacji zwrócił się więc 
w stronę Petersburga, gotów zaofiarować swe usługi imperatorowej. Repnin wraz z N. Paninem 
zapewnili mu powrót do ojczyzny w zamian za przyjęcie warunków stawianych przez dwór rosyj-
ski: „obowiązek wydania Rosji wszystkich zbiegów rosyjskich po dobrach jego na Litwie kryją-
cych się, nie tamowania kupcom rosyjskim transportów towarów rzeką Dźwiną, bez pobierania za 
to ceł, zwrotu wszystkich cerkwi greko-rosyjskich zamienionych na unickie”. Głównym pośredni-
kiem między księciem Panie Kochanku a dworem rosyjskim stał się ambasador Repnin. Od niego 
w gruncie rzeczy zależało, czy Karol odzyska majątki, urzędy i czy zniesione zostaną do końca 
ciążące na nim wyroki; D. Sidorski, dz. cyt., s. 153–155.
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z Flemmingów69. Liczyli, że w zamian za to ambasador będzie ich osłaniał nie 
tylko przed Radziwiłłem, ale i przed dworem petersburskim, co uchroni ich przed 
całkowitą klęską.

21 czerwca 1767 r. zmarł prymas W. Łubieński. Jego śmieć oraz bezgra-
niczne oddanie ambasadorowi rosyjskiemu stały się szczeblem do niesłychanie 
szybkiej kariery G. Podoskiego. Z pominięciem wszelkich form prawa państwo-
wego i kanonicznego, które obwarowywały wybór prymasa, zadowolił się Podo-
ski nominacją udzieloną mu przez ambasadora70. Zgoda króla była bardziej na-
stępstwem strachu i tchórzostwa niż rezultatem namysłu i rozwagi. Watykan miał 
jedynie przypieczętować reskrypt rosyjski71.

Repnin rozpoczął faktyczne rządy w Polsce. Ujął w swoje dłonie główne 
nici zarządu państwowego. Wydawał rozkazy napływającym zewsząd wojskom 
imperatorowej, przyjmował raporty od komend i czynił przygotowania do przy-
szłego sejmu. Celem zabiegów Repnina było zwołanie do Warszawy nadzwyczaj-
nego sejmu i podyktowanie mu uchwał mających obowiązywać w przyszłości. 
Środkiem do tego miała być nowa konfederacja generalna, z której wyłoniono by 
posłuszny woli Petersburga sejm72.

Przez cały maj 1767 r. z pałacu ambasady rosyjskiej do dowódców wojsk 
carskich były wysyłane rozkazy, aby otaczali opieką zbrojną marszałków tych 
sejmików, którzy przystąpili do konfederacji. O każdym wyborze marszałka ziem 
i powiatów zawiadamiano bezzwłocznie ambasadora. Donoszono mu, gdzie 
szlachta bez oporu garnie się pod sztandar konfederacji, a gdzie postępuje wbrew 
jego woli. W tych ostatnich, aby przekonać opornych, Repnin nakazał nękać ich 
kontrybucjami, zabieraniem siłą inwentarza i zapasów zboża73.

Wszystko, co miało nastąpić w Radomiu, zostało z góry ustalone w War-
szawie. Zebraną pod hasłem wolności szlachtę ambasador postanowił skłonić do 

69 Izabela w ten właśnie sposób objaśnia cały romans: „Książę Repnin zakochał się we mnie 
i został przyjęty. Zamieszki, które wybuchły i rozdzierały mój nieszczęsny kraj, dały mu bardzo 
prędko okazję, by dowieść, jak byłam mu droga. Moi krewni i mąż ściągnęli na siebie gniew 
imperatorowej, przeciwstawiając się stale jej woli… Doszłam do wniosku, że powinnam wyna-
grodzić jego czułość. Powiem więcej, ulegając wdzięczności, sądziłam, że ulegam uczuciu”;
D. Sidorski, dz. cyt., s. 165–166.
70 Historia Dyplomacji …, dz. cyt., s. 510.
71 N. Panin w liście do Repnina pisał: „Gdyby wbrew wszelkiemu spodziewaniu, ze strony nun-
cyusza papieskiego, lub też ze strony dworu rzymskiego, bezpośrednio, zaszła jakoweś sprzeci-
wienie i przeszkody, polecam Wam oświadczyć imieniem własnem, lub imieniem dworu, … że 
protest taki nie przeszkodzi nowemu prymasowi w wykonywaniu swego urzędu, nawet pomimo 
papieża, a będzie miał ten tylko skutek, że narazi religię katolicką w Polsce na takie skutki, które 
obecnie, ze strony niechętnych, wyłącznie są przypisywane wpływom rosyjskim”; A. Kraushar, 
Książę Repnin..., t. 1, s. 269.
72 M. Dernałowicz, dz. cyt., s. 194.
73 Radom i Bar…, dz. cyt., s. 166–171.
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podpisania aktu konfederacji, w którym miała ogłosić równość polityczną dysy-
dentów i domagać się gwarancji rosyjskich. Opanowany strachem, że zebrana 
z całego kraju szlachta otwarcie podniesie przeciw niemu bunt, król starał się od-
wlec zamiar Repnina74.

13 czerwca 1767 r. Karol Radziwiłł pojawił się w Radomiu w asyście 
przydzielonych mu przez Repnina oddziałów pułkownika Wasyla Karra. W at-
mosferze odwetu na królu i Czartoryskich zawiązała się 23 czerwca 1767 r. kon-
federacja generalna, pod laską Radziwiłła. Konfederaci, wśród których nie brako-
wało ograniczonych w swej władzy przez dowódców wojsk carskich hetmanów, 
złożyli na żądanie Repnina przysięgę, a następnie odczytano akt konfederacji wy-
pracowany w kancelarii posła rosyjskiego. Zawierał on – poza innymi – trzy pod-
stawowe punkty: gwarancji, jakich miała udzielić Katarzyna II „do zabezpieczenia 
na zawsze całości praw i dawnego kształtu rządowego, który tak szczęśliwie osła-
niał dotąd pokój, obfitość i pomyślność Rzeczypospolitej”; zapewnienie przyzna-
nia dysydentom na najbliższym sejmie takich samych praw politycznych, jakimi 
cieszyli się katolicy; konfederacja zawiązała się przy osobie króla, a nie prze-
ciwko niemu75.

Konfederacja z Radomia do Warszawy została przeniesiona z 28 na 29 
lipca. Wraz z Radziwiłłem zjechali się do stolicy ministrowie, senatorowie 
i szlachta76. W październiku miał się odbyć sejm, musiano więc wybrać posłów 
podporządkowanych Repninowi i wyposażonych przez sejmiki w instrukcje zgod-
ne z jego żądaniami, to jest przyjęciem na stałe protekcji imperatorowej jako gwa-
rantki porządku wewnętrznego, zatwierdzeniem „praw kardynalnych” i sprawy 
dysydentów. By zapewnić sobie wybór posłów, ambasador próbował ich przeku-
pić. Ponadto do każdej miejscowości, w której miały odbywać się wybory, roze-
słał oddziały wojsk carskich, aby czuwały nad właściwym przebiegiem obrad77.
Niepokornych zalecał izolować i poddawać ruinie ich majątki.

Mimo to napotykano wśród szlachty na silny opór. Kościół rozpoczął za-
krojoną na szeroką skalę kampanię propagandową. Szczególnie energiczną dzia-

74 W rozmowach z ambasadorem król zarzucił mu, że rezultat sejmu i tak zostanie osiągnięty bez 
konfederacji, z uwagi na wojskową przewagę Rosji. Repnin podchodził do tego nieufnie, a pod-
czas jednej z takich rozmów odpowiedział mu w ostrych słowach: „Jeśli tak niechże W. Kr. Mość 
da nam piśmienne zapewnienie, że sprawa dysydentów będzie załatwioną, że forma rządów będzie 
przywróconą według poprzednich zasad i że naród szlachecki zażąda gwarancyi rosyjskiej za 
niewzruszalność praw i wolności Rzplitej”; A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 1, s. 287–288.
75 Repnin straszył wcześniej Poniatowskiego możliwością detronizacji, ale nigdy nie miał zamiaru 
zrealizować tej pogróżki. Nie pragnęła tego zarówno Katarzyna, jak i jej kanclerz Panin. Wszyscy 
oni zdawali sobie sprawę, że bardziej uległego monarchy nie znaleźliby nigdzie; A. Zahorski, 
dz. cyt., s. 280.
76 J. Kossakowski, Pamiętniki Józefa Kossakowskiego, biskupa inflanckiego: 1738–1788, wydał 
A. Darowski, Warszawa 1891, s. 60.
77 K.J. Nittman, Konfederacja barska i jej bohaterowie, Lwów; Warszawa; Kraków 1924, s. 13–14.
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łalność przejawiał biskup krakowski Kajetan Sołtyk, nie przyjmujący żadnych 
propozycji ugody. N. Panin – jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia sejmu 
– zalecał Repninowi jego aresztowanie. Ambasador odłożył tę decyzję na później, 
ponieważ informatorzy donosili mu na bieżąco o sytuacji na poszczególnych sej-
mach78. Jednak na wszelki wypadek wymógł na przywódcach konfederacji ogło-
szenie – tuż przed rozpoczęciem obrad sejmu – manifestu oznajmiającego, iż woj-
ska carskie zostają uznane „za posiłkowe i prawdziwie narodowi pomocne”79.

3 października 1767 r. rozpoczęły się obrady sejmu. Zgodnie ze zwycza-
jem, marszałek poprzedniego sejmu – Celestyn Czaplic – powinien był przekazać 
laskę nowemu marszałkowi, w tym przypadku Karolowi Radziwiłłowi, ale od-
mówił. Radziwiłł był marszałkiem konfederacji, a nie posłem, więc nie miał pra-
wa nie tylko przewodzić zgromadzeniu, ale w ogóle brać czynnego udziału w jego 
pracach80. Zasiadający w loży ambasador Rosji zainterweniował, w skutek czego 
obrady otworzył król i od razu oddał głos marszałkowi Radziwiłłowi, który wy-
głosił inauguracyjne przemówienie: 

„Raczyłeś łaskawie W. K. Mość złożyć sejm teraźniejszy … do czego by-
ła deklaracja Najjaśniejszej Imperatorowej JMC całej Rosji, przez wiel-
kiego Jej posła ks. JMC Repnina ministerialnie oświadczona…”81.

Po czym zwrócił się do posłów i senatorów, by wybrali przedstawicieli do 
podjęcia pertraktacji z ambasadorem w sprawie dysydentów i gwarancji Katarzy-
ny II dotyczących zasad ustrojowych Polski. Tej reprezentacji sejm miał przeka-
zać swe uprawnienia, posłowie powinni byli rozjechać się do domów, a gdyby nie 
przybyli w wyznaczonym terminie, by zatwierdzić ustalenia delegacji, nabrałyby 
one automatycznie mocy uchwał. Po wystąpieniu Radziwiłła sekretarz Marcin 
Matuszewicz odczytał projekt tzw. limity, czyli zredukowania sejmu.
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78 J. Kraszewski, dz. cyt., s. 36–37.
79 W jednym z listów Repnin meldował N. Paninowi: „Trudno opisać, jaki tutaj fanatyzm. Kobiety 
modlą się codziennie o zbawienie ginącej wiary; księża i kaznodzieje… nawołują lud do fanaty-
zmu, zgodnie z instrukcjami biskupów: krakowskiego i kamienieckiego… Lecz chociaż otwartej 
walki nie przewiduję, może się jednak wydarzyć jakieś tajne sprzysiężenie, którego ofiarą padnie 
król”; D. Sidorski, dz. cyt., s. 172–173.
80 T. Cegielski, Ł. Kądziela, dz. cyt., s. 99.
81 A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 2, s. 23–24.
82 Materiały do dziejów…, dz. cyt., t. 1, s. 132–134.
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W związku z niepomyślnym dla Repnina obrotem spraw, zdecydował się 
on na krok, którego w dziejach Rzeczypospolitej jeszcze nie było.  W nocy z 13 na 
14 października 1767 r. rozkazał pułkownikowi Osipowi Igelstromowi aresztować 
głównych opozycjonistów: biskupów K. Sołtyka i J. A. Załuskiego, hetmana 
W. Rzewuskiego i jego syna Seweryna83. Aresztowanych przewieziono najpierw 
do gmachu ambasady, stamtąd za Wisłę, aż wreszcie pod strażą odstawiono ich do 
Wilna. Repnin przesłał na ręce marszałka Radziwiłła wyjaśnienie, dlaczego doko-
nano aresztowań. Uzasadniając swoją decyzję, napisał: 

„… senatorowie w swoich czynnościach zapomnieli o godności Najjaśniej-
szej Imperatorowej Jejmości, czerniąc rzetelność jej zamysłów zbawien-
nych, nieinteresownych i prawdziwie przyjacielskich dla Rzplitej”84.

Zaczęto składać protesty na ręce marszałka, próbowano również prosić 
o pomoc króla, ale tego dnia Stanisław August udał się na polowanie.

Następnego dnia, po powrocie króla, odbyło się spotkanie na zamku w ce-
lu wyjaśnienia postępowania ambasadora. Postanowiono wysłać do Repnina dele-
gację, która miała domagać się zwolnienia aresztowanych. Ambasador odpowie-
dział natychmiast, że uwięzieni senatorowie i poseł nie mogą zostać zwolnieni, 
a dlaczego ich aresztował, wytłumaczył w deklaracji skierowanej do Radziwiłła. 
Gdyby nie to, że sejm został zaszczycony protekcją imperatorowej, nie zdecydo-
wałby się na takie kroki. Dodał, że ze swojego postępowania zobowiązany jest 
tłumaczyć się tylko przed Katarzyną II. Jedyną osobą, która zaprotestowała prze-
ciw działaniom Repnina, był kanclerz Andrzej Zamoyski85.

Sejm wznowił swoje obrady 15 października. Na sesji tej Matuszewicz 
ponownie odczytał projekt uchwały dotyczący limity. Tym razem nikt nie zaprote-
stował. Wyłoniono delegację liczącą sześćdziesięciu członków86, a na jej czele 
stanął całkowicie oddany ambasadorowi prymas Podoski. Po tym triumfie osią-
gniętym przez Rosję posiedzenie sejmu odroczono do 1 lutego 1768 r.

By uczcić swój sukces, Repnin postanowił zorganizować pod Warszawą 
manewry wojsk carskich, zapraszając na nie króla oraz wysokich dostojników. 
Po pokazie ambasador zaprosił wszystkich na śniadanie, na którym wzniósł toast 
za zdrowie króla, który w rewanżu wznosił toasty za zdrowie imperatorowej i jej 
posła87. Takie zachowanie Repnina w stosunku do gości zdarzało się niezmier-
nie rzadko88.

83 W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1, Warszawa 1991, s. 32–33.
84 A. Kraushar, Książę Repnin..., t. 2, s. 78–79.
85 Zamojski w formie protestu złożył rezygnację ze swojego urzędu, J. Kraszewski, dz. cyt., s. 38.
86 Materiały do dziejów…, dz. cyt., t. 1, s. 150.
87 D. Sidorski, dz. cyt., s. 183.
88 Poseł angielski James Harris w swoich wspomnieniach zanotował: „Delegatów sejmowych 
traktuje książę despotycznie i bezwzględnie … W taki sposób postępuje ze wszystkimi, z królem 
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Ostatnie posiedzenie sejmu odbyło się 5 marca89. Sesja przebiegała w cał-
kowitym spokoju. Delegaci sejmowi przedstawili posłom dokument, w którym 
innowiercom zapewniono swobodę wykonywania praktyk religijnych, budowy 
świątyń we wszystkich miejscowościach, sprawiedliwsze opodatkowanie, równo-
uprawnienie polityczne i specjalny sąd. W dokumencie zawarto tzw. prawa kardy-
nalne określające zasady ustrojowe Polski. Zaliczono do nich: wolną elekcję, libe-
rum veto, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, wyłączne prawo posiada-
nia przez szlachtę ziemi i sprawowania urzędów90. Wszystko, co zostało zapropo-
nowane, posłowie przyjęli bez sprzeciwu. Żaden następny sejm owych postano-
wień nie miał prawa zmieniać, a gdyby się na to odważył, wówczas Rosja całą 
swoją potęgą mogła się temu przeciwstawić, ponieważ była gwarantem porządku 
wewnętrznego i pomyślności Rzeczypospolitej. Sejm zwrócił się do Katarzyny II 
z prośbą, by zechciała takiej gwarancji Polsce udzielić. Oczywiście, prośba ta 
została spełniona. W końcowym słowie marszałek rozwiązującej się konfederacji 
i sejmu, Karol Radziwiłł, podziękował Bogu, królowi, wszystkim stanom, a także 
Katarzynie II, której: 

„… należy złożyć głębokie dziękczynienia, że się łaskawie i skutecznie 
do interesów Rzplitej przez JO wielkiego posła swego ks. JMC Repnina, 
wielkiego ministra wkładać raczyła”91.

Po zakończonych obradach sejmu zaczęto wynagradzać tych, którzy nie 
sprzeciwiali się woli carycy. Zleciła ona Repninowi, aby wypłacił królowi, sto 
tysięcy rubli. Radziwiłł odzyskał województwo wileńskie i majątki. Matuszewicz 
dostał awans do stanu senatorskiego jako kasztelan brzeski. Prymas Podoski ude-
korowany został przez ambasadora Orderem Świętego Andrzeja. Rosja uzyskała 
pełną kontrolę nad ustrojem państwowym Rzeczypospolitej. Każda jego zmiana 
wymagała formalnej zgody gwarantki. W tym czasie książę Repnin odgrywał 
w Warszawie o wiele większą rolę niż król; tonem prawdziwej wyższości zwracał 
się do najznamienitszych osób. Po zakończonej debacie sejmowej zaczął sprawo-
wać despotyczne rządy, zmuszając do milczenia każdego, kto ośmieliłby się 

nawet. Byłem sam niefortunnym między nimi pośrednikiem, na maskaradzie urządzonej przez 
księcia Radziwiłła. Król miał ochotę wstrzymać rozpoczęcie tańców, do czasu, aż ukończy się 
wieczerza w sali, gdzie biesiadowaliśmy, gdyż ta ostatnia była większą. Książę Repnin nie życzył 
sobie tego i kazał powiedzieć królowi, by tańce rozpoczęto zaraz, w innej sali. Gdym to zakomu-
nikował królowi, ten ostatni prosił mnie, bym wpłynął na Repnina, aby się wstrzymał, dopóki sala 
większa uprzątniętą nie zostanie. Na to Repnin rzekł: tak być nie może, a jeśli król nie przyjdzie na 
salę, to rozpocząć każę tańce bez niego! I król poddał się temu rozkazowi”; Polska stanisławowska 
w oczach cudzoziemców, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963, s. 294.
89 T. Korzon, dz. cyt., t. 4, s. 190–191.
90 W. Konopczyński, Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, w świetle źródeł przedsta-
wił Władysław Konopczyński, Kraków 1924, s. 7–11.
91 D. Sidorski, dz. cyt., s. 191.
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sprzeciwić jego woli92. Nic nie obrazowało lepiej tej sytuacji niż widok nuncjusza 
papieskiego czekającego półtorej godziny w przedpokoju ambasadora na posłu-
chanie. Przykładów wszechmocy Repnina było więcej. Na przyjęciu u prymasa 
rozmawiano o dawnych monarchach polskich, którzy – wygnani z własnego kró-
lestwa – zmuszeni byli do wykonywania jakiegoś zawodu, by zdobyć środki na 
utrzymanie. Rozprawiający o tym król powiedział, że znalazłby się w ogromnie 
kłopotliwej sytuacji, gdyby jego to spotkało, gdyż nie posiada żadnej umiejętno-
ści, która pozwoliłaby mu zarobić na życie. Na to ambasador rosyjski odrzekł: 

„Przepraszam waszą królewską mość, przecież umie wasza królewska mość 
znakomicie tańczyć”93.

Gwałtowne postępowanie Repnina, wywiezienie senatorów do Rosji, spra-
wa dysydentów, szkodliwe zmiany w konstytucji oraz narzucona siłą gwarancja 
Katarzyny II wywołały protest zbrojny w postaci konfederacji barskiej94. 29 lutego 
1768 r. na Podolu w miasteczku Bar – pod wodzą Józefa Pułaskiego i Michała 
Krasińskiego – został ogłoszony akt odnowienia ubiegłorocznej konfederacji ra-
domskiej w obronie wiary i wolności95.

Repnin przyjął nowinę o konfederacji z mieszanymi uczuciami – niepokoju 
i wzgardy96; wstrzymał jednak zarządzoną ewakuację wojsk z terenu Rzeczypo-
spolitej z powodu powikłań międzynarodowych, jakie ten ruch nadgraniczny mógł 
wywołać ze strony Turcji i Austrii. Postanowił też skłonić Radę Senatu, by we-
zwała na pomoc pułki imperatorowej, w czym liczył na poparcie króla. Wyjaśniał 
również N. Paninowi, że Rosja nie powinna zostawiać Polski własnemu losowi, 
skoro obiecała jej uspokojenie także w razie wojny zewnętrznej, a dysydentom 
i przyjaciołom przyrzekła protekcję. Stanisław August był przekonany, że skoro 
w Polsce stacjonowało już czterdzieści tysięcy żołnierzy rosyjskich, to Repnin 
w każdej chwili mógł ich użyć do jego detronizacji, dlatego wolał poprosić amba-
sadora o skierowanie tych wojsk do stłumienia buntu97.

Repnin w końcu kwietnia otrzymał z Petersburga list, który utwierdził go 
w decyzji bezwzględnego łamania oporu. Sam zagrzewał swoich mocodawców do 
stosowania twardych represji. By uniknąć zadrażnienia stosunków z Portą i Wied-
niem, ambasador pozwolił ścigać buntowników tylko do granic cesarskich i turec-

92 S. Wasylewski, Na dworze króla Stasia, Kraków 1957, s. 116–118.
93 Polska stanisławowska…, dz. cyt., s. 295.
94 W. Konopczyński, dz. cyt., s. 11–12.
95 T. Korzon, dz. cyt., t. 3, s. 40.
96 W liście do N. Panina z 25 marca pisał: „… Jakaś tam garść podrzędnej szlachty, ciemna i fana-
tyczna, bez kierownictwa możnowładców, rzuca się z motyką na słońce, naśladując średniowiecz-
ne krucjaty, pomstuje, rozkazuje, podnosi ton, a nosa z wnętrza kraju nie śmie wyściubić”; 
W. Konopczyński dz. cyt., t. 1, s. 43.
97 Rozmowy z ludźmi; Stanisław August Poniatowski, wybór oprac. S. Wasylewski, Lwów 1930, 
s. 37–41.
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kich, a w razie wkroczenia do Polski sąsiedzkich wojsk – kazał je traktować tak, 
jak zachowają się one same98. Do chana i paszy chocimskiego pisał listy pełne 
urągania na zuchwalstwo konfederatów. 19 maja skierował na Ukrainę generał-
majora S. Apraksina i nakazał mu dwoma pułkami piechoty i kilku szwadronami 
karabinierów odrzucić barzan od Halicza, a generał-major Piotr Kretecznikow 
dostał rozkaz natarcia od strony Winnicy.

W całym kraju powstawały ogniska oporu przeciwko Rosji. Po lekkich 
starciach 22 sierpnia wojska carskie zajęły Kraków99. Repnin postanowił przy-
kładnie ukarać wytrwałych obrońców miasta. Przekonawszy się, że wypuszczani 
za rewersem konfederaci z nieprzepartą siłą wracają pod broń, uwolnił tym razem 
jedynie tych, którzy przystąpili do konfederacji pod przymusem. Zaś wojsko ro-
syjskie, w którym poległo bądź odniosło rany około pięciuset żołnierzy, nagrodził 
kontrybucją wziętą z dóbr biskupa krakowskiego, tudzież z majątków „buntowni-
ków”100. Sejm „Repninowski” wprowadził sądy ultimae instantiae – sędziego 
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98 Radom i Bar …, dz. cyt., s. 193–194.
99 Korespondencya między Stanisławem Augustem a Ksawerym Branickim łowczym koronnym 
w roku 1768. Konfederacya Barska, wydał L. Gumplowicz, Kraków 1872, s. 32.
100 W. Konopczyński dz. cyt., t. 1, s. 82.
101 D. Sidorski, dz. cyt., s. 203–204.
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propozycji102. Mimo działania wojsk carskich Repnin zauważył, że sprawy 
w Polsce wymykają mu się spod kontroli. W celu poprawy swojego stanowiska 
chciał utworzyć w Polsce „gosudarstwiennyj korpus” i ogłosić wrogami wszyst-
kich, którzy do niego nie przystąpią. Planował też ściągnięcie wojska z Wielko-
i Małopolski na Ruś, by zabezpieczyć tyły głównej armii na froncie tureckim. 
O takim posunięciu, bez wiedzy Repnina, pomyślano już w Petersburgu. Nikita 
Panin poprosił króla pruskiego, aby ten użył części wojska na poskromienie 
i trzymanie w ryzach Wielkopolski103. Swoimi nieudolnymi posunięciami pod 
koniec 1768 r. i na początku 1769 r. Repnin spowodował, że Katarzyna II podję-
ła decyzję o pozbawieniu go urzędu ambasadora. W reskrypcie z dnia 10 kwiet-
nia 1769 r. Nikołaj Repnin został odwołany ze stanowiska posła pełnomocnego 
w Rzeczypospolitej i w czerwcu tego roku opuścił Warszawę104.

Po wyjeździe z Polski Repnin uczestniczył w wojnach rosyjsko-tureckich. 
Był również ambasadorem w Turcji i generał-gubernatorem w Rydze. Po wybu-
chu powstania kościuszkowskiego został naczelnym dowódcą wojsk rosyjskich 
walczących z powstańcami, faktycznie dowodził jedynie rosyjską armią na Li-
twie. Następnie otrzymał stanowisko generał-gubernatora ziem litewskich wcie-
lonych w wyniku III rozbioru do Rosji, był autorem tekstu aktu abdykacji podpi-
sanego 25 listopada 1795 r. w Grodnie przez Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Zmarł na atak apopleksji 24 maja 1801 r.105. Całą swoją służbą dla dworu 
rosyjskiego dowiódł, że jest w stanie zawsze stać na straży interesów swojego 
władcy106, walnie przyczyniając się do zmiany obrazu politycznego Europy w II 
poł. XVIII w.

102 J. Łojek, Geneza i obalenia konstytucji 3-go maja; Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 
1787–1792, Lublin 1986, s. 24.
103 W. Konopczyński dz. cyt., t. 1, s. 154–155.
104 A. Kraushar, Książę Repnin..., dz. cyt., t. 2, s. 321.
105 M.T. Pietrow, dz. cyt., s. 267.
106 Repnin nie pozostawił męskiego potomka. Jego córka Aleksandra była żoną księcia Grigorija 
Siemienowicza Wołkońskiego. Zasługi Repnina były tak znaczne, iż car Aleksander I zalecił 
w dniu 12 czerwca 1801 r.: „By rodzony wnuk księcia Repnina książę Nikołaj Wołkoński przyjął 
jego nazwisko, tak by ród książąt Repninów, którzy tak wielce przysłużyli się ojczyźnie, ze śmier-
cią ostatniego z nich nie zgasł, lecz odnawiając się będzie zawsze przykładem; M.T. Pietrow, 
dz. cyt., s. 405.
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Senat w sporze o kształt instrukcji dla deputacji  
do traktowania z ambasadorem rosyjskim na Sejmie 1793 r. 

 
 

ejm 1793 r. przyjął projekt instrukcji dla deputacji do traktowania  
z ambasadorem rosyjskim 5 lipca. Prace nad nim trwały od 28 czerw-
ca i były przerywane innymi kwestiami pojawiającymi się w obra-

dach, i odraczającymi rozpatrywanie tej materii1. Znaczenie sporu wokół ustale-
nia kształtu instrukcji podkreśla fakt, że swoimi zapisami miała ona zabezpie-
czyć deputowanych i cały sejm przed zdradą (to jest ratyfikacją zaboru)2. In-

                                           
1 Były nimi: formuła przedłużenia sejmu, poszerzenie senatu o marszałków powiatowych z Litwy, 
których konfederacja targowicka uczyniła kasztelanami, kwestia aresztowania posłów, sprawa 
niedopełnienia obowiązków przez pieczętarzy (kanclerze – wbrew zaleceniu wydanemu przez 
sejm – nie podali noty ambasadorowi rosyjskiemu), projekt o bezpieczeństwie osób sejmujących. 
Por.: D. Iłowajski, Sejm grodzieński roku 1793. Ostatni sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 
1872, s. 134–138, J.I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772–1799. Studia do histo-
ryi ducha i obyczaju przez J.I. Kraszewskiego, t. 3, 1791–1799, Poznań 1875, s. 356–357;  
Z. Mann, Stanisław August na sejmie ostatnim, Warszawa 1938, s. 52, 54. Przez prace nad projek-
tem należy rozumieć proces legislacyjny toczący się na forum sejmu od złożenia i czytania projek-
tu przez podawanie dodatków oraz poprawek po jego przyjęcie jednomyślne bądź w głosowaniu. 
Istotną częścią procesu kształtowania praw były wypowiedzi sejmujących w przedmiocie rozpa-
trywanych projektów. 
2 O ile opozycja sejmowa proponowała wysłanie poselstwa w odpowiedzi na żądania zaborców, to 
biskup inflancki Józef Kossakowski przekonywał do wyłonienia organu do rozmów traktatowych, 
ale nie do cesji i z ograniczoną mocą, co miało zostać zapisane w instrukcji. Ten pogląd popierał 
także król. Patrz: wystąpienia biskupa inflanckiego J. Kossakowskiego w dniach 25 i 26 czerwca,  
i króla 25 czerwca (sesje 8–9): Sejm grodzieński1793 (dalej: DI), wyd. H. Olszewski, czerwiec 
2012– brak paginacji; Dyariusz Seymu extraordynaryjnego pod zwiąskiem Konfederacyi Targo-
wickiej 1793. roku dnia 17 junji w Grodnie zebranego za Uniwersałami króla imci w radzie nieu-
stającej po przywróceniu jej przez Konfederacyą Targowicką bezstronnym piórem od przytomnego 
w tedy spisany; w którym umieszcza się część znaczna mów drukowanych pisały się atoli treści 
przymawiania się posłów, które częstokroć rozwaga do druku podając w terminach zapewne osło-
dziła lub niebyłemi kwiaty upiększyła (dalej: DII), Biblioteka Kórnicka rkps. syg. 1238,dostępny 
na stronie internetowej wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, http:// www.wbc. poznan.pl/ dlibra/ 
docmetadata?id=100383&from=&dirids =1&ver_id=&lp=11&QI=, [29 czerwiec 2012], s. 31–32, 
34–35, 40–41 (od 2 lipca w diariuszach jest różnica w numeracji sesji); A. Trębicki, Opisanie 
sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie. O rewolucji roku 1794, oprac.  
J. Kowecki, Warszawa 1967, s. 102–105, 117–118; J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 354; Z. Mann,  
dz. cyt., s. 50–51. 
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strukcja jednak nie tylko zakreślała przedmiot, w którym deputacja władna była 
prowadzić negocjacje i jej moc, ale przede wszystkim zawierała deklarację jej 
ustanowienia3. Woli wyłonienia organu do negocjacji ani z Rosją, ani z Prusami 
sejm bowiem do tego czasu nie wyraził. Nie przyjęto projektu złożonego przez 
marszałka sejmowego Stanisława Kostkę Bielińskiego o potrzebie wyłonienia 
delegacji, a w zaleceniu przygotowania instrukcji deputację opisano miękko jako 
jedynie „proiective żądaną”4. Stąd też zrozumiały jest ferment powstały w tym 
momencie sejmowania. Opozycja obawiała się decyzji w tej sprawie, postulowa-
ła limitę, stosowała obstrukcję5. Ambasador rosyjski Jacob Johann Sievers oka-
zywał zniecierpliwienie. Naciskał na sejmujących, używając surowych środków, 
prowokował – mimo woli – wzmożenie oporu i zwłokę6. Inspirowani przez nie-
go uczestnicy obrad nalegali na rozpoczęcie prac związanych z instrukcją,  
a następnie podejmowali kroki do ustalenia – w tych warunkach – możliwie 
dogodnej dla Rosji postaci projektu. Złożono dwa projekty: kanclerski i opozy-
cyjny, także dodatki, przy czym projekt kanclerzy był dwukrotnie poprawiany  
– 4 i 5 lipca7. Członkowie senatu8 włączyli się do dyskusji nad instrukcją 3 i 5 
                                           
3 „… Rzeczpospolita … z największą spieszy uprzejmością do wyznaczenia i umocowania osób 
do traktowania …”; Instrukcja WW. i UUr. deputowanym do traktowania z JW. ambasadorem 
rosyjskim za plenipotencją ku temu wydaną, Volumina Legum (dalej: VL), t. X, Konstytucje sejmu 
grodzieńskiego z 1793 roku, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1952, s. 9. Sama plenipotencja  
i wyznaczenie osób do deputacji zostały określone w odrębnych projektach. 
4 Zalecenie WW. pieczętarzom O. N., tamże, s. 8; DI; Termin „proiective żądana” w instrukcji  
(a nie jak brzmiało to pierwotnie „wyznaczyć się mająca”) oznaczał, że sejm w sprawie deputacji 
nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Natomiast projekt o potrzebie wyłonienia delegacji, na-
tychmiast okrzyknięty pokątnym, nie zyskał uznania izby nawet po zmianie terminu „delegacja” 
na „deputacja”. Sesja 7–9, w dniach 24–26 czerwca; patrz: DI; DII, s. 27–46; A. Trębicki, dz. cyt., 
s. 93–126. 
5 Postulat limity uzasadniano potrzebą zwłoki lub wprost odroczenia decyzji nad instrukcją. Wy-
stąpienia posłów dnia 1 lipca (sesja 11): Antoniego Karskiego (płocki); patrz: DI; DII, s. 50;  
A. Trębicki, dz. cyt., 132–133; Józefa Służewskiego (sandomierski); patrz: A. Trębicki, dz. cyt., 
133–134; Tadeusza Skarżyńskiego (łomżyński), Głos Tadeusza Szymona Bończa Skarżyńskiego 
Skarbnika i Posła Ziemi Łomżyńskiej na Sesyi Sejmowej dnia 1 lipca 1793 roku w Grodnie miany, 
DI; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., 134–136. Opozycja korzystała z dostępnych na forum sejmu środ-
ków walki: składała konkurencyjne projekty, postulowała dodatki, często zabierała głos, tamowała 
czynności sejmu. O obstrukcji stosowanej nie tylko przez opozycję na sejmach za rządów Rady 
Nieustającej; patrz: A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Stu-
dium z dziejów kultury politycznej, Łódź 2005, s. 226. 
6 Por.: A. Trębicki, dz. cyt., s. 148–149; J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 356–357; Z. Mann, dz. cyt., s. 52. 
7 Por.: tamże, s. 54.  
8 Senat w parlamencie dawnej Rzeczypospolitej stanowił jeden z trzech stanów sejmujących obok 
króla i stanu rycerskiego. W jego skład wchodzili z urzędu: arcybiskupi i biskupi Kościoła rzym-
skokatolickiego, wojewodowie i kasztelanowie oraz ministrowie. Listę i hierarchię urzędów sena-
torskich określało prawo. Należy podkreślić, że obsada urzędów senatorskich posiadała przywilej 
udziału w sejmie, ale nie obowiązek, stąd senat z różnych powodów nie stawiał się na obradach  
w pełnym składzie. W omawianym sejmie 1793 r. wzięło udział łącznie tylko 20 członków senatu 
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skokatolickiego, wojewodowie i kasztelanowie oraz ministrowie. Listę i hierarchię urzędów sena-
torskich określało prawo. Należy podkreślić, że obsada urzędów senatorskich posiadała przywilej 
udziału w sejmie, ale nie obowiązek, stąd senat z różnych powodów nie stawiał się na obradach  
w pełnym składzie. W omawianym sejmie 1793 r. wzięło udział łącznie tylko 20 członków senatu 
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lipca. Całą debatę, podobnie jak inne ważne spory tego sejmu, zakończyły 
głosowania9. 

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie stanowiska senatu, jego posta-
wy, poziomu i powodów aktywności, czyli roli w podjęciu pierwszej decyzji 
sejmu dotyczącej wprost rokowań z ambasadorem rosyjskim. W zapisach źró-
dłowych nie ma takich wystąpień, które prezentowałyby uzgodnione zdanie 
senatorów i ministrów jako gremium, ponieważ członkowie senatu na forum 
parlamentu wypowiadali się we własnym imieniu 10. Stanowisko senatu i jego 
rola mają więc charakter abstrakcyjny, i są wypadkową przekonań prezentowa-
nych przez konkretnych biskupów i urzędników zasiadających w senacie, ich  
– każdego z osobna – indywidualnego wpływu na los projektów. 

Należy zaznaczyć, że ani spór wokół instrukcji, ani tym bardziej rola, jaką 
w nim odegrał senat, nie zostały dotychczas odpowiednio wyeksponowane  
w literaturze przedmiotu. Informacje o samej dyskusji sejmowej i projektach, 
których dotyczyła, są rozproszone, niepełne, nieścisłe, niekiedy nawet fałszy-
we11. Prace obejmujące całość obrad zwracają uwagę tylko na niektóre działania 
biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego (Z. Mann, J.I. Kraszewski),  
w kontekście sporu wymieniono także podkanclerzego litewskiego Kazimierza 

                                                                                                        
(licząc w to dwóch ministrów, którzy piastowali ten sam urząd marszałka wielkiego koronnego 
kolejno po sobie). Patrz: S. Kutrzeba, Sejm walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa [po 
1921], s. 1, 73–78; Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998, s. 61; Histo-
ria ustroju i prawa polskiego, J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Warszawa 2003, s. 219 
–220; M. Kallas, Historia ustroju Polski X – XX w., Warszawa 1996, s. 94–95, 97, 99; Tenże, 
Historia ustroju Polski, Warszawa 2007, s. 137–139; T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa 
sądowego Polski, Warszawa 1999, s. 46–47; J. Pietrzak, Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja 
i współczesność XV –XXI w., Warszawa 2002, s. 11–18; Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego, 
oprac. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 6–7, 10; A. Borkowska, Sejm grodzieński 1793 roku  
w ujęciu statystycznym (artykuł w druku); przypis 66 niniejszego artykułu. 
9 Pierwsze nad propozycją turnusu, drugie wg już przyjętej propozycji dotyczyło wyboru między 
projektami instrukcji; patrz: DI, Sesja 16; DII, Sesja 15, s. 81–82; A. Trębicki, dz. cyt., s. 195 (opis 
urywa się jeszcze przed drugim głosowaniem); „Korrespondent Krajowy i Zagraniczny”, (dalej: 
KKiZ), nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1133, 1135; A. Borkowska, Przebieg i atmosfera głosowań na 
sejmie grodzieńskim 1793 roku (artykuł w druku). 
10 Oczywiście, z racji piastowanego urzędu kanclerz wielki koronny Antoni Sułkowski zabierał 
niekiedy głos w imieniu króla, również prezydujący w komisjach i deputacjach senatorowie na 
forum sejmu przedstawiali wyniki prac tych organów. Generalnie jednak można w kontekście 
wystąpień sejmowych (ale i innych form aktywności) użyć terminu „spersonalizowanie senatu”, 
gdzie głos z senatu, to zdanie konkretnego senatora, a nie całego senatorskiego grona. O „sperso-
nalizowaniu senatu” jako cesze drugich izb obecnie; patrz: J. Szymanek, Izby drugie parlamentu  
w procesie ustawodawczym. Studia nad polityką, t. 6, Warszawa 1999, s. 20. 
11 J.I. Kraszewski podał, że niejawne głosowanie zakończyło spór, podczas gdy na tym sejmie nie 
było sekretnych głosowań; patrz: A. Borkowska, Przebieg.... W tekście nie ma też jasności, mię-
dzy którymi projektami szedł turnus ani który z nich ostatecznie przyjęto (projekt, po której po-
prawce). Por.: J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 359. 
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Platera (J.I. Kraszewski). Pozostałe teksty analizujące tylko część obrad lub 
wyłącznie jakiś aspekt działalności sejmu, jeśli odnoszą się do początków sej-
mowania, to omawiają je na podstawie literatury12. 

Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią przede wszystkim dia-
riusze, które – zdając sprawę z czynności sejmowych zawierają relacje z debat 
parlamentarnych (zamieszczając sprawozdania z wystąpień lub ich treść in 
extenso). Pozostałe teksty źródłowe, na przykład informacje prasowe, potrakto-
wano pomocniczo13. Ponieważ wystąpienia członków senatu w omawianym 
                                           
12 Historiografia sejmu 1793 r. opisuje sesje, podczas których podejmowano materię instrukcji, ale 
nie śledzi przebiegu debaty ani udziału w niej senatorów. Skąpo też odnosi się do przedmiotu 
sporu, którym były wniesione pod obrady projekty instrukcji. Dwie prace traktujące o działalności 
Sieversa w czasie sejmu pomijają bądź niemal pomijają spór o instrukcję. W pamiętnikach Siever-
sa (które stanowią opracowanie materiałów źródłowych związanych z ambasadorem rosyjskim) od 
nacisków na przyspieszenie prac sejmowych, burzy 2 lipca wywołanej aresztowaniem posłów 
opozycji, autor przechodzi do dnia 9 lipca, to jest przyjęcia plenipotencji; patrz: J.J. Sievers, Jak 
doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski, oprac. B. Grochulska i P. Ugniewski, Warszawa 
1992, s. 115–118. Podobnie D. Iłowajski, koncentrując się na wpływie Sieversa na sejm, omówił 
naciski ambasadora rosyjskiego i reakcje na nie izby. O projekcie instrukcji wzmiankował pod 
dniem 3 lipca. Zauważył, że spór stale był przerywany innymi kwestiami i zaznaczył, że król  
i Bieliński nalegali na rozpoczęcie prac nad instrukcją. Nic natomiast nie napisał o rozstrzygnięciu 
sporu i wpływie senatorów na decyzję sejmu; por.: D. Iłowajski, dz. cyt., s. 133–141. Natomiast 
Zygmunt Mann, który badał źródłowo działalność Stanisława Augusta Poniatowskiego na sejmie 
1793 r., chcąc zdjąć z króla brzemię pełnej odpowiedzialności za dzieło ratyfikacji rozbioru, przy-
glądał się także otoczeniu władcy. Zarysował debatę o instrukcję, wspomniał o dwóch projektach: 
kanclerskim i Gołyńskiego. Z senatu zwrócił uwagę tylko na inicjatywę biskupa inflanckiego  
J. Kossakowskiego solwowania sesji 3 lipca. Później opisał działania króla zmierzające do odwie-
dzenia Sieversa od czytania na sejmie jego noty w obawie przed reakcją sejmu, kończąc przyję-
ciem projektu z poparciem króla; patrz: Z. Mann, dz. cyt., s. 54–55. Z kolei Józef Ignacy Kraszew-
ski dużo uwagi poświęcił sporom toczącym się równolegle z kwestią instrukcji. Przedstawił cie-
kawy opis sesji, w czasie których sejm zmierzał do decyzji nad nią. Zauważył podnoszoną przez 
sejmujących różnicę między projektem Gołyńskiego a pieczętarskim, wspomniał o udziale  
w debacie Józefa Kossakowskiego, który 5 lipca poddał krytyce projekt instrukcji z poprawkami 
opozycji. Opis jednak jest nieścisły; patrz: J. Ignacy Kraszewski, dz. cyt., s. 356–359; przypis  
10 niniejszego artykułu. Dla części autorów sprawa instrukcji dla deputacji do traktowania z Rosją 
nie stanowiła przedmiotu badań. Leon Wegner poświecił swój tekst kwestii pruskiej na sejmie; 
patrz: L. Wegner; Sejm grodzieński ostatni. Ustęp od 23 sierpnia do 26 września, Poznań 1866. 
Natomiast Jana Wąsickiego interesowały projekty ustrojowe targowiczan sprzed sejmu i prace nad 
nową formą rządu już w czasie jego trwania; patrz: J. Wąsicki, Targowica i sejm grodzieński 
ostatni, Poznań 1952. Również monografia Łukasza Kądzieli, dotycząca politycznej działalności 
marszałka wielkiego koronnego Fryderyka Moszyńskiego, nie obejmuje całokształtu prac sejmu. 
Ponieważ marszałek wielki koronny zadebiutował w obradach dopiero 16 września, autor nie 
badał więc początków sejmu i omówił je krótko na podstawie prac D. Iłowajskiego i Z. Manna; 
patrz: Ł. Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792 
–1793, Warszawa 1993, s. 145–146 (wraz z przypisami 1–5). 
13 Już cytowane diariusze DI, DII, opisanie sejmu autorstwa A. Trębickiego, także KKiZ, nr 55, 56 
z 9, 13 lipca 1793; oraz VL, t. 10. Opisy sesji zamieszczone w „Gazecie Warszawskiej” były tak 
krótkie, że nie zawierały sprawozdań z konkretnych wystąpień członków senatu w tej debacie; 
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Natomiast Jana Wąsickiego interesowały projekty ustrojowe targowiczan sprzed sejmu i prace nad 
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13 Już cytowane diariusze DI, DII, opisanie sejmu autorstwa A. Trębickiego, także KKiZ, nr 55, 56 
z 9, 13 lipca 1793; oraz VL, t. 10. Opisy sesji zamieszczone w „Gazecie Warszawskiej” były tak 
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sporze nie zachowały się w pełnym brzmieniu, skonfrontowano ich opisy po-
chodzące z różnych źródeł14. 

Spór o instrukcję toczył się najpierw wokół projektu podanego przez 
kanclerzy 28 czerwca (dalej: projekt kanclerski) i projektu wniesionego 1 lipca 
przez Ludwika Gołyńskiego, posła czernihowskiego (dalej: projekt Gołyńskiego, 
projekt opozycji). Potem dotyczył już kolejnych wersji projektu kanclerskiego 
po poprawkach z 4 lipca  dokonanych przez deputację konstytucyjną i kanclerzy  
oraz 5 lipca, kiedy dodatki podawali także sejmujący15. Dla stronników Rosji 
kierunek sporowi wyznaczało odrzucenie projektu Gołyńskiego i doprowadzenie 
do wyboru między projektem kanclerskim z 28 czerwca i 4 lipca. 

Autorstwo projektu kanclerskiego rodzi różne domysły. Jedno ze źródeł 
wskazuje wprost na Sieversa. Historiografia przypisuje je, przynajmniej w czę-
ści, biskupowi inflanckiemu Kossakowskiemu16. Kanclerz wielki koronny Anto-
ni Sułkowski, podając projekt, wyraźnie zaznaczył, że nie pisali go wyłącznie 
kanclerze17. 

Projekt ten dawał deputowanym władzę do „traktowania” i w czterech 
punktach określał przedmiot negocjacji: 

- przymierze z Rosją, 
- forma rządu: ułatwienia „przechodu mieszkańców”, dochodzenia spra-

wiedliwości, 
- traktat handlowy, 
- udział Rosji w rokowaniach dotyczących handlu z dworem pruskim. 
 
Nadto zawierał ograniczenie mocy deputowanym (niczego nie mogli 

„czynić, stanowić i determinować” bez referencji do stanów sejmujących)  
i przysięgę – na wiarę, cześć i sumienie – że „żadnych ofiar i obietnic od nikogo 
nie biorą i nie wezmą”18.  

Instrukcję kanclerską poddano na sejmie surowej krytyce. Sprzeciw opo-
nentów budziła przede wszystkim inkorporacja ujęta definicją wieczystego 
                                                                                                        
patrz: „Gazeta Warszawska”, (dalej: GW), nr 55 z 10 lipca 1793 (wraz z suplementem do tego 
numeru) – brak paginacji. 
14 Zachowane sprawozdania były dość zgodne, różniły się redakcją, jedne były mniej, drugie 
bardziej obszerne. Rozbieżności nie zmieniały wydźwięku i znaczenia wystąpień. 
15 Sesje 10, 11, 15 (14–DII), 16 (15–DII) w dniach 28 czerwca, 1, 4 i 5 lipca, patrz: DI; DII, s. 48, 
57, 73, 76–77; A. Trębicki, dz. cyt., s. 128, 143, 181, 187; KKiZ, nr 54, 55, 56 z 6, 9, 13 lipca 
1793, s. 1083, 1104, 1126, 1129; GW, nr 54, 55, z 6, 10 lipca 1793. 
16 Por.: A. Trębicki, dz. cyt., s. 148; R.H. Lord, Drugi rozbiór Polski, przeł. A. Jaraczewski, War-
szawa 1984, s. 347 (przypis 28 do rozdziału dwudziestego); Z. Mann, dz. cyt., s. 54. 
17 Patrz: wystąpienie kanclerza wielkiego koronnego Antoniego Sułkowskiego przy podaniu pro-
jektu instrukcji: DI. 
18 Proiekt do Instrukcyi WW. i UUr. Deputowanym do Traktowania z JW. Ambassadorem Rossyi-
skim za Plenipotencyą ku temu wydaną, A. Trębicki, dz. cyt., s. 128–130; KKiZ, nr 54 z 6 lipca 
1793, s. 1083–1085; GW, nr 54 z 6 lipca 1793. 
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związku, tak ścisłego, że Rzeczpospolita i Rosja miały się stać „jakoby jednym  
i nierozdzielnym na zawsze ciałem”, i „zbyt ogólne wyrazy”, przez co była  
niejasna19. 

Natomiast projekt Gołyńskiego, także ograniczając moc deputowanym, 
upoważniał ich jedynie do „porozumienia” z ambasadorem rosyjskim. Finałem 
prac deputacji miał być projekt przyniesiony do sejmu „do rozważenia i udeter-
minowania”. Przedmiot rozmów określało kolejnych 5 punktów: 

- przywrócenie zagarniętych prowincji, 
- powrót do formy rządu (bez Konstytucji 3 Maja) z lat 1768 i 1775, 
- utrzymanie handlu z Rosją, 
- mediacja Rosji przy negocjacjach w sprawie handlu z Prusami, 
- zaproszenie posła austriackiego do rozmów20.  

 
Ambasador rosyjski nazwał ten projekt słowami „pusta gadanina”, argu-

mentując, że nie wspominał o odstąpieniu kraju, robił nadzieję na zwrot prowin-
cji, zamiast traktowania zakładał tylko zwykłe rozmówienie się o handlu  
i związku, do tego w obecności posła austriackiego21. 

Ponieważ w wymienionych projektach pojawiła się różnica w określeniu 
władzy, jaką mieliby rozporządzać deputowani, który to problem zaistniał także 
w trakcie debaty, należy zaznaczyć, że zalecenie literalnie nakładało na pieczęta-
rzy obowiązek ułożenia instrukcji do porozumienia z ambasadorem rosyjskim, 
czyli tak jak to ujął poseł Gołyński. Określenie „traktowanie” w nim nie padło22. 

Projekt kanclerski po pierwszej poprawce z 4 lipca łagodził wydźwięk 
wieczystego związku z Rosją, definiując go jako „wieczysty związek między 
równej niepodległości państwami”. Nadto w punkcie czwartym dodano ewakua-

                                           
19 L. Gołyński, Głos Jaśnie Wielmożnego Ludwika Gołyńskiego Pisarza Sądów laski Wielkiej 
Koronnej, Posła z Wdztwa Czerniechowskiego na Sesyi Sejmowej dnia 1 lipca roku 1793 miany, 
DI; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 141–143; J. Kimbar, Głos Jaśnie Wielmożnego Imć Pana Kim-
bara Stolnika i Posła Powiatu Upickiego na Sesyi Sejmowej dnia 1 lipca w Grodnie miany, DI; 
patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 147–148. Kolejna krytyczna opinia z 3 lipca (sesja 14): T. Skarżyń-
ski, Głos Tadeusza Szymona Bończa Skarżyńskiego Skarbnika i Posła Ziemi Łomżyńskiej na Sesyi 
Sejmowej dnia 3 miesiąca lipca 1793 roku w Grodnie miany, DI; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s 169 
–175. Por. R.H. Lord, dz. cyt., s. 347 (przypis 28. do rozdziału dwudziestego). 
20 L. Gołyński, Projekt instrukcji W.W. i U.U. Deputowanym do porozumienia się z J.W. Ambasa-
dorem rosyjskim przez J.W. Gołyńskiego posła czernihowskiego podany, DI, Sesja 11; A. Trębicki, 
dz. cyt., s. 143–145; KKiZ, nr 55 z 9 lipca 1793, s. 1104–1106. 
21 Patrz: D. Iłowajski, dz. cyt., s. 134. Działalność posła Gołyńskiego nie wzbudzała też aprobaty 
przyszłego marszałka wielkiego koronnego Fryderyka Moszyńskiego, który (jeszcze przed nomi-
nacją) nawoływał opozycję do roztropnego postępowania w obawie przed poszerzaniem zaboru 
pruskiego; patrz: Ł. Kądziela, dz. cyt., s. 146–147. 
22 Patrz: „do porozumienia” – Zalecenie…, VL, t. 10, s. 8; Por. sesja 9 dnia 26 czerwca: „do nego-
cjowania” – DI; „do negocyowania” – DII, s. 45; „do negocjowania” – A. Trębicki, dz. cyt., s. 125. 
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związku, tak ścisłego, że Rzeczpospolita i Rosja miały się stać „jakoby jednym  
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dorem rosyjskim przez J.W. Gołyńskiego posła czernihowskiego podany, DI, Sesja 11; A. Trębicki, 
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cję wojsk pruskich za przykładem danym przez wojska rosyjskie23. Natomiast po 
poprawce z 5 lipca w projekcie znalazły się następujące nowe elementy: zastrze-
żenie wyboru deputowanych z grona sejmujących, elekcja przez sekretne kreski, 
przyjęcie za fundament rozmów dotychczasowych umów międzynarodowych,  
a także plenipotencja24. Sejm ostatecznie przyjął projekt z 4 lipca. 

Spośród członków senatu w debacie o kształt instrukcji uczestniczyli:  
- biskup chełmski Wojciech Skarszewski – mówił 1 raz  3 lipca25, 
- biskup inflancki Józef Kossakowski – zabrał głos pięciokrotnie, raz  

3 lipca, cztery razy 5 lipca26, 
- kasztelan wojnicki Piotr Ożarowski – mówił krótko dwukrotnie, raz  

3 lipca i raz 5 lipca27, 
- podkanclerzy litewski Kazimierz Plater – wystąpił raz  5 lipca28, 
- hetman wielki litewski Szymon Kossakowski – przymówił się raz   

5 lipca29. 
 

Z obecnych w Grodnie senatorów i ministrów  biorących udział w koń-
czących spór głosowaniach w kwestii instrukcji milczeli nie tylko do tej pory 
niewykazujący zaangażowania w obradach, prezentujący niską aktywność na 
tym polu także na innych sejmach, marszałek wielki koronny Michał Mniszech  
i podskarbi nadworny litewski Antoni Dziekoński30, ale również zabierający już 
wcześniej głos w duchu opozycji (w obronie projektu Jankowskiego) i aktywny 

                                           
23Instrukcja WW. i UUr. Deputowanym do traktowania z JW. Ambasadorem rosyjskim za plenipo-
tencją ku temu wydaną, VL, t. X, s. 9–10; Projekt podług poprawy do instrukcyi W.W. i U.U. 
deputowanym do traktowania z J.W. ambasadorem rosyjskim za plenipotencyą ku temu wydaną, 
DI, Sesja 10 (w miejscu projektu pierwotnego znajduje się projekt poprawiony).  
24 Projekt zrekonstruowano na podstawie wystąpienia biskupa inflanckiego J. Kossakowskiego  
z dnia 5 lipca; patrz: przypis 25 niniejszego artykułu. 
25 Wystąpienie biskupa chełmskiego na sesji 14; patrz: DI; DII (sesja 13), s. 66–67; A. Trębicki, 
dz. cyt., s. 163; KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1122. 
26 Wystąpienia biskupa inflanckiego na sesji 14 i 16; patrz: DI; DII (sesja 13 i 15), s. 72, 78–79, 81; 
A. Trębicki, dz. cyt., s. 178–179, 188–189, 192; KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1125, 1129–1132. 
27 Wystąpienia kasztelana wojnickiego na sesji 14 i 16, patrz: DI; DII (sesja 13 i 15), s. 68, 81;  
A. Trębicki, dz. cyt., s. 192; KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1123; 1131–1132. 
28 Wystąpienie podkanclerzego litewskiego na sesji 16, patrz: DI; DII (sesja 15), s. 78; A. Trębic-
ki, dz. cyt., s. 189–190. KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1130. 
29 Wystąpienie hetmana wielkiego litewskiego na sesji 16, patrz: DI; A. Trębicki, dz. cyt., s. 192; 
KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1131. W DII nie ma zapisu tego wystąpienia. 
30 O braku zdolności lub walorów niezbędnych do aktywności oratorskiej obu wymienionych 
ministrów pisał Bernard Krakowski, który ustalił, że głos kanclerza wielkiego koronnego Mnisz-
cha nie był dostatecznie silny, by uprosić w izbie porządek, a ton „naśladował babę starą”. Nato-
miast podskarbi nadworny litewski A. Dziekoński miał być pozbawiony talentów w mowie i pió-
rze; patrz: B. Krakowski, Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans, 
Gdańsk 1968, s. 48, 59, 61, 101. 
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na forum sejmu 1793r. kasztelan smoleński Antoni Suchodolski31. Milczeli tak-
że: kasztelan ciechanowski Józef Oborski, hetman polny litewski Józef Zabiełło 
oraz optujący wcześniej po stronie zwolenników rozmów traktatowych poseł 
sandomierski, wkrótce podskarbi nadworny koronny, Teofil Załuski32. W materii 
instrukcji nie wypowiedzieli się również kanclerz wielki koronny Antoni Suł-
kowski i marszałek wielki litewski Ludwik Tyszkiewicz, jednak ich postawa 
miała pewien wpływ na przebieg sporu i jego ostateczny finał. 

W przedmiocie instrukcji 3 lipca jako pierwszy z senatu zabrał głos biskup 
chełmski W. Skarszewski. Zrobił to w sytuacji, w której na sejmie wciąż trwał  
kanalizujący energię opozycji  spór o niedopełnienie przez kanclerzy obowiąz-
ków. Kanclerze nie podali ambasadorowi rosyjskiemu noty będącej reakcją na 
zastosowane przez niego naciski, to jest zatrzymanie dochodów królewskich  
i nałożenie sekwestru na dobra marszałka wielkiego litewskiego Tyszkiewicza 
(jeszcze w czerwcu) oraz aresztowanie kilku posłów opozycji (2 lipca)33. Podczas 
obrad król i marszałek sejmowy nieskutecznie nalegali na rozpoczęcie prac nad 
instrukcją, zaś pieczętarze tłumaczyli się ze swojego postępowania34. Kiedy mówił 
biskup chełmski, izbie znane już były zarzuty kierowane przez opozycję wobec 
projektu kanclerskiego. Biskup Skarszewski wprawdzie także skrytykował ten 
projekt, podając nawet te same argumenty co sejmowa opozycja (inkorporacja  
i niejasna treść), żądając „… we wszystkich punktach poprawy jego odmiany na-
wet słów, które się w nim obojętnymi dostrzec będą mogły, gdyż to dzieło wyraź-
nie i światło powinno być napisane”35; jednak w żaden sposób nie wsparł opozycji 
w forsowaniu jej konkurencyjnego projektu, choć podczas debaty nad potrzebą 
wyłonienia delegacji poparł opozycyjny projekt poselstwa36. Nadto nie chciał 
przysięgi w projekcie. Uważał, że przyniosłaby tylko „krzywdę narodowi”, nie 
byłaby ani hamulcem dla złych, ani bodźcem dla dobrych37. 
                                           
31 Patrz: A. Suchodolski, Głos Jaśnie Wielmożnego Imć Pana Antoniego Suchodolskiego Kasztela-
na Smoleńskiego na Sesyi Sejmowej dnia 25 Junii 1793 roku miany, DI; DII, s. 31; A. Trębicki,  
dz. cyt., s. 101; KKiZ, nr 53 z 2 lipca 1973, s. 1063. O aktywności kasztelana smoleńskiego; patrz:  
A. Haratym, Antoni Suchodolski, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 45, Warszawa 
–Kraków 2007–2008, s. 269. 
32 Wystąpienia T. Załuskiego na sesji 5, 7 dnia 21, 24 czerwca, patrz: DI; DII, s. 20, 26, 29;  
A. Trębicki, dz. cyt., s. 78, 92, 97; KKiZ, nr 52 z 29 czerwca 1793, s. 1042–1043. 
33 Patrz: Zalecenie…, VL, t. X, s. 8. Wystąpienie kanclerza wielkiego koronnego. Sułkowskiego  
i biskupa inflanckiego Kossakowskiego; patrz: DI; DII (sesja 12), s. 62; A. Trębicki, dz. cyt.,  
s. 153–154; KKiZ, nr 55 z 9 lipca 1793, s. 110; D. Iłowajski, dz. cyt., s. 136; J.I. Kraszewski,  
dz. cyt., s. 357. Por. Z. Mann, dz. cyt., s. 52.  
34 Wystąpienie marszałka sejmowego przy zagajeniu sesji: DI; DII, s. 63; A. Trębicki, dz. cyt.,  
s. 155; zdanie króla DI; DII, s. 65.  
35 Wystąpienie biskupa chełmskiego: DI; patrz też: przypis 24 niniejszego artykułu.  
36 Wystąpienie tegoż na sesji 7 dnia 24 czerwca, patrz: DI; DII, s. 26; A. Trębicki, dz. cyt., s. 91; 
KKiZ, nr 53 z 2 lipca 1793, s. 1057. 
37 Wystąpienie tegoż; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 163; przypis 24 niniejszego artykułu. 
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na Smoleńskiego na Sesyi Sejmowej dnia 25 Junii 1793 roku miany, DI; DII, s. 31; A. Trębicki,  
dz. cyt., s. 101; KKiZ, nr 53 z 2 lipca 1973, s. 1063. O aktywności kasztelana smoleńskiego; patrz:  
A. Haratym, Antoni Suchodolski, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 45, Warszawa 
–Kraków 2007–2008, s. 269. 
32 Wystąpienia T. Załuskiego na sesji 5, 7 dnia 21, 24 czerwca, patrz: DI; DII, s. 20, 26, 29;  
A. Trębicki, dz. cyt., s. 78, 92, 97; KKiZ, nr 52 z 29 czerwca 1793, s. 1042–1043. 
33 Patrz: Zalecenie…, VL, t. X, s. 8. Wystąpienie kanclerza wielkiego koronnego. Sułkowskiego  
i biskupa inflanckiego Kossakowskiego; patrz: DI; DII (sesja 12), s. 62; A. Trębicki, dz. cyt.,  
s. 153–154; KKiZ, nr 55 z 9 lipca 1793, s. 110; D. Iłowajski, dz. cyt., s. 136; J.I. Kraszewski,  
dz. cyt., s. 357. Por. Z. Mann, dz. cyt., s. 52.  
34 Wystąpienie marszałka sejmowego przy zagajeniu sesji: DI; DII, s. 63; A. Trębicki, dz. cyt.,  
s. 155; zdanie króla DI; DII, s. 65.  
35 Wystąpienie biskupa chełmskiego: DI; patrz też: przypis 24 niniejszego artykułu.  
36 Wystąpienie tegoż na sesji 7 dnia 24 czerwca, patrz: DI; DII, s. 26; A. Trębicki, dz. cyt., s. 91; 
KKiZ, nr 53 z 2 lipca 1793, s. 1057. 
37 Wystąpienie tegoż; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 163; przypis 24 niniejszego artykułu. 
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Całe wystąpienie biskupa chełmskiego w duchu poprawy i utrzymania 
projektu kanclerskiego przeszło w izbie bez echa. Nie zamilkły też po nim 
oskarżenia kierowane pod adresem pieczętarzy.  

Następnie z grona senatorów do pracy nad instrukcją namawiał sejm kasz-
telan wojnicki, Piotr Ożarowski. Prosił króla, by przekonał do tego sejmujących. 
Sam twierdził, że jej materia mogłaby jeśli nie uratować, to chociaż zmniejszyć 
doznawane nieszczęścia38. Na to wystąpienie zebrani także nie zareagowali. 

Przy końcu tej sesji w sprawie instrukcji mówił jeszcze biskup inflancki 
Kossakowski. Jako jedyny z senatu przystąpił do wyeliminowania projektu Go-
łyńskiego z obszaru zainteresowania sejmu, zabierając głos w momencie, kiedy 
izba zmierzała do głosowania, a większość dla projektu kanclerskiego wydawała 
się być zagrożona39. Argumentował przeciw projektowi opozycji. Podważał jego 
wartość, określając mianem prywatnego40, a wywyższając kanclerski, który  
– w tym kontekście – przedstawiał się jako jedynie właściwa urzędowa odpo-
wiedź, podczas gdy porządek sejmowania nie różnicował projektów w ten spo-
sób41. Ponadto wysuwając ten sam zarzut co Sievers – upoważnienie deputacji 
tylko do porozumienia, a nie do traktowania – biskup Kossakowski nie zawahał 
się postawić woli ambasadora rosyjskiego i zdefiniowanej przez siebie woli 
większości (rozumianej jako nienarażanie się ambasadorowi żądającemu trakto-
wania, a nie tylko porozumienia) nad przyjętym przez sejm prawem zalecającym 
napisanie instrukcji (właśnie do porozumienia, jak już wspomniano). Co więcej, 
projekt kanclerski ratował słowami: „jeżeli … w czym niedogodny można go 
poprawić, jeżeli ciemny można go objaśnić”42. Biskup inflancki poddał także 
pomysł trybu dalszej pracy nad instrukcją – na „sesji prywatnej”, jak to określiła 
opozycja43. Nie na forum sejmu, ale przed sesją kanclerze wraz z deputacją kon-
stytucyjną mieli dokonać poprawek, a po dołączeniu także uwag sejmujących 
miano przynieść gotowy projekt do decyzji izby. Na koniec prosił jeszcze o sol-
wowanie sesji. Król popierając stanowisko biskupa Kossakowskiego przerwał 
spór salwowaniem, przy sprzeciwie opozycji44.  

Ambasador rosyjski, ponieważ znów nie zrealizowano jego oczekiwań, 
zażądał kategorycznie, ażeby w dniu następnym sejm przyjął instrukcję i opa-
trzył deputację plenipotencją. Całą noc naradzano się, jakie przedsięwziąć środ-
ki, aby spełnić jego oczekiwania. Podjęta ponownie próba zaaresztowania opo-

                                           
38 Wystąpienie kasztelana wojnickiego; patrz: DI, DII, s. 68; przypis 26 niniejszego artykułu. 
39Tak też sytuację interpretował Trębicki; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 176–177. 
40 Wystąpienie biskupa inflanckiego; patrz: tamże, s. 178. 
41 Por.: VL, t. 7, Przedruk Zbioru Praw, Staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732–1782 
wydanego, Petersburg 1860, s. 288–292. 
42 Wystąpienie biskupa inflanckiego; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 178–179. 
43 Wystąpienie posła Józefa Służewskiego (sandomierski) na sesji 15 dnia 4 lipca, patrz: DI. 
44 Patrz: przypis 25 niniejszego artykułu; Z. Mann, dz. cyt., s. 54. 
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zycjonistów nie powiodła się (posłowie nie nocowali w swoich kwaterach). 
Roznoszono więc plotki o poszerzaniu zaboru pruskiego, wzmacnianiu oddzia-
łów rosyjskich stacjonujących w pobliżu Grodna, podjętych przygotowaniach do 
wywózki opornych na Syberię45. 

Tymczasem przed sesją 4 lipca deputacja konstytucyjna i kancerze podda-
li projekt kanclerski poprawom. Już w czasie obrad wobec protestów sejmują-
cych, którzy nie mogli podać swoich dodatków, ponieważ nie zostali poinfor-
mowani o terminie i miejscu prac nad projektem46  król zwrócił się z prośbą  
o dokonanie ponownej poprawy instrukcji tym samym sposobem, który dzień 
wcześniej określił biskup inflancki Kossakowski47. 

Kolejny raz zawiedziony w swoich nadziejach Sievers zażądał przyjęcia 
projektu bez żadnej zwłoki. Zagroził, jak odnotował A. Trębicki, „Kossakow-
skim i innym naczelnikom swej partii”48 odebraniem urzędów i wszystkich in-
trat. Straszył, że użyje wszelkich środków, by zatrzymać w izbie sejmujących aż 
do wyznaczenia deputacji. Znów na jego rozkaz rozsiewano plotki mające skło-
nić sejm do podjęcia decyzji, przegrupowywano wojsko wokół miasta49. Nadto 
ambasador rosyjski przesłał dwie groźne noty do sejmu. Choć za sprawą króla nie 
czytano ich w czasie obrad, jednak treść tej korespondencji ujawniono opozycji50. 

Dnia 5 lipca marszałek sejmowy nie chciał nawet dopuścić do czytania 
nowo przyniesionej wersji projektu. Opozycja nie ustępowała i żądała rozstrzy-
gania w głosowaniu jedynie między projektami po poprawkach. Wówczas bi-
skup inflancki podjął kroki zmierzające do pozostawienia wyboru między pier-
wotnym projektem kanclerskim i tym z 4 lipca, który miał za najbardziej dogod-
ny, tak by projekt z ostatniej poprawki nie był w ogóle brany pod uwagę. Argu-
mentując przeciw ostatniej wersji projektu, podawał wątpliwą rację  „niezgod-
ność z myślą zapadłego prawa”, podczas gdy jedynym prawem przyjętym do-
tychczas w tej sprawie było zalecenie napisania instrukcji51. Ostrze krytyki kie-
rował w stronę nowych dodatków, stawiając liczne zarzuty, między innymi pod-
nosił, że wybór deputowanych niepotrzebnie został zastrzeżony tylko do osób 
sejmujących, ponieważ także wśród arbitrów znalazłyby się osoby godne tego 
zadania, a sposób elekcji (przez kreski sekretne) niedokładnie opisano. Dodał 
także, że uznanie traktatów za niewzruszalne uniemożliwiałoby w ogóle jakie-
kolwiek negocjacje. Mnożąc dalej zarzuty, piętnował również punkty zawarte  
w projekcie przez siebie popieranym – przysięgę i ewakuację wojska. Plenipo-
                                           
45 Patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 180. 
46 Wystąpienie posła Józefa Służewskiego (sandomierski); patrz: DI; A. Trębicki, dz. cyt., s. 181. 
47 Głos króla przy solwowaniu sesji, patrz: DI DII, s. 76. 
48 A. Trębicki, dz. cyt., s. 186–187. 
49 Tamże, s. 187; D. Iłowajski, dz. cyt., 140; J.I. Kraszewski, dz. cyt., 357–358; Z. Mann, dz. cyt., s. 52. 
50 D. Iłowajski, dz. cyt., s. 140–141; Z. Mann, dz. cyt., s. 55. 
51 Por.: A. Trębicki, dz. cyt., s. 189. 
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45 Patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 180. 
46 Wystąpienie posła Józefa Służewskiego (sandomierski); patrz: DI; A. Trębicki, dz. cyt., s. 181. 
47 Głos króla przy solwowaniu sesji, patrz: DI DII, s. 76. 
48 A. Trębicki, dz. cyt., s. 186–187. 
49 Tamże, s. 187; D. Iłowajski, dz. cyt., 140; J.I. Kraszewski, dz. cyt., 357–358; Z. Mann, dz. cyt., s. 52. 
50 D. Iłowajski, dz. cyt., s. 140–141; Z. Mann, dz. cyt., s. 55. 
51 Por.: A. Trębicki, dz. cyt., s. 189. 

Senat w sporze o kształt instrukcji … 

 

105 
 

tencję uważał za niepotrzebną przy zapisie o referencji do stanów sejmujących. 
Co więcej, atakował również skutki wynikłe ze sposobu pracy nad instrukcją, 
którego to sposobu sam był inicjatorem – a który później król już tylko powielił  
– zarzucając „nieznane autorstwo poprawek”, co zirytowało posłów na tyle, że 
zakłócili to wystąpienie. Opozycja pozostawała nieprzejednana52.  

W dalszej części sporu biskup Kossakowski odmówił królowi dalszego 
poprawiania projektu, zarzekając się, że nawet w głosowaniu nie postąpi inaczej, 
jak tylko poprze wersję z 4 lipca. Następnie przekonywał izbę, że nowe dodatki 
(wybór deputowanych) powinny na mocy prawa iść do deliberacji. Już przy 
ustalaniu propozycji turnusu, zwodził obradujących, sugerując, że w gruncie 
rzeczy nie ma znaczenia, którą wersję projektu sejm poprze, bowiem dodatki 
będzie można też składać po rozpoczęciu traktowania przez deputację (oczywi-
ście, miał na myśli popierane przez siebie wersje projektu – zmierzał ostatecznie 
do pozostawienia w głosowaniu wyboru między projektami z 28 czerwca  
i 4 lipca)53. Choć  według Trębickiego „ten sposób myślenia niejednego usidlił”, 
to ponieważ oponenci zażądali zapisania swobody podawania dodatków w tek-
ście instrukcji, „zwinął się [jednak] biskup na takowe wniesienia”54.  

Wystąpienia pozostałych członków senatu na tej sesji stanowiły jedynie 
wsparcie stanowiska biskupa inflanckiego, które nie przekonywało opozycji. 
Podobnie uwagę i ostrze krytyki kierowały one na nowe dodatki w projekcie  
z 5 lipca.  

Podkanclerzy litewski Kazimierz Plater, określony przez J.I. Kraszew-
skiego „sługą gadatliwym do zbytku”55, w tym sporze zabrał głos na wyraźne 
życzenie biskupa inflanckiego. Poparł jego zdanie w sprawie traktatów, plenipo-
tencji i ewakuacji wojska. Mimo że projekty po obu poprawkach miał za dogod-
ne, ostatecznie – tak jak biskup Kossakowski – opowiedział się za projektem  
z 4 lipca56. Hetman wielki litewski Szymon Kossakowski, brat biskupa inflanc-
kiego, deklarował wzięcie do deliberacji nowych dodatków, powołując się na 
prawo z 1768 r., chciał więc także powrotu do projektu z 4 lipca57. W podobnym 
duchu wystąpił Piotr Ożarowski, kasztelan wojnicki. Wprawdzie pochwalił gor-
liwość posłów-autorów nowych poprawek (o ewakuacji wojska i plenipotencji), 
jednak – nie bez obłudy – zarazem uznał je za na tyle ważne materie, że powin-
ny zostać wprowadzone przez odrębne projekty. Opowiedział się wprost za gło-
sowaniem rozstrzygającym między projektem kanclerskim z 1. i 2. wersji58. 
                                           
52 Patrz: przypis 25 niniejszego artykułu. 
53 Tamże. 
54 A. Trębicki, dz. cyt., s. 192. 
55 J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 348. 
56 Patrz: przypis 27 niniejszego artykułu. 
57 Patrz: przypis 28 niniejszego artykułu. 
58 Patrz: przypis 26 niniejszego artykułu. 
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Właśnie przy głosowaniu, kiedy po zapytaniu przez marszałka sejmowego 
o zgodę na propozycję turnusu podaną od laski marszałkowskiej (tj. zbieżną  
z wolą biskupa Kossakowskiego, innych senatorów i ministrów, która nie brała 
pod uwagę projektu popieranego przez opozycję), marszałek wielki litewski  
L. Tyszkiewicz, nie czekając na jej uzgodnienie, dał znak do rozpoczęcia turnu-
su, czym przyczynił się do postawienia sejmujących przed wyborem – jak to 
określono – „między dwojgiem złego”59. 

Także kanclerz wielki koronny Antoni Sułkowski, według słów Kraszew-
skiego „sługa niemy”60, nie wypowiedział się co do materii instrukcji, ale jego 
postawa  z punktu widzenia sztuki prowadzenia sporu miała tu pewne znaczenie. 
Wniesiony przez niego 3 lipca list Szczęsnego Potockiego, uzasadniający ule-
głość wobec Rosji, niewielu interesował, podobnie jak ewentualna nań odpo-
wiedź, ale przerywał niewygodny dla interesów Rosji wątek, w który zaangażo-
wała się izba, odsuwając kwestie negocjacji. Rozpoznali to sejmujący, wskazu-
jąc, że: „… to tylko wybieg do roztargnienia izby, iż Kamieniecki, od tygodnia 
bawiąc, nie musiał zbyt ważnej przynieść wiadomości, kiedy tak późno o niej 
donoszą”61. Tak też kanclerz wielki koronny, nic sam nie mówiąc, jednak wspie-
rał kierunek przystąpienia sejmu do kwestii instrukcji. 

W pierwszym głosowaniu  kończącym omawiany spór  z senatu przeciw 
propozycji Bielińskiego zagłosował tylko kasztelan smoleński Suchodolski.  
W drugim – cała izba, w tym senat, opowiedziała się za projektem z 4 lipca 
(wielu sejmujących nie uczestniczyło w tym głosowaniu)62. 

Zatem na dwunastu członków senatu, biorących udział w głosowaniach  
5 lipca63, aktywnie w debacie uczestniczyło pięciu. Z siedmiu niezabierających 
głosu w przedmiocie dyskusji, dwóch swoją postawą – mimo to – nań wpływało. 
Tak też ponad połowa z nielicznej grupy senatorów i ministrów uczestniczących 
w obradach w tym czasie z różnym zaangażowaniem zaistniała w sporze o in-
strukcję, i próbowała oddziaływać na postawy sejmujących. 

Aktywność senatu – w sumie 10 wystąpień – w porównaniu z aktywno-
ścią poselską, w tym przypadku przede wszystkim aktywnością członków opo-
zycji, wydaje się nikła. Jednak, patrząc z perspektywy badacza, zastanawiać 

                                           
59 Wystąpienie posła wyszogrodzkiego Dionizego Mikorskiego, patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s 190; 
wystąpienie posła sandomierskiego Józefa Służewskiego; patrz: tamże, s. 194. O postawie mar-
szałka wielkiego litewskiego przy ogłaszaniu propozycji turnusu; patrz: DI; A. Trębicki, dz. cyt.,  
s. 192–194. 
60 J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 348. 
61 A. Trębicki, dz. cyt., s. 164. Patrz też: DI; DII, s. 67, 69; KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s 1122–1124. 
62 Patrz: DI; DII, s. 82; KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s. 1135. 
63 Biorąc pod uwagę oba głosowania. W pierwszym nie uczestniczył kanclerz wielki koronny 
Sułkowski, w drugim – podskarbi nadworny litewski A. Dziekoński. Lista głosujących wraz  
z oddanymi głosami; patrz: DI. 
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59 Wystąpienie posła wyszogrodzkiego Dionizego Mikorskiego, patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s 190; 
wystąpienie posła sandomierskiego Józefa Służewskiego; patrz: tamże, s. 194. O postawie mar-
szałka wielkiego litewskiego przy ogłaszaniu propozycji turnusu; patrz: DI; A. Trębicki, dz. cyt.,  
s. 192–194. 
60 J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 348. 
61 A. Trębicki, dz. cyt., s. 164. Patrz też: DI; DII, s. 67, 69; KKiZ, nr 56 z 13 lipca 1793, s 1122–1124. 
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może, że mający zapewnioną w wyborach sejmikowych większość adherenci 
Rosji64, zwłaszcza spośród nich członkowie senatu (tylko kasztelan smoleński 
Suchodolski wypowiadał się po stronie opozycji65) w ogóle czynnie uczestniczy-
li nie tylko w tej, ale i w innych debatach, z energią odpierali zarzuty oponen-
tów, forsowali swoje stanowisko.  

Na sejmach polskich do tradycji należała przy niskiej frekwencji mała ak-
tywność senatorów oraz ministrów, także na sejmach skonfederowanych, zno-
szących dwuizbowość obrad, na których kompetencje wszystkich stanów sejmu-
jących były symetryczne i  członkowie senatu mogli czynnie włączać się  
w kształtowanie praw poprzez podawanie projektów, dodatków, i  oczywiście  
udział w dyskusji nad nimi66. Jednak spory sejmowe były z reguły domeną 
członków opozycji. To mniejszość w wystąpieniach widziała szansę wywarcia 
wpływu na przekonania innych i zmianę układu sił. Instrumentem większości, 
przy zachowaniu dyscypliny, były głosowania67. Na sejmie 1793 roku wyrugo-
wanie sekretnych głosowań wzmacniało ten instrument dzięki możliwości kon-
troli zachowań – oddanych przez sejmujących głosów68. Co więcej, hamulcem 
aktywności oratorskiej zaangażowanej po stronie zaborców mogła być troska  
o własną sławę69. Nie można wykluczyć, że stosowano także taktykę, którą roz-
poznał jeden z cudzoziemskich publicystów odwiedzających Rzeczpospolitą  
w XVIII w., piszący o polskim sejmie, jak następuje:  

                                           
64 Przygotowanie wyborów sejmikowych przez Sieversa uniemożliwiało, w praktyce ograniczyło 
opozycji dostęp do obrad, ponieważ nie wszędzie wybór dokonał się po myśli ambasadora.  
O wyborach sejmikowych na sejm 1793 r.; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 48–50; J.J. Sievers, dz. cyt., 
s. 97, 104; D. Iłowajski, dz. cyt., 90–91, 93–95; Z. Mann, dz. cyt., s. 35; R.H. Lord, dz. cyt., s. 266. 
65 Patrz: A. Haratym, dz. cyt., s. 270; J. Kowecki, Przypis 21, [w:] A. Trębicki, dz. cyt., s. 505. 
66 O niskiej, zmiennej frekwencji i poziomie aktywności członków senatu na sejmach w XVII  
i XVIII w. (poziom aktywności senatorów i ministrów na różnych sejmach różnie się przedstawiał, 
natomiast ich aktywność oratorska na sejmach wolnych ograniczała się zasadniczo do senatorskich 
wotów); patrz: J. Dorobisz, A. Filipczak-Kocur, Senat za Zygmunta III i Władysława IV, [w:] 
Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. Sesja Naukowa. Kraków 25 i 26 maja 1993, red. K. Ma-
twijowiski, J. Pietrzak, Warszawa 1993, s. 81–82; J. Maroń, Udział senatorów w obradach sejmo-
wych za Jana III Sobieskiego, [w:] tamże, s. 221–231; W. Czapliński, Sejm w latach 1587 
–1696, [w:] Historia sejmu polskiego, red. J. Michalski, t. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospo-
litej, Warszawa 1984, s. 259–262; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, [w:] tamże, s. 301–302;  
A. Stroynowski, dz. cyt., s 214, 224; na sejmie 1793 r.: A. Borkowska, Sejm…. 
67 O oratorstwie jako podstawowym sposobie oddziaływania opozycji sejmowej i głosowaniach jako 
domenie większości (na sejmach za rządów Rady Nieustającej); patrz: A. Stroynowski, dz. cyt., s. 211 
–214, 224–225. 
68 Patrz: A. Borkowska, Przebieg…. Głosowania sekretne były pewną nadzieją dla opozycji sejmowej; 
patrz: A. Stroynowski, dz. cyt., s. 224–225, 307. 
69 Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że najwięcej mów w pełnym brzmieniu w diariuszu (DI) zachowało 
się senatora, który przemawiał w duchu opozycji sejmowej, tj. kasztelana smoleńskiego Suchodolskiego 
(9 na 39 mów). 
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„Wielu było takich, którzy brali od wszystkich, co dawali, i pozostawali 
bezstronnymi lub medium tenuere dopóty przynajmniej, dopóki się ich 
polityka nie wydała i za złe nie była wzięta …”70.  
 
Niewątpliwie zatem motywowały do wystąpień naciski ambasadora rosyj-

skiego niezadowolonego z tempa prac sejmu nad instrukcją (zwłaszcza groźby 
odebrania intrat), ale także zapewne – mimo wszystko – niepewność co do zacho-
wania większości, obawa o jej dyspozycyjność, a więc troska o to, by nie uległa 
ona argumentom opozycji. Przemawia za tym dodatkowo dbałość o ustalenie pro-
pozycji turnusu, tak by przy głosowaniu pozostawić izbę właściwie bez wyboru71. 

Plotki również mogły wywierać wpływ na zachowania sejmujących.  
W czasie obrad, ale także jeszcze przed sejmem, podjęto kroki, które utrudniały 
przepływ informacji i ich weryfikację. W XVIII w. dla rozchodzenia się wiado-
mości istotne znaczenie miały kontakty osobiste, a zniesiono przecież publiczny 
charakter obrad, ograniczono ponadto swobodę poruszania się. Co więcej – zaka-
zano druku politycznego i wprowadzono cenzurę prewencyjną72. 

W wypowiedziach senatorów i ministrów w przedmiocie sporu o kształt in-
strukcji nie zarysowała się różnica zdań. Nikt nie poparł projektu Gołyńskiego ani 
kanclerskiego z ostatniej poprawki. Zmierzano do jednego celu  przy aktywnym 
udziale króla, marszałka sejmowego i stronników rozmów traktatowych pokroju 
Tadeusza Włodka (poseł rawski) czy Kajetana Miączyńskiego (poseł lubelski)73. 
Senat, wprawdzie ponaglany, jednak dążył do zakończenia sporów odraczających 
prace nad instrukcją (kanclerz wielki koronny Sułkowski, kasztelan wojnicki Oża-
rowski), chciał i nalegał na rozpoczęcie rozpatrywania jej materii (kasztelan wojnic-
ki Ożarowski, biskup chełmski Skarszewski) zgodnie z oczekiwaniami Sieversa. 
Ponadto podejmował starania zmierzające do odrzucenia niewygodnych dla amba-
sadora rosyjskiego projektów Gołyńskiego i kanclerskiego z 5 lipca (biskup inflanc-
ki Kossakowski, podkanclerzy litewski Plater, hetman wielki litewski Kossakowski, 
kasztelan wojnicki Ożarowski). Wywierał wpływ także na sposób pracy nad materią 
                                           
70 F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, [w:] Polska 
stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963, s. 555–556. 
71 O manipulacjach przy ustalaniu propozycji turnusu; patrz: A. Borkowska, Przebieg...  
72 Patrz: Rota przysięgi dla marszałka sejmowego od Konfederacji Generalnej Targowickiej Obojga 
Narodów na ten raz przepisana, VL, t. 10, s. 1; J.I. Kraszewski, dz. cyt. s. 356. O cenzurze; patrz:  
S. Gorski, Z dziejów cenzury w Polsce. Szkic historyczny, Warszawa 1906, s. 5–8; J. Łojek,  
J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 23; B. Szyndler, Dzieje cenzury  
w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993, s. 53–55; P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. 
Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997, s. 74; Z. Mann, dz. cyt., s. 16. 
73 Posłowie T. Włodek i K. Miączyński popierali projekt kanclerski z 28 czerwca, natomiast propozycję 
turnusu podaną przez marszałka sejmowego – przed głosowaniem; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 147; 
DI, Sesja 14, 16; DII, Sesja 13, s. 69; W. Szczygielski, Miączyński Kajetan, [w:] PSB, t. 20, Wrocław  
– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1795, s. 563; J. Kowecki, Przypis 60, [w:] dz. cyt., s. 513. O roli króla, 
patrz: Z. Mann, dz. cyt., s. 54. 
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70 F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, [w:] Polska 
stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963, s. 555–556. 
71 O manipulacjach przy ustalaniu propozycji turnusu; patrz: A. Borkowska, Przebieg...  
72 Patrz: Rota przysięgi dla marszałka sejmowego od Konfederacji Generalnej Targowickiej Obojga 
Narodów na ten raz przepisana, VL, t. 10, s. 1; J.I. Kraszewski, dz. cyt. s. 356. O cenzurze; patrz:  
S. Gorski, Z dziejów cenzury w Polsce. Szkic historyczny, Warszawa 1906, s. 5–8; J. Łojek,  
J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 23; B. Szyndler, Dzieje cenzury  
w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993, s. 53–55; P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. 
Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997, s. 74; Z. Mann, dz. cyt., s. 16. 
73 Posłowie T. Włodek i K. Miączyński popierali projekt kanclerski z 28 czerwca, natomiast propozycję 
turnusu podaną przez marszałka sejmowego – przed głosowaniem; patrz: A. Trębicki, dz. cyt., s. 147; 
DI, Sesja 14, 16; DII, Sesja 13, s. 69; W. Szczygielski, Miączyński Kajetan, [w:] PSB, t. 20, Wrocław  
– Warszawa – Kraków – Gdańsk 1795, s. 563; J. Kowecki, Przypis 60, [w:] dz. cyt., s. 513. O roli króla, 
patrz: Z. Mann, dz. cyt., s. 54. 
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instrukcji (biskup inflancki Kossakowski). Najbardziej czynnym i wykazującym 
najwięcej inwencji w debacie był biskup inflancki.  

Przebieg sporu wykazał również, że głosy z senatu nie przekonywały opozy-
cji sejmowej. Niezależnie też od relacji między jego członkami, zwłaszcza Józefem 
Kossakowskim a Sieversem74, pomimo – wielokrotnie już podkreślanego – nieza-
dowolenia ambasadora, które najlepiej ilustrują słowa z 4 lipca: „Spośród tej zgrai, 
co mię otacza, co mi się oświadcza, co mi obowiązana, ja jednego szczerego i de-
terminowanego nie mam w izbie sejmowej przyjaciela”75, kierunek był jeden – pra-
ca na rzecz przyjęcia instrukcji, ergo podjęcia traktowania. Zaś biskup inflancki  
– ów mówca „z słodko sprytnych matactw znany”76 – w trzecim tygodniu obrad 
wypełniał wolę ambasadora rosyjskiego, używając wszelkich środków dostępnych 
w debacie. Spierając się, wprost na Sieversa się powoływał, w dyskusji wykorzystał 
nawet ten sam argument, którego użył ambasador rosyjski, nie stronił też od chwy-
tów erystycznych 77.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                           
74O relacjach między Kossakowskimi i Sieversem; patrz: J.J. Sievers, dz. cyt., s. 106–107;  
D. Iłowajski, dz. cyt., s. 134–135; J.I. Kraszewski, dz. cyt., s. 351; 348–349, E. Rabowicz, Józef Kossa-
kowski, [w:], PSB, t. 14, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968–1969, s. 271; W. Konopczyński,  
Szymon Kossakowski, tamże, s. 292; J. Michalski, dz. cyt., s. 416; R.H. Lord, dz. cyt., s. 267. 
75 A. Trębicki, dz. cyt., s. 186. 
76 B. Krakowski, dz. cyt., s.110. 
77 Szeroki był repertuar środków erystycznych stosowanych w sporach sejmowym przez biskupa inf-
lanckiego. Wymienić można z omawianej debaty, np.: przerywanie sporu – solwowanie (przerwanie 
biegu dyskusji lub argumentacji), wyprowadzenie z równowagi oponentów, odwoływanie się do autory-
tetu prawa bądź do woli większości (argumentum ad verecundiam), mnożenie zarzutów. O chwytach 
erystycznych; patrz: A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. B. i L. Konar-
scy, Kraków – Wrocław 1984, s. 59, 66, 75–81, 84. 
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Поляки та Росіяни – предводителі дворянства подільської 

губернії: спроба компаративного аналізу біографій 
 

 
роблеми суспільних станів різних держав у різні періоди за-
ймають важливі позиції на п’єдесталі історичної науки в ціло-
му. Попри численні різноаспектні дослідження в даному руслі 

актуальним залишається вивчення ролі і місця привілейованого дворянсь-
кого стану у суспільно-економічних, політико-правових процесах на украї-
нських теренах зокрема. 

Після входження Правобережної України до складу Російської імпе-
рії наприкінці ХVІІІ–ХІХ ст. розпочався процес інкорпорації місцевого 
польського шляхетства до стану російського дворянства. Опорою російсь-
кого самодержавства завжди були дворяни. Представники даного суспіль-
ного стану очолювали різні посади на всіх рівнях влади, маючи при цьому 
значні матеріальні багатства. Як найвищий стан Російської імперії, дворя-
ни чисельно не переважали над іншими станами, однак відчутною різни-
цею серед них було не лише походження, віросповідання, економічний 
статус, а й повсякденні правила, традиції, політичні переконання залежно 
від регіону їхнього проживання. Різностороннє вивчення станової структу-
ри суспільства дозволяє осмислити деякі аспекти соціальної та політичної 
історії держави в цілому. 

Основоположниками історії дворянства стали дореволюційні істори-
ки-правники. Вивчення вищого стану в Росії розпочав О.Романович-
Славатинський із аналізу законодавчих актів, висвітлення правового і май-
нового становища дворян. Він, простеживши розвиток корпоративних прав 
дворян, вказав на важливу роль дворянського самоврядування як «колиш-
ню обов’язкову службу у новому виданні»1. Значення дворянства як голов-
ної соціальної опори самодержавства доводив і М.Яблочков, подаючи істо-
рію російського вищого стану у хронологічно-проблемному порядку2. Ос-
новну увагу корпоративній організації дворянства Росії приділив професор 
                                           
1 Романович-Славатинський А. Дворянство в России от начала ХVIII в. до отмены 
крепостного права. – СПб., 1870.– 564 с. 
2 Яблочков М. История дворянского сословия в России. – СПб., 1876. – 679 с. – С.284. 
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юриспруденції С.О.Корф, вказавши на відмінності у формуванні російсь-
ких дворянських інституцій та польських колишніх шляхетських органів 
самоврядування3. Радянська історіографія представлена не багатьма зага-
льними працями з історії дворянських інституцій Російської імперії. Зок-
рема А.П. Корелін вивчав корпоративні організації привілейованого стану, 
які були причетними до усіх сфер місцевого управління, вказуючи на зна-
чення губернських і повітових предводителів дворянства4.  

Сучасні історичні дослідження базуються на широкій джерельній ба-
зі вітчизняних та зарубіжних архівів та бібліотек. Фундаментальною пра-
цею є біографічний словник, складений В.В. Колесник, звідки можна поче-
рпнути багато інформації щодо історії роду та діяльності відомих поляків 
Поділля5. Широку картину діяльності шляхетських органів самоврядуван-
ня, спрямованої на захист прав привілейованого стану на українських 
теренах, подає В.Свербигуз, згадуючи окремих представників шляхетсь-
кого стану6. 

Система чиновництва склалась у Росії ще в 60-90-х рр. XVIII ст. До-
кументи, які з’являлися у цей період в ході обліку управлінського складу 
на місцях, а також матеріали самого обліку, складають джерелознавчу ос-
нову будь-якого дослідження особливостей російської бюрократії впро-
довж другої половини XVIII – початку ХХ ст. Перші дві категорії дворян, 
які отримали дворянство за службу, становили соціально найбільш мобіль-
ну частину суспільства, оскільки потрапляли до числа дворян з інших ста-
нів, наполегливо намагаючись на правах потомственних дворян увійти до 
складу привілейованого стану. Чиновництво інтенсивно поповнювало ряди 
російського дворянства, тому такий масовий процес кардинально змінив 
склад дворянства до початку наступного ХХ століття. 

Після приєднання Правобережної України до Російської імперії  
у 1793 р. змінюється система місцевих органів державного управління та 
станового самоврядування. Державна служба у Подільській губернії, як  
і в інших Правобережних губерніях імперії, розвивалась під спрямуванням 
верховної влади, яка змушувала місцеву еліту визнавати владу російського 
монарха. У таких умовах дворянський стан створив свою корпоративну 
організацію, органами якої були губернське і повітове зібрання, депутатсь-

                                           
3 Корф С.А. Дворянство  и его сословное управление за столетие 1762–1855. – СПб., 1906.  
– 720 с. 
4 Корелин А.П. Институт предводителей дворянства. О социальном и политическом поло-
жении дворян // История СССР. – 1978. – № 5–6. – С.31–48. 
5 Колесник В.В. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біогр.слов. / Вікторія Колесник.  
– Вінниця: ВМГО. 
6 Свербигуз В. Старосвітське панство. / Володимир Свербигуз. – Варшава, 1999. – 248 с. 
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юриспруденції С.О.Корф, вказавши на відмінності у формуванні російсь-
ких дворянських інституцій та польських колишніх шляхетських органів 
самоврядування3. Радянська історіографія представлена не багатьма зага-
льними працями з історії дворянських інституцій Російської імперії. Зок-
рема А.П. Корелін вивчав корпоративні організації привілейованого стану, 
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чення губернських і повітових предводителів дворянства4.  

Сучасні історичні дослідження базуються на широкій джерельній ба-
зі вітчизняних та зарубіжних архівів та бібліотек. Фундаментальною пра-
цею є біографічний словник, складений В.В. Колесник, звідки можна поче-
рпнути багато інформації щодо історії роду та діяльності відомих поляків 
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кого стану6. 
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нів, наполегливо намагаючись на правах потомственних дворян увійти до 
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Після приєднання Правобережної України до Російської імперії  
у 1793 р. змінюється система місцевих органів державного управління та 
станового самоврядування. Державна служба у Подільській губернії, як  
і в інших Правобережних губерніях імперії, розвивалась під спрямуванням 
верховної влади, яка змушувала місцеву еліту визнавати владу російського 
монарха. У таких умовах дворянський стан створив свою корпоративну 
організацію, органами якої були губернське і повітове зібрання, депутатсь-

                                           
3 Корф С.А. Дворянство  и его сословное управление за столетие 1762–1855. – СПб., 1906.  
– 720 с. 
4 Корелин А.П. Институт предводителей дворянства. О социальном и политическом поло-
жении дворян // История СССР. – 1978. – № 5–6. – С.31–48. 
5 Колесник В.В. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біогр.слов. / Вікторія Колесник.  
– Вінниця: ВМГО. 
6 Свербигуз В. Старосвітське панство. / Володимир Свербигуз. – Варшава, 1999. – 248 с. 
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кі зібрання, дворянські опіки, губернські і повітові предводителі дворянст-
ва. При цьому обрані губернські (схвалювалися імператором) та повітові 
(схвалювалися губернатором) предводителі дворянства ставали одночасно 
носіями станової і державної влади7. 

Найголовнішим елементом дворянської корпоративної організації  
в Російській імперії був інститут предводителів дворянства, які одночасно 
виконували роль очільника дворянської станової організації і брали участь 
у місцевому державному управлінні та різних громадських організаціях. 
Вони таким чином ставали посередниками між державою і дворянством, 
вважалися найвпливовішими людьми в губернії, виконуючи інколи 
обов’язки губернаторів за їх відсутності. У Подільській губернії, так скла-
лося історично, домінували дворяни польського походження. Російських 
дворян навіть до кінця ХІХ ст. не було достатньо для участі у державній,  
а тим більше у місцевій становій службі. Події 1830–1831 рр. та 1863–1864 
рр. змінили ситуацію для поляків-службовців – для них доступ до влади 
обмежувався російським самодержавством. 

На кінець ХІХ ст., як нам вдалося встановити, відсотковий показник 
кількості дворян в губернії відносно всього населення інших станів змен-
шувався, що пов’язано із соціальною декласацією шляхти, збільшенням 
населення непривілейованих станів, ревізіями роботи дворянських депу-
татських зібрань, а також із наслідками польських повстань та селянською 
реформою 1861 р. Головним завданням даної статті є визначення шляхом 
методу компаративістики особливостей службової кар’єри дворян польсь-
кого та російського походження на прикладі двох подільських губернських 
предводителів дворянства графів К.М. Пршездзецького та А.І. Моркова. 
Вибір саме цих персоналій зумовлений особливостями періодів їхньої слу-
жби. Події того часу стали  визначальними у змінах законодавства щодо 
дворянства Південно-Західного краю Російської імперії – це Листопадове 
повстання 1830–1831 рр., реформа 1861 р., Січневе повстання 1863–1864 рр. 

Опрацювавши такі важливі статистично-довідкові видання, як Ад-
рес-календарі, Адреси посадових осіб, владних установ і приватних фірм, 
що знаходилися у Кам’янці-Подільському, а також Список чинам, що сто-
ять на службі в Подільській губернії, ми у вигляді таблиці впорядкували 
список губернських предводителів дворянства, які представляли одночасно 
і державну, і станову владу в регіоні від кінця XVIII – до початку ХХ ст. За 
основу було взято список подільських губернських предводителів дворянс-
тва від 1796 р. до 1894 р., складений чернігівським губернським предводи-
телем дворянства графом Григорієм Олександровичем Милорадовичем. 

                                           
7 Яблочков М. История дворянского сословия в России. – СПб., 1876. – 679 с. – С.285. 
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Він зібрав інформацію про чиновників, що займали найвищі станові посади 
у всіх губерніях Російської імперії, і вперше опублікував таке довідкове 
видання. У пропонованій нами таблиці можна прослідкувати персональний 
склад найвищої ланки дворянського самоуправління на Поділлі, період  
їхньої діяльності аж до скасування станів у 1917 р.8. За даними адрес-
календарів можна прослідкувати кар’єрний ріст окремих дворян. З таблиці 
видно, що деякі предводителі могли займати вигідну в губернії посаду не-
одноразово, наприклад графи  Пршездзєцький та Морков, про яких мова 
піде далі. 
 
№ з/п Період 

перебування 
на посаді 

Подільські губернські предводителі дворянства 

1 1796–1798 Потоцький Теодор, граф 
2 1798–1801 Вітославський  Іосиф 
3 1801–1803 Пешинський  Каетан 
4 1803–1807 Старжинський  Каетан 
5 1807–1810 Гумецький  Казимир 
6 1810–1811 Дзєконський  Іосиф 
7 1811–1814 Грохольський  Миколай, граф 
8 1814–1817 Четвертинський  Іосиф-Калясантій, князь 
9 1817–1820 Комар Станіслав 

10 1820–1851 Пршездзецький Костянтин Михайлович, граф, таємний радник 
11 1851–1862 Сулятицький Іван Юрійович, дійсн.стат.радн. 
12 1862–1869 Морков Аркадій Іраклієвич, граф, відст. майор 
13 1869–1874 Кочубей Михайло Вікторович, князь, таємний радник, шталмейс-

тер Двору ЙВ 
14 1874–1879 Балашов Миколай Петрович, граф, камергер, колезький радник   
15 1879–1887 Крупенський Миколай Матвійович, дійсн.стат.радн., камергер 
16 1887–1894 Щербатов Олексій Григорович, князь, колезький  радник, цере-

моніймейстер Двору ЙВ 
17 1894–1897 Виноградський Миколай Ілліч, відставний полковник генераль-

ного штабу 
18 1897–1904 Волжин Олександр Миколайович, кол. асесор, камер-юнкер Дво-

ру ЙВ 
19 1904–1909 Местмахер Павло Павлович, барон, дійсн. статс. радн. 
20 1910–1917 Ракович Іван Єгорович, кол. радн. 

 
Отже, порівнюючи особливості інтеграції представників дворянсько-

го стану в російські імперські структури влади, слід розпочати з біографій 
визначених предводителів дворянства Подільської губернії – графів Прше-

                                           
8 Списки губернских предводителей дворянств Российской империи 1785–1895 гг. / Сост.  
и изд. Черниговским Губернским Предводителем Дворянства графом Милорадовичем.  
– Чернигов: Типография Губернского Управления, 1895. 
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здзецького К.М. та Моркова А.І., різних за походженням, віросповіданням, 
майновим статусом тощо. Так, перший є представником давнього польсь-
кого шляхетського роду, маєтки якого на Поділлі були спадковими, а дру-
гий – російського дворянського роду, маєтки якого дісталися його предкам 
від Катерини ІІ після інкорпорації Правобережжя до складу Російської 
губернії як нагорода за службу. 

Пршездзецькі походили з подільської гілки древнього шляхетського 
роду герба Рох ІІІ (Roch III), який носив початкове прізвище Пєжхала  
і мешкав у Мазовії від середини ХІІІ ст. Один із представників роду, набу-
вши у XIV ст. частину маєтку Пшездзецко в Ломжинській землі, надав їй 
назву Пєжхала-Пшездзецко, а його нащадки взяли прізвище Пшездзецькі. 
У першій половині XVІІ ст. одна лінія роду осіла в Литві. Її представники 
обіймали високі, аж до сенаторських пости. Вони підняли майнове значен-
ня роду і отримали графський титул. З тієї лінії і виділилась подільська 
гілка. Її засновником був Антоні Пшездзецький (1718–1772) – підканцлер 
великого Князівства Литовського, який отримав у посагу за дружиною 
Катажиною Огінською (померла 1762 р.) багатий подільський маєток Чор-
ний Острів (пізніше Проскурівського повіту). Його старший син Міхал 
(1747–1799) був великим литовським писарем і послом від Подільського 
воєводства на чотирирічний сейм. Міхал, одружившись із Марією Мостов-
ською, осів на Поділлі і писався «граф на Чорному Острові». Ймовірно, що 
саме він збудував у тому маєтку родинну резиденцію. Син Міхала – Конс-
танти (Костянтин) (1782 – 01.06.1856, Варшава), був дідичем Чорного Ост-
рова й Миколаєва Проскурівського повіту. Шлюб з Аделяідою з Олізарів 
(померла 08.11.1848. у Парижі) був невдалим, і вона вдруге одружилася із 
Каролем Дзєконським. Проте від першого шлюбу у неї залишилося троє 
синів – трьохіменний Олександр-Нарциз-Кароль (1814–1871), Мечислав 
(1816–1873) і Кароль (1818–1882)9. Всі сини мали добру освіту і були відо-
мими людьми свого часу. Так, старший син (народився 17.07.1814 р. у Чо-
рному Острові) був істориком, літератором, видавцем і меценатом. Мечис-
лав – дідич Миколаєва та частини Чорного Острова, цікавився філософією 
та літературою, співпрацював із часописом «Tygodnik Ilustrowany». Його 
шлюб із Гоноратою із Комарів був анульований. Найменший син Кароль 
здобув освіту у шляхетській школі, фондованій його батьком. Він також 
був дідичем частини Чорного Острова. Його дружина – Ельжбета із Лах-
манів. Кароль перекладав французькі поезії польською мовою, а твори 
Адама Міцкевича (зокрема «Пан Тадеуш») французькою. Він і успадкував 
багату бібліотеку свого батька, в якій серед близько 6 тис. томів були кни-

                                           
9 Колесник В.В. – С.623. 
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ги із давніх королівських бібліотек (у тому числі Зигмунта ІІ Августа, Яна 
Казімєжа, Яна ІІІ Собєського) і колекція автографів польських монархів10. 

Усі діти К. Пршездзецького, як і він сам, були римо-католицького ві-
росповідання. У своєму родовому маєтку Чорному Острові, який перейшов 
у власність Пршездзецьких від Огинських ще у XVI ст., граф побудував 
кам’яний римо-католицький костел на честь Успіння Пресвятої Богороди-
ці. Однак відомий і той факт, що граф жертвував свої кошти на новий іко-
ностас для Чорноострівського православного храму Преображення Госпо-
днього, влаштований у 1836 р.11.  Взагалі володіння цього роду були досить 
значними у Проскурівському повіті. Власник села Грузевиця Міхал Прше-
здзецький у 1784 р. видав документ (ерекцію) на церковні землі12. Село  
з цікавою назвою Весьденьки, яке знаходилось на межі із Волинською гу-
бернією, у 1814 р. придбав граф К.М. Пршездзецький у княгині Віртембер-
гської, доньки князя Адама Чарторийського13. Містечко Миколаїв за куп-
чою грамотою 1816 р. теж перейшло у власність К.М. Пршездзецького від 
Чарторийських, як і  село Ставчинці, яке до кінця ХІХ ст. залишалося вла-
сністю цього багатого шляхетського роду14. 

Генеалогічна лінія графа Моркова не є такою давньою, порівняно  
із графом Пршездзецьким, оскільки дворянський привілей першого є спад-
ковим, а іншого – отриманий за службу російській короні його прямим 
предком. До того ж, перший підтверджував своє право на російське дво-
рянство наданими необхідними документами, а інший – за досягнення 
перш за все на військовій службі. 

  Отже, граф Морков Аркадій Іраклієвич походить із дворян і графів, 
затверджених Герольдією . Народився Аркадій Іраклієвич 14 січня 1802 р. 
у сім’ї генерал-лейтенанта графа Іраклія Івановича Моркова. Родина жила 
на той час в Москві у домі покійного дійсного камергера князя І.В Щерба-
това, де і народився Аркадій15. 

Відставний  майор і кавалер граф А.І. Морков свою військову 
кар’єру закінчив 8 грудня 1831 р., коли був звільнений зі служби за дома-
шніми обставинами Імператорським Указом. Вже після закінчення війсь-
кової служби  він одружився із донькою полковника П.П. Семенова Ната-

                                           
10 Там само. – С.623. 
11 Приходы и церкви Подольской епархии. Под редакцией священника Евфимия Сецинско-
го. – Біла Церква: Вид. О.Пшонківський, 2009. – ХІІ+966 с. – С.728. 
12 Там само. – С.714. 
13 Там само. – С.721. 
14 Там само. – С.725, 727. 
15 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.4360. – 121 арк. 
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10 Там само. – С.623. 
11 Приходы и церкви Подольской епархии. Под редакцией священника Евфимия Сецинско-
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лією 15 січня 1833 р.16. Він, дружина та їх діти – Володимир, Михайло, 
Іраклій, Дмитрій, Олександр, – усі були православного віросповідання17.  

Маєтки на Поділлі А.І. Морков успадкував від батька Іраклія  Івано-
вича. Саме він ще у XVIII ст., після приєднання Правобережжя до Російсь-
кої імперії, отримав від Катерини ІІ села Сальницького староства на Поділ-
лі18. Родовий маєток його знаходився у Могилівському повіті (2106 деся-
тин), а володіння  у Кам'янецькому і Летичівському повітах складали   
12 тыс. десятин і 4434 душі чоловічої статі селян. Граф придбав  дім  
у м. Мискові, дружина – Наталія Павлівна Семенова, також мала придбану 
нерухомість19. Однак  родина Моркових проживала у Нижньому Ольчидає-
ві Могилівського повіту Подільської губернії, де володіла 374 душами чол. 
статі. Крім того вони ще мали незначні маєтки у Суздальському повіті Во-
лодимирської губернії (91 душа чол.статі) та у Каменському повіті Кост-
ромської (15 душ)20.   

Одним із обов’язків повітових предводителів було складання Списку 
дворян повіту до чергових виборів. Могилівський повітовий предводитель 
дворянства Крассовський засвідчив подані йому на вимогу документи гра-
фа А.І. Моркова: копію довідки з Московського Дворянського Депутатсь-
кого Зібрання про його дворянське походження і графський титул, оригі-
нал свідоцтва із Московської духовної консисторії про народження, хре-
щення і шлюб із Н.П. Семеновою, урядову копію гербу свого роду Морко-
вих,  свідоцтво з підписом Московського коменданта генерал-майора Стаа-
ля від 17 грудня 1831 р. про звільнення із Санкт-Петербурзького улансько-
го полку  в чині майора. На підставі документів і обсягу зазначених воло-
дінь А.І. Морков був внесений до Списку дворян Могилівського повіту, що 
був складений повітовим предводителем на підставі ст. 779 т.3 «Свода За-
конов», а також за ст. 744 внесений до Родовідної книги21. Ці обставини 
надали право відставному майору і кавалеру Аркадію Моркову  брати 
участь у зібраннях дворян Подільської губернії. З того часу розпочалась 
його цивільна кар’єра у станових владних інституціях російської адмініст-
рації на Поділлі. 

Порівнюючи особливості кар’єрного зростання обох представників, 
то граф Пршездзецький розпочав свою діяльність з посади повітового ма-

                                           
16 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.4360. – 121 арк 
17 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.724. 
18 Приходы и церкви Подольской епархии. Под. редакцией священника Евфимия Сецинско-
го. – Біла Церква: Вид.О.Пшонківський, 2008. – ХІІ+966 с. – (Бібліотека української 
краєзнавчої класики). 
19   ДАХмО – Ф.230. – Оп.1. – Спр.724. 
20   ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.4360. – 121 арк. 
21   ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.4360. – 121 арк. 



 Oльгa Барвінок  

 

118 
 

ршалка Проскурівського повіту, тобто за місцем проживання, перебуваючи 
на цій посаді три терміни, після чого був обраний вже Подільським губе-
рнським предводителем дворянства, віддавши цій посаді 31 рік життя.  

Так, кар’єру свою граф К.М. Пршездзецький розпочав з посади мар-
шалка шляхти Проскурівського повіту, на яку 29 серпня 1805 р. був обра-
ний22. Вдруге обирався на цю посаду 1808 р. і виконував свої обов’язки до 
25 серпня 1811 р., а через рік отримав чин камер-юнкера. Подільським гу-
бернським предводителем графа К.М. Пршездзецького 10 вересня 1820 р. 
обрало місцеве дворянство23. Вдруге він обирався 10 серпня 1823 р. і за 
кількістю 463 виборчих голосів (жодного голосу проти) був затверджений 
на посаді губернського предводителя на наступне трьохліття, а присягу 
прийняв 14 вересня того ж року24. 

За період 1823–1826 рр. отримував підвищення і нагороди: 14 грудня 
1823 р. чин камергера, 24 червня 1824 р. за віддану службу – орден 
Св.Анни ІІ ступеня, прикрашений діамантами. Граф Пршездзецький разом 
із повітовими предводителями запобігав розповсюдженню сарани у деяких 
повітах Подільської губернії постачанням машин, провіанту, людей, надав 
матеріальну допомогу 60 родинам, чиї посіви знищили шкідники, а судові 
розбори влаштовував миролюбно для обох постраждалих сторін. На торгах 
на земські повинності в Подільській казенній палаті пропонував підрядчи-
кам зменшувати ціни, в наслідок чого жителям були полегшені минулі 
оклади. Губернські предводителі, в тому числі і Подільський, були викли-
кані в Москву 22 серпня 1826 р. на коронацію Миколи І, де Пршездзецький 
з 29 червня по 21 вересня виконував свою камергерську службу, за що 
отримав чин статського радника. Граф користувався неабиякою повагою 
серед місцевого дворянства, чиї інтереси він захищав. Переконливим дока-
зом цього є те, що за відсутності К.М.Прешездзецького дворянські вибори 
10 вересня 1826 р. завершились обранням його втретє губернським пред-
водителем дворянства. У цей період, а саме 1827 р. К. Пршездзецького 
нагородили орденом Св.Володимира ІІІ ст., наступного року Міністр на-
родної освіти призначив його Почесним наглядачем Летичівського і Про-
скурівського повітових училищ25. 

Наступні роки діяльності подільського губернського предводителя 
дворянства є яскравим прикладом успішної службової кар’єри у Російській 
імперії дворянина польського походження, який інтегрувався у самодержа-
вні владні структури.  Пршездзецький К.М. неодноразово обирався місце-

                                           
22 ЦДІАК. – Ф.442. – Оп.1. – Спр.2213. – aрк.31. 
23 ЦДІАК. – Ф.707. – Оп.10. – Спр.189. – aрк.15–20. 
24 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.84. – aрк.464. 
25 ЦДІАК. – Ф.707. – Оп.11. – Спр.185. – aрк.18–23. 
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вим дворянством на цю посаду: 06.09.1829, 13.09.1832, 05.09.1835, 
13.09.1838, 09.12.1841, 11.11.184426, 11.11.184727. За роки служби російсь-
кій короні він отримав чин дійсного статського радника, у 1838 р. таємного 
радника, а також нагороди – орден Св.Станіслава І ст., Св.Анни І ст., від-
знаку за 15-річну сумлінну службу, відзнаку  ЙІВ за благодійність на ко-
ристь церков, 1840 р. за корисну працю і відмінну службу отримав у дару-
нок золоту табакерку з портретом імператора, прикрашену діамантами28. 

Довготоривале перебування графа Пршездзецького на посаді Поділь-
ського губернського предводителя пояснюється звісно довірою до нього 
місцевого дворянства, про яке він дбав, запобігаючи різним проблемам 
економічного, побутового і правового характеру. Неодноразово граф 
Пршездзецький звертався до губернатора з проханням дозволити провести 
дворянські вибори у Подільській губернії з 1 вересня, а вибраним посадов-
цям приступати до виконання своїх обов’язків з 1січня. Мотивував він своє 
прохання тим, що у грудні відбуваються різні ділові операції між поміщи-
ками з економічних питань, що передбачають переїзди, а в січні в цей час 
проходять Київські контракти, на яких дворяни повинні знову ж таки бути 
присутніми. Крім того, ще однією причиною проводити вибори дворянства 
у вересні є непристосована до зимових умов зала Дворянського Зібрання у 
губернському місті Кам’янці29. У 1840-х рр. він знову звертався до губер-
натора Д. Г. Бібікова за дозволом провести дворянські вибори наприкінці 
серпня, оскільки поміщики можуть відмовитися від участі у них через не-
обхідність завершити збір урожаю і провести нову посівну30. 

 Виконуючи свої імперські службові обов’язки, подільський предво-
дитель Пршездзецький завжди ставав на захист шляхетських прав. Поділь-
ське губернське правління у 1822 р. викликало на робочі посади депутатів 
Подільської шляхетської комісії з приводу повільного складання родовід-
ної книги, але губернський дворянський предводитель відповів, що не від-
сутність депутатів на своїх місцях є причиною зволікання, а доручення 
кожному із них розглянути складену Феліксом Бохенським родовідну кни-
гу і відправити свої зауваження у шляхетську комісію. Лише потім цей 
важливий для привілейованого стану Поділля документ може бути відпра-
влений до Герольдії31. 

                                           
26 ЦДІАК. – Ф.707. – Оп.12. – Спр.197. – aрк.2–11. 
27 ДАХмО. – Ф.123. – Оп.1. – Спр.740. – aрк.30. 
28 ЦДІАК. – Ф.707. – Оп.12. – Спр.197. – aрк.2–11; ДАХмО. – Ф.123. – Оп.1. – Спр.740. – aрк.30. 
29 ЦДІАК. – Ф.442. – Оп.1. – Спр.1262. – 79 арк. 
30 Там само. – Ф.442. – Оп.1. – Спр.5602. – aрк.8–9. 
31 Свербигуз В. – С.135. 
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Пршездзецький К.М. у 1821 р. звертався до міністра внутрішніх 
справ графа В.Кочубея щодо захисту деяких родів Подільської губернії, які 
були не затверджені Герольдією у шляхетстві. Він оскаржував її дії щодо 
не підтвердження визнаної шляхетськими комісіями гідності осіб, вимага-
ючи з кожної королівські привілеї і сеймові постанови.  Предводитель про-
сить Вищого сприяння (щоб Герольдія не розглядала і не скасовувала пос-
танови шляхетських зібрань щодо внесених у родовідну книгу шляхтичів  
і щоб приймали осіб на службу за одними тільки свідоцтвами губернських 
предводителів) вихідцям із польських шляхетських родів, які прагнуть 
вступити на військову службу «самодержавному скіпетру імперії»: Вінцен-
тію Домбровському, Кирилу Рогузькому, Яну Сивковському, Яну Клосов-
ському, Осипу Криштофовичу, Квиріну Оржеховському, Антону Маньков-
ському, Івану Струтинському, Феліксу Козловському32. 

Граф Пршездзецький під час перебування імператора у Подільській 
губернії висловив побажання про необхідність заохочення місцевих шлях-
тичів до вступу на військову і цивільну службу. Для цього, вказував він, 
потрібно спростити дану процедуру, дозволивши їм подавати посвідчення 
Губернського Дворянського Зібрання, завірені підписом предводителя. 
Микола І дав дозвіл на спрощену процедуру, але це могло здійснюватися 
тільки після перевірки родовідної книги33. 

Після декабристського повстання ще більше посилився наступ на 
шляхетські права. Від нині усі зібрання правобережних губерній повинні 
зібрати підписи із кожного шляхтича про лояльність до уряду. Шляхетство 
Західних губерній просило підтвердження у краї польського права і засу-
джувало Герольдію, яка продовжує не визнавати більшість шляхтичів які 
довели свою гідність польськими чинами. Повітові і губернські предводи-
телі дворянства стали у відкриту опозицію до російської адміністрації, 
ухиляючись від виконання  Вищих наказів, активно оскаржуючи рішення 
вищих органів влади. Як наслідок ще до повстання 1831 р. адміністрація 
Західного Краю розробляла проекти каральних заходів проти місцевого 
шляхетства шляхом поступового зросійщення  регіону. Шляхтичі, які не 
оволоділи російською мовою і не набули службових чинів, категорично не 
допускалися до станових виборних посад, окремі з яких ставали призначу-
ваними, а за деякими представниками привілейованого стану вівся таємний 
нагляд34. 

В останній період перебування на посаді губернського предводителя 
дворянства таємний радник граф Пршездзецький захворів, а тому 22 липня 
                                           
32 Там само. – С.142–144. 
33 ПСЗ РИ. – ІІ Собрание (1821–1881). – СПб., 1830. – Т.4: №3092. 
34 Свербигуз В. – С.137. 
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32 Там само. – С.142–144. 
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1849 р. призначив виконувати свої обов’язки Кам'янецького повітового 
предводителя кавалера Леснєвича. Однак на свою посаду він вже не повер-
нувся, за його ж проханням від 28 липня 1850 р. і був звільнений35. Незадо-
вго до того він передав своє опікунство над маєтком графа Михайла Пото-
цького на Брацлавщині статському раднику Абазі 21 січня 1850 р., пояс-
нюючи, що не може виконувати обов’язки опікуна і предводителя дворянс-
тва одночасно через свою довготривалу і тяжку хворобу36. 

Першим представником російської аристократії на посаді Подільсь-
кого губернського предводителя дворянства став граф А.І. Морков, на при-
кладі військової та цивільної кар’єри якого маємо на меті показати особли-
вості інтеграції дворянського стану в російські імперські структури після 
польських повстань та реформи 1862 р. Якщо до вказаних подій станове 
самоврядування на Поділлі підпорядковувалося представникам польської 
аристократії, то надалі їм обмежувався доступ до вищих посад, навіть по-
при кадрову нестачу російських представників в регіоні. 

Варто зазначити, що першою ознакою російського дворянина була 
віддана військова служба, а вже потім вона ставала допуском до інших 
цивільних службових посад. Так, граф Морков А.І. отримав блискучу як на 
той час освіту (вивчав російську, німецьку, французьку мови, історію, гео-
графію, міфологію, арифметику, математику і малювання) і зробив не 
менш успішну військову кар’єру37. 

Cвою діяльність А.І. Морков розпочав із військової служби, оскільки 
для російського дворянина саме така справа вважалася почесною і створю-
вала відповідні можливості та надавала певного значення у суспільному 
житті. Вступив на службу лейб-гвардії в Преображенський полк прапор-
щиком, був назначений бастіонним ад’ютантом. Дослужився до поручика, 
але при цьому попередня посада збереглась. За домашніми обставинами  
28 вересня 1824 р. його звільнили від служби Іменним Указом. Однак він 
повернувся знову в Санкт-Петербурзький Драгунський (згодом Уланський) 
полк капітаном зі старшинством 23 січня 1827 р. Перебував у  відставці  
з 7 березня 1826 р. За відмінну участь у бойових діях Морков А.І. отримав 
нагороди: 29 серпня 1828 р. орден Св.Анни 3-го ступеня з бантом  і 10 чер-
вня 1829 р. орден Св.Володимира 4-го ступеня з бантом. Крім цих нагород 
він мав ще срібну медаль за Турецьку війну 1828–1829 гг. та бронзову ме-
даль в пам’ять війни 1853–1856 рр.38. 

                                           
35 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.740. – aрк.30–38. 
36 Там само. – Ф.123. – Оп.1. – Спр.84. – 11 арк. 
37 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.724. 
38 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.724. 
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Цивільна кар’єра представника російського дворянства також була 
поступовою. Граф Морков 10 серпня 1839 р. на зібранні предводителів 
дворянства Подільської губернії був обраний кандидатом директора Київ-
ської контори Державного комерційного банку, а через рік генерал-
губернатор затвердив його в званні директора через хворобу попереднього 
посадовця. На цій посаді граф Морков перебував до нових виборів 12 гру-
дня 1841 р.39. 

За пропозицією Міністра Вн.Справ. від 5 лютого 1861 запрошений до 
заняття посади члена комісії по селянській справі 28 лютого 1861 р. Після 
скорочення Тимчасової комісії був у званні члена Подільського Губернсь-
кого по селянським справам присутствія. За оголошення Маніфесту 19 лю-
того 1861 р. в числі й інших осіб його відзначено Іменним Указом Правля-
чого Сенату особливим знаком для носіння на грудях 17 квітня 1863 р.  

На посаду Подільського губернського предводителя дворянства 
вступив 14 листопада 1862 р. за призначеням, не будучи навіть раніше по-
вітовим предводителем дворянства, що було важливою умовою для насту-
пної посади – губернського предводителя.  Граф  Морков 6 травня 1866 р. 
був відзначений орденом Св.Анни 2-го ступеню з мечами над орденом,  
а 12 лютого 1867 р. отримав встановлену бронзову медаль «За усмирение 
польського мятежа 1863 –1864 р.»40. На посаді губернського предводителя 
дворянства А.І. Морков перебував 7 років, тобто більше двох трирічних 
термінів, виконуючи свої обов’язки до 1869 рр.41. 

Отже, на прикладі біографій подільських предводителів дворянства 
середини ХІХ ст. графів Пршездзецького, як представника польської арис-
тократії, та Моркова – російської, ми зробили спробу проаналізувати особ-
ливості інтеграції місцевого дворянства до імперських державних управ-
лінських структур шляхом цивільної та військової служби. Представники 
давнього шляхетського роду Пршездзецьких, володіючи значними маєтка-
ми, підтвердивши свій графський титул, отримали право брати участь  
у виборах дворянства, займати управлінські посади, а також вноситись 
безперешкодно до родовідної книги Подільської губернії. На відміну від 
графа Моркова А.І., граф Пршездзецький К.М. розпочав свою службову 
кар’єру із посади повітового маршалка(предводителя дворянства), на якій 
пробув повний трирічний термін, що було необхідною умовою подальшої 
служби у станових структурах місцевої влади.  

                                           
39 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.724. 
40 Там само. – Спр.724. 
41 Списки губернских предводителей дворянства российской империи 1785–1895  
/ Составлены и изданы Черниговским Губернским Предводителем Дворянства графом Ми-
лорадовичем. – Чернигов, 1895. 
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Цивільна кар’єра представника російського дворянства також була 
поступовою. Граф Морков 10 серпня 1839 р. на зібранні предводителів 
дворянства Подільської губернії був обраний кандидатом директора Київ-
ської контори Державного комерційного банку, а через рік генерал-
губернатор затвердив його в званні директора через хворобу попереднього 
посадовця. На цій посаді граф Морков перебував до нових виборів 12 гру-
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скорочення Тимчасової комісії був у званні члена Подільського Губернсь-
кого по селянським справам присутствія. За оголошення Маніфесту 19 лю-
того 1861 р. в числі й інших осіб його відзначено Іменним Указом Правля-
чого Сенату особливим знаком для носіння на грудях 17 квітня 1863 р.  

На посаду Подільського губернського предводителя дворянства 
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був відзначений орденом Св.Анни 2-го ступеню з мечами над орденом,  
а 12 лютого 1867 р. отримав встановлену бронзову медаль «За усмирение 
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Отже, на прикладі біографій подільських предводителів дворянства 
середини ХІХ ст. графів Пршездзецького, як представника польської арис-
тократії, та Моркова – російської, ми зробили спробу проаналізувати особ-
ливості інтеграції місцевого дворянства до імперських державних управ-
лінських структур шляхом цивільної та військової служби. Представники 
давнього шляхетського роду Пршездзецьких, володіючи значними маєтка-
ми, підтвердивши свій графський титул, отримали право брати участь  
у виборах дворянства, займати управлінські посади, а також вноситись 
безперешкодно до родовідної книги Подільської губернії. На відміну від 
графа Моркова А.І., граф Пршездзецький К.М. розпочав свою службову 
кар’єру із посади повітового маршалка(предводителя дворянства), на якій 
пробув повний трирічний термін, що було необхідною умовою подальшої 
служби у станових структурах місцевої влади.  

                                           
39 ДАХмО. – Ф.230. – Оп.1. – Спр.724. 
40 Там само. – Спр.724. 
41 Списки губернских предводителей дворянства российской империи 1785–1895  
/ Составлены и изданы Черниговским Губернским Предводителем Дворянства графом Ми-
лорадовичем. – Чернигов, 1895. 

Поляки та Росіяни … 

Службова кар’єра представника російської аристократії графа 
А.І. Моркова є одним із майже ідеальних прикладів інтеграції  дворянства 
до російських владних структур. Російський дворянин був призначеним на 
посаду Подільського губернського предводителя дворянства, не вислужи-
вши попередньо трирічного повного терміну на посаді повітового предво-
дителя. Цей факт став можливим завдяки його майновому статусу та війсь-
ковим заслугам перед російською короною. Однак, його служба на цій по-
саді не була тривалою (7 років) порівняно із представниками польської 
аристократії К.М. Пршездзецьким (31 рік) та його наступником І.Ю. Суля-
тицьким (11 років), які також змушені були інтегруватися до російських 
владних структур в силу історичних обставин та заради збереження майно-
вого та соціального статусу. 
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Семья Рафаловичей в дипломатической и общественной 

жизни южной Украины (XIX – начало ХХ ст.) 
 

 
а протяжении более чем 120 лет с начала появления первых 
иностранных консульств в Южной Украине консулами были 
самые разнообразные люди. Среди которых были как гражда-

не Российской империи, так и иностранцы: греки, евреи, итальянцы, нем-
цы, австрийцы, французы, британцы. Они представляли разные слои обще-
ства – от купечества до научной интеллигенции. В основном это были сра-
внительно состоятельные люди, получившие состояние или по наследству, 
либо в результате собственного труда. 

Ярким примером самоотверженной деятельности на ниве диплома-
тии являются представители семьи Рафаловичей, несколько поколений 
которой были консулами ряда государств: Бразилии, Персии, Бельгии, Пе-
ру и Дании. 

На сегодняшний день мы имеем достаточно разрозненные сведения  
о семье Рафаловичей. Неизвестно когда и откуда появился в Одессе ее ро-
доначальник Абрам Зейликович Рафалович, и уже в 1856 г. он занимал 8-е 
место в списке 123 купцов, которые осуществляли зарубежную торговлю. 
Купец имел многочисленное семейство, всех членов которого установить 
пока не удалось. К тому же, фамилия «Рафалович» была достаточно расп-
ространенной в предпринимательских кругах. Путем сопоставления отде-
льных найденных сведений мы выяснили, что у него было две дочери  
– Аннета и Елена, а также пять сыновей – Лев, Герман, Анисим, Давид  
и Соломон-Артур. Дети и внуки Абрама Рафаловича приняли православие, 
в связи с чем некоторые из них изменили имена (Давид стал Федором, Со-
ломон-Артур – Артемием) и отчество (на Алексеевич). Практически все 
дети, за исключением Артемия, участвовали в основанном отцом деле.  
В свою очередь из всех сыновей дипломатической делом суждено было 
заниматься только Леву, Анисиму и Герману. 

H 
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С 1877 г. Анисим Алексеевич Рафалович был назначен на должность 
бельгийского консула в Одессе, на которой проработал до 1879 г.1,  
а в 1880–1882 гг. занимал должность генерального консула Бельгии  
в Одессе2. 

Его брат Лев, будучи почетным гражданином города Одессы, занял  
в 1880 г. должность персидского консула в Одессе, на которой находился 
до 1887 г.3. Известно, что он был владельцем дома, дачи и трех имений  
в Сороковском уезде Бессарабской губернии. Женившись на Елене Поля-
ковой, дочери основателя и председателя Таганрогского торгового дома  
и Азовско-Донецкого коммерческого банка, действительного статского 
советника Якова Соломоновича Полякова, способствовал дальнейшему 
развитию семейного бизнеса4. 

В 1843 г. А.З. Рафалович вместе с сыном Левом основал в Одессе то-
рговый и банкирский дом «Рафалович и Ко». Коммерческие дела семьи 
развивались более успешно и 31 января 1856 г. российский император раз-
решил ей открыть филиал в Берлине, сроком на три года. 

Что касается жизни и деятельности Германа Абрамовича Рафалови-
ча, то на сегодняшний день, известно, что он как и его братья в течение 
1878–1885 гг. занимал должность бразильского вице-консула в Одессе5. 
Учитывая способности их рода к торговой и предпринимательской деяте-
льности, можно предположить, что он также, кроме дипломатической дея-
тельности, занимался торговым делами и был известным купцом в Одессе. 
Был Герман женат и имел ли он детей также, к сожалению, не известно. 

                                           
1 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1877 год – Одесса: Печатано в Русской типо-
графии, 1876. – С. 91–92; Памятная книжка Одесского градоначальства на 1879 год, изданная 
Одесским статистическим комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1878. – С. 161. 
2 Памятная книжка Одесского градоначальства на 1880 год, изданная Одесским статистиче-
ским комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1879. – С. 236–237; Адрес-календарь 
Одесского градоначальства на 1882 год. – Одесса: Типография штаба Одесского военного 
округа, 1882. – С.129–130. 
3 Памятная книжка Одесского градоначальства на 1880 год, изданная Одесским статистиче-
ским комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1879. – С. 236–237; Адрес-календарь 
Одесского градоначальства на 1887 год. – Одесса: Типография штаба войск Одесского 
военного округа, 1886. – С.214–218. 
4 Вовчук Л. Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХІХ – початок 
ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2012. – №2. – С.124. 
5 Памятная книжка Одесского градоначальства на 1878 год, изданная Одесским статистиче-
ским комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1878. – С. 128; Адрес-календарь Одесско-
го градоначальства на 1885 год. – Одесса: Типография  штаба Одесского военного округа, 
1885. – С. 214–218. 
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Одесским статистическим комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1878. – С. 161. 
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ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2012. – №2. – С.124. 
5 Памятная книжка Одесского градоначальства на 1878 год, изданная Одесским статистиче-
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Однако известно, что в 1860-х гг. входил в число самых влиятельных 
тогдашних банкиров и способствовал основанию страхового общества 
«Россия», которое было создано в марте 1881 г.6. 

В течение долгого времени Герман Рафалович вместе с братом Они-
симом, который, как мы помним занимал должность бельгийского консула 
в Одессе, способствовали финансированию промышленников и землевла-
дельцев, а также – учреждению Одесского, Киевского и Российского Ком-
мерческих для внешней торговли банков. Герман также был одним из ос-
нователей Петербургского учетного и ссудного банка (в 1869 г.)7. 

Абрам Рафалович скончался 19 августа 1860 г. в 76-летнем возрасте. 
Очевидно, большую часть отцовского бизнеса и торговый дом унаследовал 
Федор, поскольку именно его фирма «Федор Рафалович и Ко» была самой 
известной во второй половине XIX в.8. Он был почетным гражданином 
города и купцом I гильдии. С 1870–1880-х гг. пользовался большой попу-
лярностью даже за пределами Одессы и Южной Украины. Федор Рафало-
вич вместе со своими семью сыновьями были активными деятелями на 
Одесской бирже и в городском самоуправлении. Их имена тесно перепле-
таются с деятельностью театральных предприятий, просветительскими 
учреждениями, благотворительными делами. 

Трое из его сыновей, Георгий, Артемий и Александр, как и их дядя, 
посвятили свою жизнь дипломатической деятельности. 

Так, Георгий Рафалович, будучи поручиком запаса армейской кава-
лерии, в 1861–1865 гг. исполнял должность бразильского консула, сфера 
деятельности которого распространялись на Одессу и все порты Черного  
и Азовского морей, в 1866–1877 гг. он и в дальнейшем занимает эту долж-
ность, однако теперь консульская территория распространялась только 
лишь на Одессу9. С 1895 г. был назначен бразильским вице-консулом10,  
а уже с 1896 г.11 он вновь возведен в статус консула, в котором ему сужде-

                                           
6 Слюсаренко О., Терентьєва Н. Торгово-економічні зв’язки України і Греції: історичні 
традиції та сьогодення. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – С.93–94. 
7 Шевченко В.В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – поч. ХХ ст.): Моног-
рафія; НАН України, Ін-т історії України. – 2010. – С.82. 
8 Там же. – С. 63–64. 
9 Новороссийский календарь на 1861-й год, издаваемый при Ришельевском лицеи. – Одесса: 
В городской типографии, 1860. – С. 246; Новороссийский календарь на 1865-й год, издавае-
мый при Ришельевском лицеи. – Одесса: В городской типографии, 1864.  
– Отделение 1. – С. 99–100. 
10 Новороссийский календарь на 1866-й год, издаваемый при Ришельевском лицеи.  
– Одесса: В городской типографии, 1865. – С. 99–100; Адрес-календарь Одесского градона-
чальства на 1877 год. – Одесса: Печатано в Русской типографии, 1876. – С. 91–92. 
11 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1895 год. – Одесса: Типолитография 
штаба Одесского военного округа, 1895. – С. 246–250. 



Людмила Вовчук  

 

128 
 

но было пробыть до 1907 г.12 Одновременно, в течении 1896–1911 гг. пред-
ставлял интересы Дании13, а в 1877–1880 гг. – Перу14. 

Тот факт, что Георгий Рафалович представлял интересы одновре-
менно трех стран, свидетельствует о том, что он был знающим, образован-
ным, уважаемым человеком и профессиональным дипломатом. Как и его 
отец, имея сильный характер, он был известным гражданином, банкиром, 
торговцем и меценатом. 

Так, в 1889–1892 гг. Георгий Федорович был избран председателем 
Одесской городской думы, кандидатом в члены Одесского городского по 
воинским делам присутствия, почетным попечителем 3-й Одесской мужс-
кой гимназии. В течение этого периода он жертвовал в пользу бедных уче-
ников одесской 2-й гимназии, субботней школы при одесском еврейском 
училище, попечительству о неимущих студентов императорского Новорос-
сийского университета. 

В 1870 г. Георгий, вместе со своим дядей Львом Рафаловичем, были 
одними из акционеров-основателей Одесского коммерческого банка15.  
В течении 1889–1892 гг. он был членом правления и директором Одесского 
Торгово-промышленного коммерческого банка, а с 1905 года – членом 
правления Бессарабско-Таврического земельного банка, который без преу-
величения можно назвать семейным банком Рафаловичей. 

Как и представители его семьи, активно участвовал в развитии их 
семейного бизнеса, за что, в связи с 50-тилетней годовщиной торгового 
дома «Федор Рафалович и Ко», торговый оборот которого на то время сос-
тавлял несколько миллионов рублей и банковский оборот – в несколько 
десятков миллионов, по представлению Департамента торговли и мануфа-
ктур 13 января 1888 г. был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени16.  

Кроме этого, в начале ХХ в. Г. Рафалович активно способствовал ра-
звитию телефонной сети в Одессе. В связи с окончанием срока концессии  
в Петербурге, в Главном управлении почты и телеграфов 17 ноября 1900 р. 
состоялись торги на дальнейшее развитие Городской телефонной связи. 
                                           
12 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1907 год. – Одесса: Издательство «Ведо-
мостей Одесского градоначальства», 1907. – С. 188–190. 
13 Государственный архив Одесской области (далее – ГАОО), ф.2, оп.1, д.2208, л.12; Адрес-
календарь Одесского градоначальства на 1911 год. – Одесса: Издательство «Ведомостей 
Одесского градоначальства», 1911. – С. 269–273. 
14 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1877 год. – Одесса: Печатано в Русской 
типографии, 1876. – С. 91–92, Памятная книжка Одесского градоначальства на 1880 год, 
изданная Одесским статистическим комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1879.  
– С. 236–237. 
15 Шевченко В. Указ. труд. – С. 82. 
16 Вовчук Л.А. Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок 
ХХ ст.) // Краєзнавство. – 2012. – №3. – С. 124. 
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Право на реконструкцию и эксплуатацию Одесской телефонной сети сро-
ком на 18 лет получил Георгий Рафалович. В течении 1902–1904 гг. прово-
дились большие работы по строительству кабельной сети, монтажу нового, 
современного на то время станционного оборудования. Было проложено  
5 тыс. пар кабеля, в 1908 году добавлено еще 3 тыс. пар, а в 1912 г. проло-
жено еще 4 тыс. пар17. 

Его брат, потомственный почетный гражданин, Александр Рафало-
вич также представлял интересы Бразилии в Одессе, находясь в 1886 
–1893 гг. на должности консула18. Начальное образование получил в Дрез-
дене. Окончил юридический факультет Берлинского университета и защи-
тил там докторскую диссертацию, получив позже степень доктора юриди-
ческих наук. После защиты государственного экзамена в Императорском 
Санкт-Петербургском университете, был назначен чиновником особых 
поручений при министерстве финансов. 

В 1878 г. А. Рафалович оставил государственную службу и переехал 
в Одессу, где возглавил торговый дом «Федор Рафалович и Ко» и стал ку-
пцом первой гильдии. В связи с 50-ти летним юбилеем Торгового дома, 
также был награжден, только орденом Святого Станислава 2-й степени.  
В том же 1878 г. был избран членом правления Бессарабско-Таврического 
земельного банка, а после смерти отца занял место председателя правления 
банка. До конца своих дней неизменно был членом правления и неоднок-
ратно избирался председателем правления. А в 1905 г. в честь 25-летия 
пребывания на службе общее собрание акционеров постановило объявить 
ему благодарность, выплатить единовременно 15 тыс. руб. и разместить его 
портрет в зале заседаний правления. В целом же ведущая роль Рафалови-
чей в руководстве банком сохранялась вплоть до Первой мировой войны. 
За время своего существования банк занял лидирующие позиции в ипотеч-
ном кредитовании украинских губерний. Его основной капитал с момента 
образования вырос почти в 6 раз (с 1,5 млн. руб. в 1872 г. до 8,75 – в 1913 г.), 
а операции распространились на Курляндскую и Эстляндскую губернии, 
города Митавы, Либавы и Ревель. В начале ХХ в. управленческие должно-
сти в банке занимали и другие одесские банкиры. 

Также Александр Рафалович был гласным одесской городской думы, 
членом ряда комиссий при городских председателях Н.А. Новосельском 
(1870-е гг.) и Г.Г. Маразли (1880–1890-х гг.), почетный мировой судья, 
член многих благотворительно-просветительских организаций. Например, 

                                           
17 Шевченко В.В. Указ. труд. – С. 190. 
18 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1886 год. – Одесса: Типография штаба 
Одесского военного округа, 1885. – С. 214–218; Адрес-календарь Одесского градоначальства 
на 1893 год. – Одесса: Типография штаба войск Одесского военного округа, 1892. – С. 240–244. 
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в 1880-х гг. был почетным членом Центрального комитета общества по-
мощи бедным в Одессе. С 1 января 1888 г. был избран от имени купечества 
членом учетной комитета Одесского конторы Государственного банка.  
В январе того же года планировалось утверждение Общества пароходства 
по морям и рекам Южной России и Южного пароходства. Среди их учре-
дителей фигурировал и Александр Рафалович. 

В 1890 г. вместе со своими шестью братьями основал Зарожанское 
промышленное общество, а в течении конца 1880-х – начала 1890-х гг. был 
членом Коммерческого суда по выбору от купечества, членом Одесского 
городского податного присутствия и Одесского биржевого комитета, чле-
ном совета Торгово-промышленного коммерческого банка. Основатель  
и член совета Общества взаимного кредита домовладельцев и землевладе-
льцев Херсонской губернии. После ликвидации дел Торгового дома на 
некоторое время переехал в Санкт-Петербург, где в 1897 г. как доверенное 
лицо занимался делами французского Анонимного общества механическо-
го, чугунолитейного и котельного заводов. Был членом Русского торгово-
промышленного коммерческого банка и Общества портландского цемент-
ного завода «Рудники» (1900–1909 гг.), в 1909 г. был членом комитета съе-
зда представителей основателей российского земельного кредита. 

В начале ХХ в. Александр Рафалович вернулся в Одессу, где и умер 
28 августа 1913 г. Похоронили его в фамильном склепе на Старом (1-м) 
христианском кладбище в Одессе19. Вскоре после его смерти, умерла и его 
жена. Супруги, вероятнее всего, были бездетными, поскольку при исследо-
вании данного вопроса, нами не было найдено никакой информации отно-
сительно его потомков. Поэтому, можно предположить, что оставшиеся 
после него имущество и состояние перешли по наследству к его братьям  
и племянников. 

Артемий (встречается как Артюр) Федорович Рафалович потомст-
венный почетный гражданин, который по сравнению с его отцом и братья-
ми к числу одесских купцов не принадлежал20, но был дипломатом, пред-
ставлявшим интересы Бразилии: консулом (1878–1879 гг.)21, генеральным 
консулом (1880–1885)22 и вице-консулом (1877–1888 гг.)23 в Одессе. 

                                           
19 К смерти А.Ф. Рафаловича // Одесские новости. – 1913. – 30 августа (№ 9112). – С. 2. 
20 ГАОО, ф.2, оп.1, д.1039, л.17. 
21 Адрес-календарь Одесского градоначальства на 1877 год – Одесса: Печатано в Русской 
типографии, 1876. – С. 91–92; Памятная книжка Одесского градоначальства на 1878 год, 
изданная Одесским статистическим комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1878.  
– С. 128. 
22 Памятная книжка Одесского градоначальства на 1880 год, изданная Одесским статисти-
ческим комитетом. – Одесса: Типография Л. Нитче, 1879. – С. 236–237; Адрес-календарь 
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Родился он 23 мая 1851 г. в пределах Кишиневской епархии. Хотя 
согласно изданному духовной консисторией в 1857 г. свидетельству о ро-
ждении и крещении, Артемий родился 27 мая 1852 г. Информация о его 
образовании отсутствует. Однако известно, что он был дважды женат.  
С первой женой Ольгой Александровной Цургозен они обвенчались  
в 1883 г. и пробыли в браке чуть более 11 лет. В 1884 г. у них родился сын 
Федор, а в 1885 г. – Сергей. 

В августе 1895 г. постановлением Санкт-Петербургской духовной 
консистории, утвержденной Св. Синодом, брак был расторгнут с запретом 
А. Рафаловичу на повторное бракосочетание. Из этого можно сделать вы-
вод, что именно Артемий стал инициатором развода. Второй его женой 
была Генриетта Васильевна Фрейганга – дочь тайного советника Генриха 
Вильгельма (Василия Васильевича) Фрейганга, которая также побывала  
в первом браке со статским советником Георгием Константинович  
Семякиным. 

Несмотря на запрет, Артемий и Генриетта 18 августа 1895 г. обвен-
чались в Городищенской римско-католической церкви близ Новгорода. Из 
анонимного доноса от 1 августа 1896 г. стало известно, что Новгородская 
духовная консистория начала следствие относительно незаконности повто-
рного брака А. Рафаловича. Однако, согласно распоряжению обер-
прокурора Св. Синода дело о признании незаконности брака было закрыто. 
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Одесского градоначальства на 1885 год. – Одесса: Типография  штаба Одесского военного 
округа, 1885. – С. 214–218. 
23 ГАОО, ф.2, оп.1, д.1039, лл.13, 15, 17; Адрес-календарь Одесского градоначальства на 
1888 год. – Одесса: Типография штаба войск Одесского военного округа, 1887. – С.215–219. 
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Таврического земельного банка. Вместе со своими братьями в 1890 г. учас-
твовал в создании Зарожанского промышленного общества. 

В 1893 г. Артемий Рафалович переехал в Санкт-Петербург, где в ре-
зультате тяжелой болезни 19 сентября 1914 г. умер. Похоронили его на 
кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря24. 

Учитывая тот факт, что он имел детей только от первого брака (Фе-
дор и Сергей) и жену, можно предположить, что все свое имущество 
А.Ф. Рафалович завещал именно им и частично своим близким родст-
венникам. 

Представляя интересы на протяжении более 40 лет ряда зарубежных 
стран разных континентов, представители семьи Рафаловичей зарекомен-
довали себя профессиональными дипломатами и оставили яркий след  
в истории Одессы и всего региона. Кроме возложенных на них обязаннос-
тей, они вели активную экономическую деятельность, были известными 
банковскими деятелями, неоднократно принимали участие в благотворите-
льности. Пользовались уважением среди местной знати и простого народа. 
Такая разнообразная и в то же время сложная деятельность, способствова-
ла экономическому, политическому и общественно-культурному развитию 
Южной Украины. 

 
 
   

 
 
 

                                           
24 Рафалович [Электронный ресурс] // Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, 
хроника. – Режим доступа: http://baza.vgdru.com 
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Magdalena Syguda
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Działalność społeczna Anny z Działyńskich Potockiej 

„Z trybunału pokuty padł rozkaz bym Ci Boże dziękowała za wszystkie łaski 
na mnie zlane przez Ciebie przez długie moje życie … Więc najprzód dzięki 
Ci Boże żeś mnie stworzył katoliczką i Polką! … Dzięki Ci, Boże, żeś życie 
mi dał wśród rodu, który szedł bez plamy, oddany cały obowiązkowi ... Dzię-
ki Ci, Boże, za te cudne przykłady życia, które oczy dziecięce wciąż spotyka-
ły wkoło siebie i któremi umysł i serce się bezwiednie przepajały … Dziękuję 
Ci, Boże, że dałeś mi … miłość dla ubogich, uciśnionych, dla pracujących, 
dla chorych, tak że jak nie czynem, to bodaj słowem poparcia i słowem 
współczucia i rady mogłam czasem ukoić cierpienia nikomu niedostrzeżone, 
a tak wielkie!”1. Jest to fragment modlitwy dziękczynnej napisanej, na kilka 
lat przed śmiercią, przez kobietę, o której sam arcyksiążę Albrecht, stryj cesa-
rza Franciszka Józefa, mówił, że jest „żołnierzem Pana Boga, żołnierzem do-
broczynności”2.

ikołaj Rey pisał o niej, że „łączyła w sobie wielką miłość ojczyzny 
z niezrównanem miłosierdziem dla wszystkich Polskę zamieszkują-
cych rodaków”3. Mowa tu oczywiście o hrabinie Annie Potockiej. 

Anna z Działyńskich Potocka4 urodziła się 2 listopada 1846 r. w Kórniku jako naj-
młodsze z sześciorga5 dzieci Celestyny z Zamoyskich6 i Tytusa7 Działyńskich. Jej 

1 A. z Działyńskich Potocka, Modlitwa Dziękczynna, [w:] taż, Mój pamiętnik, oprac. A. Jastrzę-
bowski, Warszawa 1973, s. 405–408.
2 A. z Działyńskich Potocka, Mój pamiętnik…, s. 285.
3 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 164, s. 2. 
4 Patrz: A. Osuchowski, Potocka z Działyńskich Anna (1846–1926), [w:] Polski Słownik Biogra-
ficzny (dalej: PSB), t.27, Wrocław 1982–1983, s. 734–735; tenże, Anna Stanisławowa Potocka 
z Działyńskich ostatnia, „Rocznik Rymanowa Zdroju”, 1/1996; W. Pietrzkiewicz, Znane i niezna-
ne kobiety Podkarpacia. Informator biobibliograficzny, Krosno 1995, s. 22–23; M. Rey, Anna 
z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Dziennik Poznański” 1926, nr 177, s. 8; tenże, Anna 
z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 164–165. 
5 Dzieci Tytusa i Celestyny z Zamoyskich Działyńskich: Elżbieta (1826–1896), Jan (1829–1880), 
Jadwiga (1831–1923), Maria (1832–1911), Cecylia (1836–1899) i Anna (1848–1926); patrz:
A. Osuchowski, Anna Stanisławowa Potocka z Działyńskich ostatnia, „Rocznik Rymanowa Zdro-
ju”, 1/1996, s. 9.
6 Patrz: S. Bodniak, Działyńska Gryzelda Celestyna (1804–1883), [w:] PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 75.
7 Patrz: tenże, Działyński Adam Tytus (1796–1861), [w:] PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 77–78.
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matka, wówczas 42-letnia kobieta, miała problemy z donoszeniem ciąży. Anna uro-
dziła się więc jako wcześniak, od samego początku słaba i chorowita8. Została wy-
chowana w rodzinie patriotów, już od najmłodszych lat wpajano jej miłość do oj-
czyzny, a także obowiązek niesienia pomocy potrzebującym. Rodzice byli dla 
dziecka przewodnikami życia, szczególnie ojciec stanowił dla niej wielki autorytet, 
co da się odczuć, czytając pamiętnik Potockiej9. Adam Osuchowski stwierdził 
w swej pracy: 

„Była dumna ze swego pochodzenia, nie dlatego że jest hrabianką i że przy-
padnie jej w udziale być osobą bogatą, lecz dlatego że wszyscy Działyńscy 
byli ofiarnymi patriotami, ludźmi honoru, odważnymi i bez reszty oddanymi 
swemu krajowi”10.

Aby uzmysłowić sobie, w jakich warunkach dorastała nasza bohaterka i jak 
wielki wpływ na jej późniejsze decyzje oraz działania mieli jej rodzice, warto przed-
stawić kilka scen z życia państwa Działyńskich. W swoich wspomnieniach z okresu 
dzieciństwa Potocka opisywała powódź w Poznaniu, powódź, która zniszczyła bar-
dzo duże obszary miasta11. Działyńscy dali schronienie ogromnej liczbie poszkodo-
wanych, którym woda zabrała cały dobytek. 

„Pamiętam – pisała Potocka – jak im przynoszono jedzenie w ogromnym 
kotle niesionym na drągach; jak moja matka to jedzenie na miskach rozdawa-
ła; pamiętam pacierz wieczorny wspólny, po którym matka moja czytała coś 
o poddaniu się woli Bożej w nieszczęściu, które to czytanie często płaczem i 
łkaniem przerywane było. Tak samo goszczono u nas pogorzelców, gdy się 
Śródka spaliła. W ten sam sposób w wigilię wielkich odpustów, mianowicie 
Bożego Ciała i Świętego Piotra i Pawła, goszczono pielgrzymów ze wsi; całe 
wielkie schody pełne były ludzi śpiących. Tak samo w czasie jarmarków 
wełnianych: sienie, schody, wozownia, wszystko zapełnione było workami i 
balami. Gościnność domu przeszła była w przysłowie”12.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pałac Działyńskich w Poznaniu stał się
centrum naukowym i kulturalnym dla Polaków pozbawionych własnej państwowo-
ści. W tamtejszej Czerwonej Sali odbywały się zarówno konferencje naukowe, pre-
lekcje, zebrania polityczne, jak i różnego typu spotkania na cele dobroczynne. Jedy-
ne, czego zabraniał Tytus Działyński, to organizacja balów: 

8 J. Zamoyska, Wspomnienia, oprac. M. Czapska, Londyn 1961, s. 101.
9 Patrz: A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 33–42.
10 A. Osuchowski, dz. cyt., s. 8.
11 Nie wiemy dokładnie, o którą powódź chodzi, gdyż w tym okresie powodzie nawiedziły Poznań 
aż trzykrotnie: w 1850, 1853 i 1855 r.; patrz: A. Kaniecki, Poznań: dzieje miasta wodą pisane,
Poznań 2004. 
12 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 24–25.
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8 J. Zamoyska, Wspomnienia, oprac. M. Czapska, Londyn 1961, s. 101.
9 Patrz: A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 33–42.
10 A. Osuchowski, dz. cyt., s. 8.
11 Nie wiemy dokładnie, o którą powódź chodzi, gdyż w tym okresie powodzie nawiedziły Poznań 
aż trzykrotnie: w 1850, 1853 i 1855 r.; patrz: A. Kaniecki, Poznań: dzieje miasta wodą pisane,
Poznań 2004. 
12 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 24–25.
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„… na samą wzmiankę o tańcach oburzał się; u niego żałoba narodowa prze-
chodziła żałobę familijną. Klejnotów córkom nosić nie pozwalał nigdy; uwa-
żał, iż one polskiej niewieście nie przystoją”13.

Zatem od najmłodszych lat Potocka obracała się w towarzystwie ludzi nauki, 
działaczy społecznych oraz polityków. Zupełnie naturalne było dla niej to, że „wko-
ło domu zawsze się chowały to jakieś sierotki, co na pensję chodziły, to jacyś sta-
ruszkowie”14. Działyńscy nie odmawiali pomocy nikomu, nie przechodzili obojętnie 
nad ludzką niedolą. 

„Matka moja – pisała Potocka – miała to prawdziwe głębokie uczucie i li-
tość, która nie odwraca się, ale bieży na ratunek; obmywała i opatrywała na-
jobrzydliwsze rany i nam kazała przypatrywać się i pomagać, przyzwyczajać 
się do przezwyciężania wstrętu i obawy”15.

Warto zauważyć, iż działalność filantropijna Działyńskich nie zawsze znaj-
dowała społeczne zrozumienie. Potępiano rozrzutność Tytusa i jego małżonki, nie 
rozumiano ich potrzeby niesienia pomocy innym. W odpowiedzi na te zarzuty Po-
tocka pisała: 

„Nie wiem, jak komu; mnie milsze te najmilsze wspomnienia, milsze te bło-
gosławieństwa, tak często od dzieciństwa słyszane u progu rodziców moich, 
milsza ta pamięć poczciwa, co po nich została, milsza ta tradycja Pelikana 
– jak wszystkie krocie świata”16.

Już w dzieciństwie Potocka przejawiała cechy osoby niezwykłej, niepodpo-
rządkowującej się konwenansom. Przykładem może być jej stosunek do dworskiej 
społeczności służebnej. Choć wpajano jej, że rozmowa ze służbą jest przejawem 
złego wychowania, nie przestrzegała tej reguły. Charakterystyczny jest fragment 
pamiętnika, w którym opisywała swoje relacje z jedną ze służących, nazywaną Do-
sią. Kobieta, widząc cierpienie Anny w czasie jej choroby, nie mogła opanować 
uczucia żalu i jak wspominała Potocka: 

„Te łzy Dosi przełamały skorupę arystokratycznych przesądów, którymi 
mnie oblepiano. «Więc Dosia ma serce! więc Dosia mnie kocha! dlaczegóż 
mnie mówić do niej nie wolno, wszak ona człowiekiem jak ja, pracuje i modli 
się; jedyna różnica to, że ona biedna, a ja majętna.» Cała niesprawiedliwość 
tego postępowania uderzyła mnie tak nagle, tak silnie, że w jednej chwili 
przestraszonej tym nieurzędowym postępowaniem Dosi rzuciłam się na szyję 
i w jej osobie ukochałam w jednej chwili wszystkich biednych i poniżonych. 

13 Tamże, s. 25.
14 Tamże, s. 38.
15 Tamże, s. 51.
16 Tamże, s. 38.
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Maleńkie serduszko moje byłoby ich wszystkich chciało przygarnąć, pod-
nieść i uszczęśliwić”17.

Potocka wspominała także przebywającego w Kórniku służącego o nazwisku 
Krzeski. Był to niewidomy starzec, któremu Działyńscy ofiarowali pomoc. Nie 
mając żadnych obowiązków, Krzeski uczestniczył we wszystkich nabożeństwach 
odprawianych w pobliskich kościołach. Pomimo swojej choroby znał drogę, pamię-
tał dokładną ilość kroków, które trzeba było przejść. Potocka często uczestniczyła w 
tych wyprawach, udzielając mu pomocy i wsparcia18. Te dwie pamiętnikowe relacje 
świadczą o wrażliwości młodej ziemianki, ukazują jej sprzeciw wobec społecznych 
podziałów, ale także – wykrystalizowaną już od najmłodszych lat – potrzebę niesie-
nia pomocy.  

W kształtowaniu się osobowości Potockiej niewątpliwe znaczącą rolę odgry-
wały jej relacje z matką, kobietą ciągle zajętą, niemającą zbyt wiele czasu dla córki. 
Osoby odpowiedzialne za wychowanie Anny nie dysponowały odpowiednim przy-
gotowaniem pedagogicznym, często dochodziło do sytuacji, w których dziewczynka 
była karana zamknięciem w pokoju. 

„Udało mi się – pisała Potocka – czasem wybornie zabawić w mojej kozie; 
na przykład kiedyś w Kórniku, gdy mnie zamknęli, stała w pokoju szafa 
z bielizną moją. Na dole, wkoło zamku, uwijało się dużo dziewcząt młodych 
i chłopaków noszących wapno i cegły mularzom. Po cichutku zawołałam ich 
pod okno i całą moją bieliznę im porozdawałam, zalecając, aby z tymi darami 
co sił zmykali do domu”19.

Także w późniejszym okresie Anna Potocka poświęcała wiele uwagi ludziom 
biednym i potrzebującym, o czym sama często wspominała na kartach pamiętnika. 
Relacjonowała: 

„Smutne było moje życie, ale był w nim jasny promyczek, a tym byli ubodzy 
i pielęgnowanie ich. Mama należała do Towarzystwa św. Wincentego a Pau-
lo, którego członków obowiązkiem jest odwiedzać chorych ubogich w domu. 
Mamie zwykle najuboższych polecano, a tych poznawszy, mama mnie do 
nich posyłała z panną Sankey. Była to dla mnie najmilsza rozrywka, była to 
chwila dnia, której oczekiwałam z niecierpliwością; potrzeby moich chorych 
zaprzątały cały mój umysł”20.

Autorka pamiętnika wzmiankowała, iż większą część posiłków oddawała po-
trzebującym, a z upływem czasu upraszała w kuchni o coraz większe porcje jedze-

17 Tamże, s. 22.
18 Tamże, s. 37–38.
19 Tamże, s. 29.
20 Tamże, s. 49.
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17 Tamże, s. 22.
18 Tamże, s. 37–38.
19 Tamże, s. 29.
20 Tamże, s. 49.
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nia, którymi później obdarowywała chorych21. Prezenty na każde urodziny i imieni-
ny stanowiły materiały krawieckie, z których szyła ubrania dla swoich podopiecznych.

„Szyć w dzień – pisała w pamiętniku – nie było czasu, ale ja na wszystko 
miałam sposoby: kładłam sobie przygotowaną robotę pod poduszkę, sama 
zaś starałam się tak niewygodnie w łóżku położyć, aby się często budzić, 
i skoro świt, cichutko w łóżku szyłam, aż póki panna Sankey nie zaczęła się 
budzić; wtedy robota pod poduszkę, a ja chrapałam z całych sił i z wielką 
trudnością dałam się obudzić, aby nie odkryła, co się działo … Cóż to za ra-
dość była dla mnie ubrać dzieci czyściutko!”22.

Jak już wcześniej wspomniano, Potocka była wychowywana w duchu patrio-
tycznym. W wieku 11 lat, w 1857 r., została oddana do zakładu wychowawczego 
Sacré Coeur w Poznaniu. Z powstałych w tym czasie wpisów w pamiętniku (doty-
czących tego okresu) można wnioskować, iż zakład wzmocnił kształtujące się wcze-
śniej cechy osobowości Potockiej. Tam też – opisywała – wraz z innymi uczenni-
cami – jak na gorliwe patriotki przystało – wypróbowywała na sobie różnego typu 
„tortury”, które miały ją przygotować „do godnego znoszenia cierpień za Ojczy-
znę”. Wśród nich wymienić należy biczowanie się pokrzywami, a także rzucanie się 
na trzymane przez koleżanki żelazne linijki, mające wyobrażać bagnety23.

Nie dziwi zatem fakt, iż kiedy wybuchło powstanie r. 1863, córka Tytusa 
Działyńskiego nie mogła postąpić inaczej, jak tylko oddać część swojego posagu 
oraz wszystkie kosztowności w ręce starszego brata Jana24. Pieniądze te pomogły 
uzbroić oddział generała Edmunda Taczanowskiego25. Potocka pisała: 

„Dom nasz w jedną wielką pracownię się zamienił. U brata mego na górze 
ludzi ciągle naradzających się po dniach i nocach pełno było; lano kule, spo-
rządzano broń, pisano. Na dole matka moja cały warsztat na odzienia otwo-
rzyła. Będąc na czele komitetu pań pracujących w tym celu, matka moja wraz 
ze mną poszła od sklepu do sklepu, prosząc o poparcie sprawy czym kto 
mógł. Parę słów po cichu wypowiedzianych wystarczyło, poczciwi kupcy na-
si z zapałem w oku przyjmowali kwestę. W kilka godzin potem pomieścić nie 
można było towarów naniesionych … Cały dzień w domu i całą noc prawie 
krajano, fastrygowano i robotę po domach roznoszono. Wieczorem przy czy-
taniu gazet robiłyśmy szarpie i krajały bandaże”26.

21 Tamże, s. 49.
22 Tamże, s. 49–50.
23 Tamże, s. 31.
24 S. Bodniak, Działyński Jan Kanty (1829–1880), [w:] PSB, t. 6, Kraków 1948, s. 84-87.
25 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Dziennik Poznański” 1926, nr 177, s. 8. 
Patrz: B. Szczepański, Taczanowski Edmund Władysław Maksymilian (1822–1879), [w:] Wielko-
polski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1981, s. 760; J. Staszewski, Generał Edmund 
Taczanowski, Poznań 1936.
26 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 57.
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Doszło jednak do sytuacji, w której brat Anny musiał uciekać z domu, przy-
stąpił do powstania, ona natomiast – wraz z matką – udała się do Kórnika, gdzie 
pracowała w ochronce i szpitalu Sióstr Miłosierdzia27. Jej matka wspomagała po-
wstanie, wysyłała dla powstańców nie tylko odzież, ale i broń; w końcu została po-
stawiona przed sądem. Udało jej się uniknąć więzienia, jednak obie kobiety musiały 
wyjechać z kraju i udać się do Drezna28.

Tam też w 1865 r. Anna poznała Stanisława Potockiego29, swego przyszłego 
męża. W tym miejscu warto dodać, iż 

„Anusia Działyńska tylko dwa razy kochała w swych młodych latach; pierw-
szy raz ojca, drugi Stanisława, który wkrótce został jej narzeczonym i mę-
żem. Trzecią miłością jej życia były dzieci — jej własne, a oprócz nich 
wszystkie dzieci, które widziała lub o których słyszała, poza nimi wszyscy 
ludzie potrzebujący pomocy, opieki, wsparcia, uczucia i ciepła. Razem z mi-
łością dla dzieci buchnęło jak płomień, tlące się już w sercu dziewczynki, 
a rozgorzałe w sercu kobiety, miłosierdzie, wielkie miłosierdzie dla wszyst-
kich dzieci i ludzi — dla każdego, kto tego miłosierdzia potrzebuje. Z miło-
sierdzia dla ludzi wszystkich i bez różnicy narodziły się czyny życiowe, całe 
wielkie dzieło Anny z Działyńskich Potockiej”30.

Młodzi pobrali się 7 lutego 1866 r.31 w Kórniku. Potocka zmieniła wtedy 
swoje priorytety; pisała: 

„... chciałam być kiedyś siostrą miłosierdzia; gdy Staś stanął na zawadzie te-
mu powołaniu, które co prawda bardzo już dogasało, gdy się z nim spotka-
łam, powiedziałam sobie: «Będę siostrą miłosierdzia wśród świata». Zdawało 
mi się, że w sercu moim spoczywają skarby nieprzebrane miłości dla ludzi, 
pociechy dla smutnych, pomocy dla chorych, światła dla maluczkich i ciem-
nych. Lud polski oświecać, podnosić, uszlachetniać, każdą łzę, którą spo-
tkam, otrzeć, każdej istocie opieki potrzebującej być podporą, każdej wątpią-
cej duszy światłem i ciepłem, to sobie stawiałam za cel życia”32.

W tym samym roku po raz pierwszy, ale nie ostatni, przyszło Annie Potockiej 
zmierzyć się z epidemią cholery, która rozprzestrzeniła się w Kórniku, Krerowie 
i okolicznych wsiach. Chorzy, pozbawieni opieki lekarskiej, umierali na drogach, 
a ze względu na strach przed zarazą nie mogli liczyć na pomoc ze strony najbliż-
szych. Niezwykłą odwagą w tej sytuacji wykazali się państwo Potoccy, którzy 
sami, nie zważając na niebezpieczeństwo, starali się udzielić pomocy każdej napo-

27 Tamże, s. 59.
28 Tamże, s. 60–61.
29 Patrz: A. Osuchowski, Potocki Stanisław Wojciech (1837–1884), [w:] PSB, t. 27, Wrocław 
1984–1985, 172–173; Hr. Stanisław Potocki, „Czas” 1884, nr 20, s. 3.
30 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 10.
31 Tenże, Potocka z Działyńskich Anna, [w:] PSB, t. 27, Wrocław 1982–1983, s. 734.
32 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 78.
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27 Tamże, s. 59.
28 Tamże, s. 60–61.
29 Patrz: A. Osuchowski, Potocki Stanisław Wojciech (1837–1884), [w:] PSB, t. 27, Wrocław 
1984–1985, 172–173; Hr. Stanisław Potocki, „Czas” 1884, nr 20, s. 3.
30 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 10.
31 Tenże, Potocka z Działyńskich Anna, [w:] PSB, t. 27, Wrocław 1982–1983, s. 734.
32 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 78.
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tkanej osobie. Dopiero gdy sytuacja została opanowana, Anna zgodziła się opu-
ścić Kórnik33.

W 1867 r. państwo Potoccy objęli w dziale rodzinnym Oleszyce pod Luba-
czowem w Galicji. Młodzi, pełni zapału i chęci do pracy, rozpoczęli w Oleszycach 
swą działalność społeczną. 

„Wjeżdżaliśmy tam – opowiadała Potocka – z najwygórowańszym, z najeg-
zaltowańszym poczuciem obowiązków społecznych, obywatelskich; z miło-
ścią gorącą dla ludu. Charakterystyczny był drobny jeden fakt. Już nie opodal 
dworu przejeżdżaliśmy przez rogatkę i most; ludzie pijani, jak się zdaje, bili 
się tam i wyzywali zawzięcie, całą kupą. Przykry to był widok; ale pamiętam 
doskonale naiwne, poczciwe przekonanie, z jakim patrząc na to powiedzia-
łam sobie: «No! ale to ostatni raz!» Byłam przekonana, że praca nasza takie 
owoce przyniesie, tak ten lud podniesie moralnie i materialnie, że zło spośród 
nich zniknie na zawsze! Czyż nie niosłam im serce gorące, ręce choć wątłe, 
ale pracowite? O! nie będzie tu już Bóg obrażany, nie będzie tu już nędzy, 
niechlujstwa, nie będzie niemoralności, nie będzie żydowskiej lichwy 
i niewoli!”34.

W Oleszycach Potoccy zastali ludność słabo wykształconą, a pracująca we 
dworze służba pozbawiona była wszelkich zasad moralnych. Dodać należy, iż więk-
szość tej grupy stanowili Rusini-Ukraińcy, niezwykle źle nastawieni do Polaków. 
Potocka stała się wielką zwolenniczką pojednania polsko-ruskiego. Jej celem stało 
się doprowadzenie do współpracy pomiędzy Polakami i Ukraińcami, a także między 
dworem i wsią35. Pisała: 

„Niechże się kto nam dziwi, ludziom młodym, głęboko wierzącym, kochają-
cym kraj i lud z egzaltacją największą, żeśmy taki stan rzeczy znieść spokoj-
nie nie mogli, żeśmy zaczęli rwać się do pracy nadludzkiej, do wysiłków mo-
ralnie i materialnie nad siły!”36.

Tytus Działyński kazał wybudować w Oleszycach szkółkę dla dzieci wiej-
skich, którą prowadziła jego żona37. Córka i nowa dziedziczka postanowiła wzno-
wić działalność szkoły. Za własne pieniądze odremontowała budynek, zakupiła 
niezbędne do nauczania pomoce dydaktyczne38. W szkole uczyła sama. W „Moim 
pamiętniku” czytamy: 

33 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 13–14; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 87.
34 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 91.
35 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 15.
36 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 97–98.
37 Tamże, s. 116–117.
38 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 15.
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„Chcieliśmy dźwignąć tę pamiątkę działalności rodziców, a zarazem mieć 
pomoc w pracy przedsięwziętej dla podniesienia tego biednego ciemnego lu-
du, materialnie i moralnie”39.

Ta praca oświatowa wśród ludu sprawiła, że w 1871 r. została honorowym 
członkiem Lwowskiego Towarzystwa Pedagogicznego40. W tym samym czasie co 
szkółka powstał także przytułek dla chorych oraz starców pozbawionych opieki. 
Znajdował się on w domu koło szkoły, a opiekowały się nim Siostry Felicjanki41.
Jednak nawet na tym polu swej działalności Potocka spotkała się z ogromną nieuf-
nością i niewdzięcznością. 

„Pamiętam dziada – pisała – chodzącego po prośbie, mającego raka w uchu 
i szczęce; nie tylko cierpiał, ale taki z tych ran był zaduch, że go nikt nie 
chciał w chałupie przenocować. Z trudnością i kosztem przerobiliśmy u feli-
cjanek jakąś stancyjkę, by tam mógł mieszkać. Dostawał jeść, siostry po-
czciwe z całym poświęceniem opatrywały mu rany, prały bieliznę. Przypatru-
jąc się życiu tych zakonnic całkowicie oddanemu ochronce, ratowaniu cho-
rych, nie mógł w swojej biednej głowie wykombinować, jakie motywy mo-
gły je skłonić do takiej pracy, do takiej miłości bliźniego. A że nudził się sta-
ry, więc pozwalano mu chodzić po wsi; chodził też i całą wieś na siostry pod-
burzał: «Pewnikiem tak ludziom dogadzają, bo z tego będzie jakaś pańszczy-
zna lub jakieś powstanie!»”42.

W Oleszycach Potocka rozpoczęła także swoją własną praktykę medyczną43.
Codziennie rano przyjmowała chorych we dworze, razem ze służącą pełniącą obo-
wiązki pielęgniarki. Kobieta sama opatrywała rany, rozdawała leki zarówno te za-
kupione na własny koszt, jak i przygotowywane własnoręcznie z ziół. Popołudniami 
jeździła do pacjentów, którzy sami nie byli w stanie do niej dotrzeć; oprócz pomocy 
medycznej chorzy mogli liczyć na słowa pocieszenia oraz posiłek44. W Oleszycach, 
pielęgnując chorych, Potocka zaraziła się durem (tyfusem) brzusznym45.

39 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 117.
40 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 
1926, nr 164, s. 2; A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 16.
41 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 15.
42 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 137.
43 W XIX w. to właśnie dwory szlacheckie zajmowały się leczeniem okolicznej ludności, w każ-
dym z nich znajdowała się domowa apteczka. Leczenie było jednak wyłączną domeną kobiet, 
które – tak jak Potocka – same przygotowywały poszczególne leki, często zajmowały się tym 
wyłącznie w tym celu zatrudnione panny apteczkowe; patrz: I. Arabas, Apteczki domowe w pol-
skich dworach szlacheckich, Warszawa 2006; Taż, Panny apteczkowe – rola dworu szlacheckiego 
w kształtowaniu świadomości terapeutycznej na polskiej wsi, [w:] Pod patronatem Hygiei. Udział 
kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. I. Arabas, Warszawa 2000, s. 85-97.
44 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 15–16.
45 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 149; A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 16.
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„Chcieliśmy dźwignąć tę pamiątkę działalności rodziców, a zarazem mieć 
pomoc w pracy przedsięwziętej dla podniesienia tego biednego ciemnego lu-
du, materialnie i moralnie”39.

Ta praca oświatowa wśród ludu sprawiła, że w 1871 r. została honorowym 
członkiem Lwowskiego Towarzystwa Pedagogicznego40. W tym samym czasie co 
szkółka powstał także przytułek dla chorych oraz starców pozbawionych opieki. 
Znajdował się on w domu koło szkoły, a opiekowały się nim Siostry Felicjanki41.
Jednak nawet na tym polu swej działalności Potocka spotkała się z ogromną nieuf-
nością i niewdzięcznością. 

„Pamiętam dziada – pisała – chodzącego po prośbie, mającego raka w uchu 
i szczęce; nie tylko cierpiał, ale taki z tych ran był zaduch, że go nikt nie 
chciał w chałupie przenocować. Z trudnością i kosztem przerobiliśmy u feli-
cjanek jakąś stancyjkę, by tam mógł mieszkać. Dostawał jeść, siostry po-
czciwe z całym poświęceniem opatrywały mu rany, prały bieliznę. Przypatru-
jąc się życiu tych zakonnic całkowicie oddanemu ochronce, ratowaniu cho-
rych, nie mógł w swojej biednej głowie wykombinować, jakie motywy mo-
gły je skłonić do takiej pracy, do takiej miłości bliźniego. A że nudził się sta-
ry, więc pozwalano mu chodzić po wsi; chodził też i całą wieś na siostry pod-
burzał: «Pewnikiem tak ludziom dogadzają, bo z tego będzie jakaś pańszczy-
zna lub jakieś powstanie!»”42.

W Oleszycach Potocka rozpoczęła także swoją własną praktykę medyczną43.
Codziennie rano przyjmowała chorych we dworze, razem ze służącą pełniącą obo-
wiązki pielęgniarki. Kobieta sama opatrywała rany, rozdawała leki zarówno te za-
kupione na własny koszt, jak i przygotowywane własnoręcznie z ziół. Popołudniami 
jeździła do pacjentów, którzy sami nie byli w stanie do niej dotrzeć; oprócz pomocy 
medycznej chorzy mogli liczyć na słowa pocieszenia oraz posiłek44. W Oleszycach, 
pielęgnując chorych, Potocka zaraziła się durem (tyfusem) brzusznym45.

39 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 117.
40 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 
1926, nr 164, s. 2; A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 16.
41 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 15.
42 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 137.
43 W XIX w. to właśnie dwory szlacheckie zajmowały się leczeniem okolicznej ludności, w każ-
dym z nich znajdowała się domowa apteczka. Leczenie było jednak wyłączną domeną kobiet, 
które – tak jak Potocka – same przygotowywały poszczególne leki, często zajmowały się tym 
wyłącznie w tym celu zatrudnione panny apteczkowe; patrz: I. Arabas, Apteczki domowe w pol-
skich dworach szlacheckich, Warszawa 2006; Taż, Panny apteczkowe – rola dworu szlacheckiego 
w kształtowaniu świadomości terapeutycznej na polskiej wsi, [w:] Pod patronatem Hygiei. Udział 
kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. I. Arabas, Warszawa 2000, s. 85-97.
44 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 15–16.
45 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 149; A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 16.
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Jednak kolejne lata przyniosły konieczność wzmożenia pomocy. Ze wzglę-
du na powtarzające się klęski nieurodzaju zapanował głód. 

„Doszło do tego, – pisała – że ludzie puchli i marli z głodu. U nas nie było ni 
grosza, ni ziarnka w spichrzu, a tu trzeba było patrzeć na głodową śmierć lu-
dzi! Napisałam do matki i sióstr, przysłano paręset złr i duże słoje ekstraktu 
Liebiga46. Zaczęliśmy wśród zimy gotować pożywną zupę dla najbiedniej-
szych i tak ciągnęliśmy do Wielkanocy. Tu już zapasy się wyczerpały, wresz-
cie był już w polu zarobek, więc jednego dnia oświadczyłam przez kucharkę, 
że już koniec z obiadem, żeby już nie wracali”47.

Sytuacja ta sprawiła, że okoliczna ludność zaczęła się odgrażać, żądając 
wydania posiłku, na który – rzekomo – pieniądze przysłał sam cesarz48. Potocka 
tłumaczyła: 

„Nie tylko ludzie byli chciwi a nieufni, i niewdzięczni, ale w ogóle robiąc 
coś, trzeba było sobie powiedzieć, że to się zapewne nie uda, boć żadna wła-
dza nie była ku pomocy, tylko ku przeszkodzie, zawsze paraliżowała każdą 
rzecz czy mocą jakiego paragrafu naciągniętego, czy mocą buntowania ludzi, 
czy forytowania żydowskich dezerterów. I tak trzeba było dla obowiązku, dla 
podobania się Bogu, dla sumienia własnego pracować, od ust sobie odejmo-
wać w literalnym znaczeniu tego słowa, a pić kielich niewdzięczności, podej-
rzeń, nieufności ludzkiej. Pomocy nie wyglądać ani od władzy żadnej, ani od 
duchowieństwa. I owszem, wojować nieraz i przebojem wszystko robić”49.

Złe położenie materialne doprowadziło do sytuacji, w której Potoccy zostali 
zmuszeni do przeniesienia się – w 1872 r. – do Rymanowa50.

„Ale jeśli w Rymanowie wydatki własne wypadło ograniczyć – to pracy hu-
manitarnej pani Anna się nie wyrzekła, bo ta tkwiła w jej krwi i usposobieniu 
nawykłem do czynnej miłości bliźniego”51.

Potocka była „przeświadczona o koniecznym obowiązku zapobieżenia każdej 
napotkanej biedzie i chorobie”52. W 1873 r. wybuchła epidemia cholery. Także 
i tym razem córka Tytusa Działyńskiego zajęła się leczeniem chorych. Okoliczności 
stawały się coraz groźniejsze, epidemia dotarła również do dworu, tak więc – nie 
chcąc i nie mogąc dłużej narażać swojej rodziny, po przekazaniu wszelkich instruk-
cji i leków Siostrom Służebniczkom – udała się do Oleszyc. Niestety, epidemia 

46 Ekstrakt Liebiga – wyciąg mięsny, kostka bulionowa wynaleziona przez niemieckiego chemika 
Justusa von Liebiga. 
47 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 134–135.
48 Tamże, s. 135.
49 Tamże, s. 137.
50 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 18; Tenże, Potocka…, s. 734.
51 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 164, s. 2. 
52 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 85.
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dotarła również tam. Mimo ciągłego narażania życia ani Potocka, ani nikt z jej ro-
dziny nie zachorował53. W 1889 r. była świadkiem trzeciej epidemii cholery, wydała 
wówczas broszurkę pt. „Uwagi o ratowaniu wsi dotkniętych cholerą”54.

Zdaniem badaczy, Potocka była „indywidualnością silną i nieprzeciętną, któ-
ra pod wieloma względami przerastała swój czas poglądami społecznymi, cywilną 
odwagą i bezinteresownością obywatelską”55. Remedium na przedstawione wyżej 
trudności Potocka dostrzegała w pozytywistycznej pracy u podstaw, niesieniu 
oświaty, podniesieniu poziomu zdrowotności społeczności najuboższej, wzmocnie-
niu rodzimej gospodarki56. Jako jedna z pierwszych zachęcała do wspierania rodzi-
mego przemysłu, była przeciwna sprowadzaniu drogiej odzieży i przedmiotów 
z zagranicy. Apelowała do korzystania z usług Polaków w okresie karnawału, do 
szycia sukien balowych u miejscowych krawców i krawcowych, aby umożliwić im 
przez ten czas zarobek, który zapewniłby im utrzymanie przez cały rok. Protestowa-
ła także przeciwko kupowaniu u społeczności żydowskiej, a zachęcała do zakupów 
w sklepach polskich57. Będąc w Krakowie, w niedługim czasie po ślubie, Potocka 
zabrała również głos w kwestii wykształcenia kobiet58, co związane było z rozpo-
czynającymi się kursami dla kobiet organizowanymi przez pana Adriana Baraniec-
kiego59. Była za tym, „aby kobietom dawać wykształcenie, mogące im dawać 
utrzymanie samoistne, jeżeli za mąż nie pójdą lub owdowieją, albo nawet mężowi 
dopomagać i zarabiać dla dzieci w danym razie potrafią. Taka pewność samoistnego
zarobku sprawiłaby, że dziewczęta mniej często wychodziłyby za mąż, aby tylko 
wyjść za lada kogo, niegodnego przywiązania i czci”60.

Kolejną formą działalności – niezwykle charakterystyczną dla polskiego zie-
miaństwa tego okresu – była opieka nad młodzieżą i pomoc finansowa udzielana 

53 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 18–19; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Ryma-
nowa, „Czas”…, s. 2; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 178–179.
54 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734.
55 W. Pietrzkiewicz, Znane i nieznane kobiety Podkarpacia. Informator biobibliograficzny, Krosno 
1995, s. 22–23.
56 W działalności Potockiej widoczny jest wpływ myśli papieża Leona XIII, który w swej encykli-
ce Rerum Novarum z 15 maja 1891 r. odnosi się do kwestii socjalnej i wzajemnych stosunków 
pomiędzy robotnikami i pracodawcami. Patrz: szerzej. Encyklika Leona XIII Rerum Novarum, 
z 15 maja 1891 r. (w wyjątkach), [w:] K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna polityczna 
i społeczna papiestwa (1789–1968), Warszawa 1971.
57 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 90, 96, 210–211.
58 Patrz: J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939; 
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, cz. 1 
i 2, Warszawa 1995; D. Żołądź-Strzelczyk, W. Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na 
ziemiach polskich, Poznań 2001.
59 Patrz: I. Bojarska, Baraniecki Adrjan (1828–1891), [w:] PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 270–271.
60 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 90.
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wówczas broszurkę pt. „Uwagi o ratowaniu wsi dotkniętych cholerą”54.

Zdaniem badaczy, Potocka była „indywidualnością silną i nieprzeciętną, któ-
ra pod wieloma względami przerastała swój czas poglądami społecznymi, cywilną 
odwagą i bezinteresownością obywatelską”55. Remedium na przedstawione wyżej 
trudności Potocka dostrzegała w pozytywistycznej pracy u podstaw, niesieniu 
oświaty, podniesieniu poziomu zdrowotności społeczności najuboższej, wzmocnie-
niu rodzimej gospodarki56. Jako jedna z pierwszych zachęcała do wspierania rodzi-
mego przemysłu, była przeciwna sprowadzaniu drogiej odzieży i przedmiotów 
z zagranicy. Apelowała do korzystania z usług Polaków w okresie karnawału, do 
szycia sukien balowych u miejscowych krawców i krawcowych, aby umożliwić im 
przez ten czas zarobek, który zapewniłby im utrzymanie przez cały rok. Protestowa-
ła także przeciwko kupowaniu u społeczności żydowskiej, a zachęcała do zakupów 
w sklepach polskich57. Będąc w Krakowie, w niedługim czasie po ślubie, Potocka 
zabrała również głos w kwestii wykształcenia kobiet58, co związane było z rozpo-
czynającymi się kursami dla kobiet organizowanymi przez pana Adriana Baraniec-
kiego59. Była za tym, „aby kobietom dawać wykształcenie, mogące im dawać 
utrzymanie samoistne, jeżeli za mąż nie pójdą lub owdowieją, albo nawet mężowi 
dopomagać i zarabiać dla dzieci w danym razie potrafią. Taka pewność samoistnego
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miaństwa tego okresu – była opieka nad młodzieżą i pomoc finansowa udzielana 

53 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 18–19; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Ryma-
nowa, „Czas”…, s. 2; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 178–179.
54 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734.
55 W. Pietrzkiewicz, Znane i nieznane kobiety Podkarpacia. Informator biobibliograficzny, Krosno 
1995, s. 22–23.
56 W działalności Potockiej widoczny jest wpływ myśli papieża Leona XIII, który w swej encykli-
ce Rerum Novarum z 15 maja 1891 r. odnosi się do kwestii socjalnej i wzajemnych stosunków 
pomiędzy robotnikami i pracodawcami. Patrz: szerzej. Encyklika Leona XIII Rerum Novarum, 
z 15 maja 1891 r. (w wyjątkach), [w:] K. Grzybowski, B. Sobolewska, Doktryna polityczna 
i społeczna papiestwa (1789–1968), Warszawa 1971.
57 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 90, 96, 210–211.
58 Patrz: J. Hulewicz, Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939; 
Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, cz. 1 
i 2, Warszawa 1995; D. Żołądź-Strzelczyk, W. Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na 
ziemiach polskich, Poznań 2001.
59 Patrz: I. Bojarska, Baraniecki Adrjan (1828–1891), [w:] PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 270–271.
60 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 90.
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młodym ludziom, niezbędna do zdobycia przez nich stosownego wykształcenia61.
Oto jeden z przykładów: 

„Przyszła do mnie sierota, panna Vogelgesang, siostra biednego urzędnika 
z Lubaczowa, wątła, anemiczna dziewczyna, może 18-letnia. Przyniosła 
próbki swego talentu rzeźbiarskiego …, wcale udatne. Przyszła prosić, by jej 
wskazać drogę do pracy i nauki w tym kierunku. Zapaliłam się do tego. Póty 
różne starania robiłam, póki jej nie wynalazłam protekcji, stypendium i nie 
posłałam do Wiednia. Powróciła stamtąd, czy już na dobre, czy na wakacje, 
strasznie wycieńczona i z dosyć przewróconą głową. Ogromnie miałam 
ochotę mieć ją w domu …; główną w tym rolę grała litość, chęć odżywienia 
tej zagłodzonej na chudym stypendium artystki”62.

Potocka miała później wiele problemów przez pannę Vogelgesang, która za-
żądała, aby Potoccy – wracając do Rymanowa – zabrali ją ze sobą. Gdy okazało się 
to niemożliwe, postanowiła popełnić samobójstwo. Uratowana, przez kilka kolej-
nych lat pisywała do Potockiej, prosząc o przygarnięcie, bo w przeciwnym razie 
przyjedzie do Rymanowa „i przed domem sobie w łeb strzeli”63.

W 1873 r. Anna z Działyńskich założyła w Rymanowie szkołę rzeźbiarską 
dla chłopców. Widząc potencjał młodzieży góralskiej, postanowiła zainwestować 
w co zdolniejszych chłopców i dać im możliwość zarobku. Głównym celem szkoły 
było więc wyuczenie chłopców pożytecznego zawodu, który w przyszłości miał dać 
im utrzymanie. Szkoła była bezpłatna, Potoccy zapewniali chłopcom wyżywienie 
oraz dach nad głową w folwarcznym szpitalu. Sama szkoła utworzona została 
w sieni dworu. W szkole przebywało zwykle kilkunastu uczniów, którzy przyuczali 
się do wykonywania konkretnej pracy, po czym wracali do domu, aby realizować 
dane zlecenie. Po jego oddaniu otrzymywali trudniejsze zadania i znów pracowali 
w domu. Młodzi ludzie tworzyli różnego typu ramki, figurki, szkatułki, wszystkie te 
przedmioty były robione z drewna. Początkowo młodzież uczyła sama Potocka, 
z czasem dołączył do niej Stanisław Piątkiewicz, który kształcił się w Monachium 
na koszt Potockich. O szkołę dbała Anna Kurcka, wychowawczyni dzieci Anny 
i Stanisława. Potockiej udało się zorganizować w kilku uzdrowiskach bazary, na 
których sprzedawane były właśnie wyroby ludowe. Ponadto zarówno w Rymano-
wie, jak i w innych miejscowościach były organizowane wystawy najlepszych 
uczniów szkoły rymanowskiej. Dzieła ich rąk można było spotkać na każdym jar-

61 M. Kocójowa, „Przetrwać jako polski naród”. Rola fundacji ziemiańskich w XIX i XX wieku,
[w:] Dziedzictwo: ziemianie polscy i ich rola w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995, 
s. 244–246. Patrz też: J. Dybiec, Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860–1918, Wrocław 
1981; J. Iwaszkiewicz, Ofiarność ziemian na cele oświatowo-kulturalne: 1800–1929, [w:] Zie-
miaństwo i większa własność rolna (stan posiadania, praca społeczna i gospodarcza, produkcja 
i obciążenia), Warszawa 1929.
62 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 181–182.
63 Tamże, s. 184.
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marku, odpuście i targu64. W tym samym czasie Anna Potocka utworzyła w swoim 
majątku szkołę koronkarską dla dziewcząt. Miała ona jednak zupełnie inny cha-
rakter niż szkoła rzeźbiarska. Brak funduszy spowodował, iż nie można było zor-
ganizować żadnego lokum dla dziewcząt. W związku z tym wprowadzono system, 
w którym bardziej zaawansowane uczennice w swoich domach przekazywały 
nabyte umiejętności początkującym, za co w zależności od stopnia zaawansowa-
nia były wynagradzane. Tak więc dziewczęta po kilku godzinach nauki haftu wra-
cały do domów, by wykonać płatne zamówienie, a potem uczyły rzemiosła swoje 
koleżanki65.

Zgodnie z pozytywistycznym zwyczajem kultywowania etosu pracy orga-
nicznej w dyskursie publicznym Potocka napisała i opublikowała memoriał. Poru-
szyła w nim dwa zagadnienia związane z góralami. Po pierwsze, zajęła się kwestią 
utworzenia w większych miastach bazarów, o których była już wcześniej mowa. 
Druga sprawa dotyczyła natomiast zboża, a konkretnie sprowadzenia dla tejże lud-
ności gatunków zbóż, które szybciej dojrzewają. Memoriał został przekazany panu 
Mikołajowi Zyblikiewiczowi66, byłemu prezydentowi miasta Krakowa. Autorka 
zdecydowała się także zamieścić swój tekst w gazetach.

„Po ogłoszeniu mego memoriału – pisała Potocka – dwie osoby przysłały 
na moje ręce zboże szybciej dojrzewające dla górali … Wzięłam się najgor-
liwiej do tej rzeczy. Dawałam po garncu lub dwa, zapisując sobie nazwisko 
górala. W następnym roku miał mi znowu ten jeden garniec zwrócić, za za-
mianą dwóch garncy zwykłego zboża, albo i całą ilość wyprodukowaną, za 
zamianą podwójnej ilości innego ziarna”67.

W 1874 r., wspólnie z mężem, udało się Potockiej założyć w Rymanowie 
Towarzystwo Zaliczkowe i Kasę Oszczędności68. Natomiast 2 lata później odkryto 
na terenie majątku pierwsze lecznicze źródła mineralne69. Anna Potocka zaangażo-

64 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 20–21; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 212
–216; Szkoła rymanowska, „Kórniczanin” 1875, nr 22, s. 2–3.
65 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 21; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 216–217.
66Mikołaj Zyblikiewicz był prezydentem miasta Krakowa do 1881 r., w związku z tym można 
domniemywać, że memoriał powstał już po 1881 r.; patrz: I. Homola, Kraków za prezydentury 
Mikołaja Zyblikiewicza (1874–1881), Kraków 1976.
67 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 218.
68 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734.
69 Patrz: W. Bełza, Iwonicz i jego okolice, Lwów 1885; J. Dukiet, Kilka słów o Rymanowie zakła-
dzie zdrojowo-kąpielowym, Przemyśl 1893; tenże, Rymanów: zakład zdrojowo-kąpielowy, Kraków 
1882; J. Michalak, Rymanów Zdrój i okolice, Rzeszów 1980; S.E. Radzikowski, Przewodnik dla 
chorych udających się do Rymanowa, Rymanów 1890; B. Radziszewski, Zakład zdrojowokąpie-
lowy Rymanów koncessyonowany przez c. k. Namiestnictwo: zaszczycony medalem srebrnym na 
wystawie przyrodniczo lekarskiej w Krakowie 1882, Sanok 1882; J. Rąb, Iwonicz-Zdrój, Ryma-
nów-Zdrój i okolice, Warszawa 1968; E. Wajgiel, Rymanów-Zdrój: 1876–1906, Lwów 1906; 
„Rocznik Rymanowa Zdroju”, t. 1–9, Rzeszów 1996– 2006. 
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64 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 20–21; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 212
–216; Szkoła rymanowska, „Kórniczanin” 1875, nr 22, s. 2–3.
65 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 21; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 216–217.
66Mikołaj Zyblikiewicz był prezydentem miasta Krakowa do 1881 r., w związku z tym można 
domniemywać, że memoriał powstał już po 1881 r.; patrz: I. Homola, Kraków za prezydentury 
Mikołaja Zyblikiewicza (1874–1881), Kraków 1976.
67 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 218.
68 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734.
69 Patrz: W. Bełza, Iwonicz i jego okolice, Lwów 1885; J. Dukiet, Kilka słów o Rymanowie zakła-
dzie zdrojowo-kąpielowym, Przemyśl 1893; tenże, Rymanów: zakład zdrojowo-kąpielowy, Kraków 
1882; J. Michalak, Rymanów Zdrój i okolice, Rzeszów 1980; S.E. Radzikowski, Przewodnik dla 
chorych udających się do Rymanowa, Rymanów 1890; B. Radziszewski, Zakład zdrojowokąpie-
lowy Rymanów koncessyonowany przez c. k. Namiestnictwo: zaszczycony medalem srebrnym na 
wystawie przyrodniczo lekarskiej w Krakowie 1882, Sanok 1882; J. Rąb, Iwonicz-Zdrój, Ryma-
nów-Zdrój i okolice, Warszawa 1968; E. Wajgiel, Rymanów-Zdrój: 1876–1906, Lwów 1906; 
„Rocznik Rymanowa Zdroju”, t. 1–9, Rzeszów 1996– 2006. 
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wała się w urządzanie zakładu kąpielowego, w którym w 1879 r. zostały otwarte 
pierwsze tzw. łazienki70. Zakład funkcjonował od samego momentu odkrycia źró-
deł, już w 1877 r. korzystało z niego ponad 300 osób. Jednak dopiero 14 maja 1881 
r. uzyskano koncesję na jego działalność. W tym samym roku71, w lipcu, rymanow-
ski zakład został odznaczony srebrnym medalem na wystawie III Zjazdu Lekarzy 
i Przyrodników Polskich w Krakowie. Nagroda ta została przyznana jako dowód 
poważania za wkład pracy ziemianki w szybki rozwój zakładu72. W 1877 r. Anna 
Potocka otrzymała honorowe członkostwo Towarzystwa Tatrzańskiego „w uznaniu 
dotychczasowych zasług około podniesienia dobrobytu ubogiej ludności górskiej”73.
Było to wyróżnienie za całokształt jej pracy społecznej oraz oświatowej. W 1883 r.
Potocka wraz z mężem założyła Towarzystwo Tkackie w Korczynie. Instytucja ta 
okazała się zbawienna dla artystów ludowych, ponieważ jej członkowie pomagali 
w organizowaniu wystaw, a także w sprzedaży ich prac74. Potoccy byli także funda-
torami Drogi Krzyżowej w Rymanowie75.

Pomimo ciężkiej sytuacji materialnej Potocka nie zawiesiła swojej działalno-
ści filantropijnej. Trzeba zaznaczyć, że oprócz wychowywania licznego potom-
stwa76, prowadzenia szkółek koronkarskiej i rzeźbiarskiej, oprócz nadzorowania 
działalności zakładu zdrojowego, różnego typu Kółek Rolniczych i Towarzystw 
nadal miała czas na leczenie chorych i cierpiących; nie tylko urządziła w Rymano-
wie mały szpital, ale codziennie – jak to miała w zwyczaju – odwiedzała chorych 
w ich domach. 

„Otóż – pisała – przyszła do mnie jakaś biedna kobieta, chora, z ogromnym 
płaczem opowiadając, że ją lekarze wysłali do Iwonicza, ale że tam kąpieli za 
darmo, na które liczyła, nie dostała, że drożyzna wielka, słowem, że wraca do 
domu bez kuracji; że słyszała, że ja leczę, żebym jej co poradziła. Zbadawszy, 
że na jej zdrowie poważnie zagrożone tylko jodowe kąpiele pomóc mogą, 
wysłałam ją z powrotem do Iwonicza, trochę kąpieli dla niej wykołatałam, 
a co tydzień posyłałam chleb i różne prowianty, żeby tę kurację odbyć 
mogła”77.

70 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734; W. Pietrzkiewicz, dz. cyt., s. 22.
71 Janusz Michalak podaje, że był to 1882 r.; J. Michalak, Rymanów Zdrój i okolice, Rzeszów 
1979, s. 5
72 E. Wajgiel, Rymanów-Zdrój 1876–1906, Lwów 1906, s. 32.
73 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 23.
74 Tenże, Potocka…, s. 734.
75 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 158.
76 Potoccy mieli dziewięcioro dzieci: Jana (1867–1943), Józefa (1868–1918), Piotra (1870), Piotra 
(1871–1874), Marię (1872–1961), Pawła (1874–1894), Cecylię (1876–1962), Dominika (1877
–1939), Antoniego (1880–1952).  
77 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 225–226.
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W 1884 r. Potockich dotknęła tragedia, 21 stycznia zmarł Stanisław 
ki78. Sytuacja materialna rodziny była do tego stopnia zła, że wdowa wraz z dziećmi 
musiała przenieść się do Krakowa. Tam też w wynajętym mieszkaniu przy ulicy 
Wolskiej zorganizowała pracownię przedmiotów z terakoty, która dawała jej przez 
pewien czas utrzymanie79. Do Rymanowa powróciła w 1885 r., a jako że we dworze 
mieszkał dzierżawca, zajęła jeden z folwarków80. Zaraz po powrocie dowiedziała 
się, że jedna z mieszkanek wsi jest bliska śmierci. Potocka wzięła na wychowanie 
jej córkę, dziewczynkę o imieniu Tekla81.

„Pewno, że największą radością mego życia – zapisywała – było przyjść 
w pomoc każdemu biednemu i potrzebującemu, ale mało kiedy zadość uczy-
nić temu pragnieniu memu mogłam”82.

Oczywiście, głównym zadaniem ziemianki w tym okresie było wykorzysta-
nie potencjału Rymanowa jako miejscowości uzdrowiskowej. Potocka z charaktery-
styczną dla sobie pracowitością zajęła się pozyskiwaniem środków mogących 
wzmocnić infrastrukturę uzdrowiskowego kompleksu, ale przede wszystkim – pracą 
organizacyjną i administracyjną. Notowała: 

„Zakład potrzebował wkładów, wychowanie i wykształcenie dzieci pochła-
niało tak ogromne sumy, że mimo pomocy w tym rodziny mego męża wy-
starczyć było trudno. Pieniędzy więc na jałmużnę prawie nigdy nie miałam, 
ale właśnie ten zakład, ta cudowna mineralna woda, którą nam Bóg dał w rę-
ce, dawała mi możność bez straty finansowej robić wiele dobrego. Do Ryma-
nowa przywożono z polecenia lekarzy specjalnie wiele dzieci w wieku szkol-
nym, więc przez główny sezon (lipiec i sierpień) zakład bywał tak przepeł-
niony, że dziennie po kilkanaście powozów gości odsyłał zarząd do Iwonicza. 
Ale w pierwszym sezonie, od połowy maja do końca czerwca i we wrześniu, 
bez szkody można było dawać ubogim kąpiele za darmo, co niezmiernie było 
wielką rzeczą dla tych biedaków, którzy dopiero wtedy się leczą, gdy już ka-
lectwo grozi zupełnie. Zbudowałam też prosty barak o dwóch salach dla 
mężczyzn i kobiet i tam zupełnie ubogich i nie mogących płacić za mieszka-
nie umieszczałam … W głównym sezonie tylko ubogim dzieciom uczęszcza-
jącym do szkół, i to przy wielkiej potrzebie, dawałam darmo kąpiele bardzo 
wcześnie rano, stąd też powstała potem kolonia wakacyjna”83.

78 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 25.
79 Tamże, s. 25; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 265–266.
80 Patrz szerzej: A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 27.
81 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 271–272.
82 Tamże, s. 281.
83 Tamże.
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78 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 25.
79 Tamże, s. 25; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 265–266.
80 Patrz szerzej: A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 27.
81 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 271–272.
82 Tamże, s. 281.
83 Tamże.
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W 1885 r. utworzono w Rymanowie pierwszą na terenie Galicji kolonię lecz-
niczą dla dzieci84. Potocka zapisywała: 

„… omawialiśmy sposoby zorganizowania pobytu w Rymanowie dzieci 
miejskich potrzebujących kąpieli jodowych, a których rodzice na wyjazd 
z nimi zdobyć się nie mogą, i stąd powstała myśl kolonii wakacyjnych. Profe-
sor Żuliński85 i pan Gniewosz86 gorąco się tą sprawą zajęli, stworzyli komitet 
we Lwowie, który starał się o fundusze, ja dawałam przez pierwsze lata na 
ten cel wybielony i wydezynfekowany ów barak, w którym w pierwszym se-
zonie byli ubodzy … Wielki napływ dzieci do kolonii i brak stosownego dla 
nich pomieszczenia spowodowały starania komitetu o budowę osobnego do-
mu dla niej. Pod opieką pani marszałkowej Cecylii Badeniowej bale kolonii 
we Lwowie przynosiły poważne sumy, tak że z moją ofiarą gruntu, który od-
dałam komitetowi kolonii w stuletnią dzierżawę pod pewnymi warunkami, 
i drzewem i kamieniem, który ofiarowałam, mogli postawić duży budynek 
z salami sypialnymi i jadalnią oraz mieszkaniem dyrektora. Budynek ten zo-
stał potem budynkiem dyrekcji i administracji, gdy przybyły dwa pawilony
po bokach, jeden dla chłopców, drugi dla dziewczynek … Dawałam też ko-
lonii kąpiele darmo lub po zniżonej cenie”87.

W sali balowej w „Dworcu Gościnnym” urządzała hrabina Potocka bale 
i wieczory oraz przedstawienia teatralne o tematyce historyczno-patriotycznej88.
Zabawy te były organizowane dwa razy w tygodniu. Obok sali balowej znajdo-
wała się scena, na której odbywały się różnego rodzaju koncerty oraz spektakle 
teatralne89.

Rok 1887 ponownie przyniósł Annie z Działyńskich dowody uznania dla jej 
aktywności społecznej, została odznaczona brązowym medalem – przyznawanym 
przez Komitet Wystawy Krajowej w Krakowie – za swoją działalność na rzecz roz-
woju zakładu rymanowskiego. Była również organizatorką obchodów patriotycz-
nych, za co w 1890 r. otrzymała honorowe członkostwo Muzeum Rapperswilskie-
go90. W 1891 r. odbył się w Krakowie VI Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich, 
podczas którego i tym razem Potocka otrzymała nagrodę, srebrny medal, dla zakła-
du zdrojowego „za ciągły postęp w otrzymywaniu przetworów leczniczych i za 

84 E. Wajgiel, dz. cyt., s. 33–34; A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 27.; M. Rey, Anna 
z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
85 Prof. Józef Żuliński był przyrodnikiem i pedagogiem; A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 438.
86 Chodzi tutaj o Włodzimierza Gniewosza, ziemianina i polityka galicyjskiego; Z. Lasocki, 
S. Kieniewicz, Gniewosz Włodzimierz Hipolit (1838–1909), [w:] PSB, t. 8, Wrocław – Kraków
– Warszawa 1959, s. 149.
87 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 286.
88 W. Pietrzkiewicz, dz. cyt., s. 22.
89 E. Wajgiel, dz. cyt., s. 35.
90 Tamże, s. 34; A. Osuchowski, Potocka…, s. 734; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Ryma-
nowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
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starania o wydoskonalenie urządzeń kąpielowych i zdrojowych”91. W 1891 r. Anna 
Potocka założyła pierwszą Sodalicję Mariańską Pań Wiejskich w Starej Wsi92,
„z której poszły po kraju wszystkie inne Sodalicje ziemianek – a duch obowiązku 
patrjotycznego i religijnego rozszerzył się niepospolicie”93.

Anna Potocka zaangażowała się także w sprawę księdza Stanisława Stoja-
łowskiego94, który za krytykę rządów w Galicji został 30 czerwca 1896 r. obłożony 
klątwą kościelną. Ich znajomość sprzed 20 lat sprawiła, że Potocka nawiązała 
z księdzem Stojałowskim korespondencję, robiła wszystko, by ekskomunika została 
zdjęta, co nastąpiło w 1897 r.95. „Tak tedy – pisał Mikołaj Rey – czego nie dokazały 
żadne prześladowania, tego dokonała jedna wielkoduszna, polska niewiasta, prze-
chodząc tym czynem do historji lat przedwojennych, jako postać zasłużona w przy-
gotowaniu wskrzeszenia Polski”96. Potocka wykazała się w tej sprawie ogromną 
odwagą i hartem ducha, nie bojąc się przeciwstawić władzom kościelnym.

Postawa Anny Potockiej była niewątpliwie inspiracją dla jej dzieci. Świadczy 
o tym fakt, iż w 1901 r. jej córka Cecylia, oczywiście we współpracy z matką, zor-
ganizowała w Krośnie tkalnię mechaniczną dla kobiet. Potocka zaangażowana była 
także w pracę, założonej w Kuźnicach przez jej siostrę Jadwigę Zamoyską, Szkoły 
Gospodyń i Nauki Domowego Gospodarstwa97. Szkoła ta miała za zadanie przygo-
tować „przyszłe żony i matki do wszelkich działań związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego”. Potocka uczyła w niej tego, czym zajmowała się od lat, 
a więc: ziołolecznictwa, udzielania pomocy chorym oraz wszelkich czynności zwią-
zanych z higieną98. Interesowała się ziołami i ziołolecznictwem, pod koniec swego 
życia zajęła się przygotowywaniem zielnika. Napisała także kilka poradników 
i broszur z zakresu ziołolecznictwa. Wymienić tu należy pozycje: „Apteczka do-
mowa ułożona na podstawie poradników…” wydana we Lwowie w 1896 r.,
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na czas wojny i niedostatku”. Trzy lata później ukazała się książka dotycząca chorób 

91 E. Wajgiel, dz. cyt., s. 35.
92 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734. Hrabina Potocka, w swoim pamiętniku, podaje 1892 r.;
A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 338. Mikołaj Rey odnotował z kolei 1893 r.; M. Rey, Anna 
z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
93 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
94 Patrz: T. Latos, Stojałowski Stanisław (1845–1911), [w:] PSB, t. 44, Warszawa – Kraków 2006
– 2007, s. 11–17.
95 Patrz: A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 30–32; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka 
z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2; A. Osuchowski, Potocka…, s. 735.
96 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
97 A. Osuchowski, Potocka…, s. 735.
98 Tenże, Anna Stanisławowa…, s. 33.
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starania o wydoskonalenie urządzeń kąpielowych i zdrojowych”91. W 1891 r. Anna 
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91 E. Wajgiel, dz. cyt., s. 35.
92 A. Osuchowski, Potocka…, s. 734. Hrabina Potocka, w swoim pamiętniku, podaje 1892 r.;
A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 338. Mikołaj Rey odnotował z kolei 1893 r.; M. Rey, Anna 
z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
93 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
94 Patrz: T. Latos, Stojałowski Stanisław (1845–1911), [w:] PSB, t. 44, Warszawa – Kraków 2006
– 2007, s. 11–17.
95 Patrz: A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 30–32; M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka 
z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2; A. Osuchowski, Potocka…, s. 735.
96 M. Rey, Anna z Działyńskich Potocka z Rymanowa, „Czas” 1926, nr 165, s. 2.
97 A. Osuchowski, Potocka…, s. 735.
98 Tenże, Anna Stanisławowa…, s. 33.
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dziecięcych pt. „Ratujmy dzieci!”99. Ponadto Anna Potocka była organizatorką licz-
nych odczytów, w których brała również udział, wygłaszała prelekcje zarówno na 
tematy gospodarcze, związane z lecznictwem i higieną, jak i zabierała głos w kwe-
stiach dotyczących sztuki. Wszelkie fundusze uzyskane w ten sposób przeznaczała 
na cele społeczne100. Działalność ta była zgodna z jej mottem życiowym, że „świa-
dectwo sumiennie spełnionego obowiązku jest jedynym zaszczytem, jedyną godno-
ścią, jaka na świecie słodycz, a nie gorycz przynosi”101. Po latach Potocka zanoto-
wała w pamiętniku o swojej pracy takie słowa: 

„To ani świętość, ani miłosierdzie, to się po staremu nazywało obowiązkiem 
narodowym. Jak ja pamiętam ojca mego, uczącego starsze dzieci, każącego 
im powtarzać na pamięć kolej obowiązków, zda mi się, że słyszę jeszcze głos 
jego poważny, dźwięczny: «Najpierw, względem Boga i Kościoła; potem, 
względem Ojczyzny; potem, względem społeczeństwa; potem, względem ro-
dziny; potem względem siebie»”102.

W jesieni życia Anna Potocka nie zaprzestała swej działalności. Nadal opie-
kowała się nie tylko własną – ciągle powiększającą się – rodziną, ale każdym po-
trzebującym. Nie zaprzestała misji ratowania chorych, nadal przyjmowała ich 
u siebie, leczyła, dawała leki i zioła, a przede wszystkim pocieszała. Do ostatnich 
chwil żyła sprawami kraju. Po śmierci rodzina znalazła wśród jej rzeczy niedokoń-
czony list do marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym Potocka opisała swoje wzbu-
rzenie związane z przewrotem majowym i rozlaną niewinnie krwią Polaków103.
Zmarła w Ociece 2 czerwca 1926 r., pochowano ją na cmentarzu rymanowskim104.

W warunkach polskich sprawy narodowe nieodłącznie wiązały się z progra-
mami społecznymi i każda jednostka/grupa musiała określić swoje poglądy na 
sprawę niepodległości. Rzeczywistość ówczesnej Polski była taka, iż każda forma 
aktywności wiązała się z problemem losów narodu polskiego. Myślę iż przedsta-
wione powyżej etapy życia i działalności Anny Potockiej idealnie wpisują się 
w pozytywistyczny etos Polaka-ziemianina. Wielu przedstawicieli środowiska pol-
skiego ziemiaństwa po klęskach narodowych insurekcji wybierało działalność emi-
gracyjną, podczas której często – ufając liberum conspiro – traciło lub ubożyło ro-
dzinne majątki; inni decydowali się na pozostanie w kraju, a wiarę w odzyskanie 
niepodległości przez Ojczyznę wiązali nierozerwalnie z potrzebą pracy, pracy 
u podstaw, pracy organicznej, z koniecznością zbiorowego wysiłku całego społe-
czeństwa na rzecz stworzenia podstawowej materialnej infrastruktury, edukacji 

99 Tenże, Potocka…, s. 735.
100 Tamże, s. 735; W. Pietrzkiewicz, dz. cyt., s. 22.
101 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 38.
102 Tamże, s. 161.
103 A. Osuchowski, Anna Stanisławowa…, s. 34–35.
104 Tenże, Potocka…, s. 735.
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i poprawy sytuacji życiowej wszystkich warstw ludności. Środowisko to szukało 
nowych form aktywnego wpływania na rzeczywistość zbiorowości, za którą czuło 
się odpowiedzialne, mając silne poczucie misji społecznej105.

Wywody dotyczące społecznej działalności Anny Potockiej pragnę zakoń-
czyć fragmentem tekstu pochodzącym z jej pamiętnika, w którym w prosty sposób 
podsumowała misję całego swojego życia. 

„Moją jałmużną – pisała – było leczenie chorych i uczenie ludu przemysłu 
domowego w różnych kierunkach, dostarczanie roboty tym, co jej nie mieli, 
dostarczanie gazetek i książek dla podniesienia poziomu ich inteligencji i mo-
ralności. Stasia miłosierdziem było zakładanie Towarzystw Zaliczkowych …,
zakładanie sklepików chrześcijańskich i towarzystw zarobkowych rzemieśl-
niczych. Miłosierdziem … było dla nas obojga używać tylko swoich miej-
scowych rzemieślników w zakładzie, by ich kształcić i wzbogacić. Miłosier-
dziem było ratowanie w czasie cholery, gotowanie zupy pożywnej w czasie 
głodu. Ale jałmużnę uważaliśmy za najpodlejszą z form miłosierdzia czy mi-
łości chrześcijańskiej. Self help106 i wprowadzenie go pomiędzy lud polski 
było naszym hasłem całe życie; uważaliśmy, że jałmużna bezmyślnie dana to 
patent na próżniactwo ze strony dającego, bo łatwiej dać kilka szóstek i mieć 
święty spokój, niż wejść w przyczynę tej nędzy, obmyśleć dla niej wyjście, 
dać lub wskazać robotę, polecić, zasięgnąć informacji, przeprowadzić kore-
spondencję w czyjejś sprawie”107.

105 Patrz: Ziemiaństwo w pracy społecznej: praca zbiorowa, red. S. Miklaszewski, Warszawa 
1929; Dziedzictwo: ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 
1995; Ż. Grotowski, Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, Warszawa 1910; Ziemiań-
stwo polskie 1795–1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 
1985; C. Kępski, Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815–1914), Lublin 1993; 
Z. Krzyżanowska, Dobroczynność w Krakowie, Kraków 1931; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielko-
polskie, Warszawa 1998; Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,
red. W. Caban, M.B. Markowski, M. Przeniosło, Kielce 2008; Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie,
red. R. Maliszewska, Kozłówka 2003; E. Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Króle-
stwie Polskim na początku XX wieku, Łódź 2007; A. Przegaliński, Społeczna działalność ziemiań-
stwa lubelskiego w latach 1864–1914, Lublin 2009.
106 Self-help – Samopomoc.
107 A. z Działyńskich Potocka, dz. cyt., s. 219.
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Agata Boral 
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Formowanie samorządu Częstochowy w latach  
1914–1918. Walka wyborcza i najważniejsze zadania 

owstanie i działalność samorządu terytorialnego w Częstochowie 
w latach 1914–19181 to niezwykle interesujące zagadnienie. Jed-
nakże w dotychczasowych badaniach nad dziejami funkcjonowa-

nia władz miejskich stosunkowo mało uwagi poświęcono okresowi I wojny 
światowej, a przecież władze carskie świadomie i celowo na wiele lat pozba-
wiły miasta Królestwa Polskiego samorządu miejskiego. W Częstochowie od 
lat 60. XIX w. po raz kolejny Rada Miasta zwołana została dopiero w 1914 r. 
po wkroczeniu wojsk niemieckich. Bez wątpienia lata 1914–1918 stanowiły 
ważny okres w dziejach rozwoju samorządności ze względu na sposób formo-
wania władz lokalnych. To właśnie na działalności władz funkcjonujących 
pod dyktando okupanta wzorowały się samorządy wyłonione podczas pierw-
szych wyborów przeprowadzonych w odrodzonej Polsce. 

Częstochowa została zajęta bez walk 3 sierpnia 1914 r. Wojska niemiec-
kie dosłownie „deptały po piętach” wycofującym się Rosjanom. Miasto odcię-
te od reszty Królestwa przestało tętnić dawnym życiem przemysłowo-
handlowym. Większość fabryk metalowych i włókienniczych uległa zniszcze-
niu, co stanowiło wyraz ogólnej polityki okupanta niemieckiego wobec prze-
mysłu Zagłębia Częstochowskiego i Dąbrowskiego. Kilka dni później podpici 
Niemcy sprowokowali awanturę, w wyniku której władze okupacyjne wydały 
rozkaz rozstrzelania kilkunastu Polaków. Następnego dnia grupę mieszkańców
rozstrzelano przed jasnogórską bramą, na Częstochowę nałożono 200 tys. rubli 

1 Na temat samorządu Częstochowy w omawianym czasie pisali: J. Badora, Walki o władzę 
w Ratuszu Częstochowskim. Formowanie samorządu Częstochowy w latach 1914–1918, „Alma-
nach Częstochowy” 1993, z. 6, s. 56–61; E. Bąkowski, Samorząd Częstochowy, jako płaszczyzna 
walki społeczno-politycznej w latach 1915–1918, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochow-
skiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne” 1973, z. 9, s. 49–65; tenże, Walka o władzę w Częstocho-
wie w pierwszych dniach niepodległości Polski, „Zeszyty….”, s. 6–27; S. Nowak, Z moich wspo-
mnień. Samorząd miasta Częstochowy w latach 1916–1931, cz. 3, oprac. A.J. Zakrzewski, Często-
chowa 1994, s. 7–308; F. Sobalski, Materiały do stosunków społeczno-gospodarczych Częstocho-
wy w latach pierwszej wojny światowej, „Ziemia Częstochowska” 1991, t. 17, s. 172–197.
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kontrybucji2. Miasto, w którym panował terror, było zdane wyłącznie na łaskę 
Niemców.

Narastający konflikt zbrojny od początku nosił charakter bezwzględnego 
starcia między głównymi mocarstwami europejskimi, zaś jego celem był nowy 
podział świata3. Częścią tej globalnej polityki były wydarzenia w naszym re-
gionie, takie jak rekrutacja częstochowskich robotników do pracy na Śląsku 
i w Niemczech.

Życie codzienne częstochowian tamtych lat było bardzo trudne, społe-
czeństwo ubożało coraz bardziej, szczególnym problemem stał się głód. Do 
przetrwania tego ciężkiego okresu przyczyniały się w dużej mierze organizacje 
o charakterze społecznym. Dlatego na początku sierpnia 1914 r. w Częstocho-
wie jeszcze spontanicznie, ale już pod egidą władz niemieckich, uformowała 
się Rada Miasta, a 5 sierpnia odbyło się jej pierwsze posiedzenie, w którym 
uczestniczyli przewodniczący i prezydent miasta Jan Głazek oraz pozostali 
członkowie4. Wybrano jej nowy skład, radnymi zostali „dawni przedstawicie-
le”5 oraz reprezentanci Komitetu Obywatelskiego6. W miarę potrzeb skład 

2 Zajęcie Częstochowy przez wojska niemieckie, „Goniec Częstochowski” 1914, nr 211, s. 2; nr 
214, s. 3; nr 215, s. 2; nr 216, s. 3.
3 R. Kołodziejczyk, Na drodze do połączenia Starej i Nowej Częstochowy, [w:] Częstochowa. 
Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 2, red., tenże, Częstochowa 2005, s. 300.
4 Pozostali członkowie Rady Miasta to: Korneliusz Pietrzykowski, Józef Więcławski, Bernard 
Cymbler, Ignacy Bernek, Edward Kohn, Antoni Janowski, St.[anisław] Helman i [Wojciech] 
Pawlak; Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Akta miasta Częstochowy (dalej: 
AmCz), sygn. 4853, k. 1–2.
5 W protokole pierwszego, organizacyjnego posiedzenia Rady Miasta z 5 VIII 1914 r.  wspomina-
no o „dawnych członkach Rady Miejskiej”. Byli to: Ignacy Tomczyk, Markus Gradsztejn, Henryk 
Koczalski, Józef Marczewski, Kazimierz Reklewski, [Wojciech] Pawlak oraz [J.] Zamościk;
F. Sobalski, Rozwój miasta po upadku powstania styczniowego, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta 
…, s. 113–114.
6 W ostatnich dniach lipca i na początku sierpnia 1914 r. powołano do życia komitety obywatel-
skie. Instytucje te tworzono w Królestwie Polskim, ale tylko na terenach, z których Rosjanie wy-
cofali się natychmiast po wybuchu wojny, przede wszystkim w Zagłębiu Dąbrowskim i powiecie 
częstochowskim. Od razu przyjęły one charakter samorządów, nawet wyposażonych w pewne 
atrybuty władzy państwowej. Wobec załamania się podstaw porządku społecznego instytucje te 
miały na celu obronę dotychczasowego ładu, niemniej odegrały pozytywną rolę w życiu miasta. 
Wiele zdziałały na rzecz zorganizowania zaopatrzenia ludności w artykuły żywnościowe, podjęły 
walkę z rosnącą spekulacją, zorganizowały pomoc dla głodujących, rozwinęły aktywną pracę 
w wielu dziedzinach życia publicznego. W Częstochowie Komitet Obywatelski został powołany 
jeszcze przed opuszczeniem miasta przez Rosjan, 1 sierpnia 1914 r., w składzie: Antoni Janowski, 
Henryk Markusfeld, Edward Brühl, Józef Więcławski, Korneliusz Pietrzykowski, Edward Kohn 
i Adam Karczewski; Nadużycie, „Goniec Częstochowski” 1914, nr 213, s. 2; I. Figa, Okupacja 
Zagłębia oraz Częstochowy i sytuacja mas pracujących w latach 1914–1916 (do aktu 
5 Listopada), „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1968, t. 9, s. 67; J. Sętowski, Legiony Polskie 
a ruch niepodległościowy w Częstochowie w latach I wojny światowej 1914–1918, [w:] Często-
chowy drogi ku niepodległości, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1998, s. 27. 



Agata Boral 

 

152

kontrybucji2. Miasto, w którym panował terror, było zdane wyłącznie na łaskę 
Niemców.

Narastający konflikt zbrojny od początku nosił charakter bezwzględnego 
starcia między głównymi mocarstwami europejskimi, zaś jego celem był nowy 
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gionie, takie jak rekrutacja częstochowskich robotników do pracy na Śląsku 
i w Niemczech.
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wie jeszcze spontanicznie, ale już pod egidą władz niemieckich, uformowała 
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członkowie4. Wybrano jej nowy skład, radnymi zostali „dawni przedstawicie-
le”5 oraz reprezentanci Komitetu Obywatelskiego6. W miarę potrzeb skład 

2 Zajęcie Częstochowy przez wojska niemieckie, „Goniec Częstochowski” 1914, nr 211, s. 2; nr 
214, s. 3; nr 215, s. 2; nr 216, s. 3.
3 R. Kołodziejczyk, Na drodze do połączenia Starej i Nowej Częstochowy, [w:] Częstochowa. 
Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 2, red., tenże, Częstochowa 2005, s. 300.
4 Pozostali członkowie Rady Miasta to: Korneliusz Pietrzykowski, Józef Więcławski, Bernard 
Cymbler, Ignacy Bernek, Edward Kohn, Antoni Janowski, St.[anisław] Helman i [Wojciech] 
Pawlak; Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Akta miasta Częstochowy (dalej: 
AmCz), sygn. 4853, k. 1–2.
5 W protokole pierwszego, organizacyjnego posiedzenia Rady Miasta z 5 VIII 1914 r.  wspomina-
no o „dawnych członkach Rady Miejskiej”. Byli to: Ignacy Tomczyk, Markus Gradsztejn, Henryk 
Koczalski, Józef Marczewski, Kazimierz Reklewski, [Wojciech] Pawlak oraz [J.] Zamościk;
F. Sobalski, Rozwój miasta po upadku powstania styczniowego, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta 
…, s. 113–114.
6 W ostatnich dniach lipca i na początku sierpnia 1914 r. powołano do życia komitety obywatel-
skie. Instytucje te tworzono w Królestwie Polskim, ale tylko na terenach, z których Rosjanie wy-
cofali się natychmiast po wybuchu wojny, przede wszystkim w Zagłębiu Dąbrowskim i powiecie 
częstochowskim. Od razu przyjęły one charakter samorządów, nawet wyposażonych w pewne 
atrybuty władzy państwowej. Wobec załamania się podstaw porządku społecznego instytucje te 
miały na celu obronę dotychczasowego ładu, niemniej odegrały pozytywną rolę w życiu miasta. 
Wiele zdziałały na rzecz zorganizowania zaopatrzenia ludności w artykuły żywnościowe, podjęły 
walkę z rosnącą spekulacją, zorganizowały pomoc dla głodujących, rozwinęły aktywną pracę 
w wielu dziedzinach życia publicznego. W Częstochowie Komitet Obywatelski został powołany 
jeszcze przed opuszczeniem miasta przez Rosjan, 1 sierpnia 1914 r., w składzie: Antoni Janowski, 
Henryk Markusfeld, Edward Brühl, Józef Więcławski, Korneliusz Pietrzykowski, Edward Kohn 
i Adam Karczewski; Nadużycie, „Goniec Częstochowski” 1914, nr 213, s. 2; I. Figa, Okupacja 
Zagłębia oraz Częstochowy i sytuacja mas pracujących w latach 1914–1916 (do aktu 
5 Listopada), „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” 1968, t. 9, s. 67; J. Sętowski, Legiony Polskie 
a ruch niepodległościowy w Częstochowie w latach I wojny światowej 1914–1918, [w:] Często-
chowy drogi ku niepodległości, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1998, s. 27. 
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Rady można było uzupełniać7. Funkcję prezydenta nadal pełnił Jan Głazek, 
prezesem został dr Józef Marczewski8. Do współpracy wielokrotnie zaprasza-
no również innych obywateli miasta.

Tego samego dnia, na drugim już posiedzeniu, postanowiono utworzyć 
2 komisje: finansową – w celu opracowania projektu pożyczki dla miasta na 
niezbędne potrzeby – oraz dobrowolnych ofiar. Dodatkowo wybrano przed-
stawicieli z prawem kooptacji, a zapadające uchwały miały być zatwierdzane 
i rozpatrywane przez Radę Miasta9.

W intencji usprawnienia działalności Magistratu 9 sierpnia 1914 r. powo-
łano kolejne komisje, w tym: informacyjną, sanitarną, rozjemczą i policyjną. 
Następnie 24 września 1914 r. wyłoniono komisję do stałego porozumiewania 
się z landratem w sprawach dotyczących interesów lokalnych10. 26 stycznia
1915 r. powołano komisję sądowo-karną. Ponadto postanowiono zorganizować 
płatną umundurowaną policję miejską, niezależną od komisji magistrackiej. 
Stanowisko naczelnika policji zaproponowano Ignacemu Bernkowi11.

3 lutego 1915 r. uznano za konieczne zwiększenie liczby radnych, po-
wołując do współpracy kolejnych obywateli miasta12. Jednak nie wszyscy wy-
razili zgodę na działalność pod auspicjami okupanta.

Do najważniejszych zadań przedstawicieli władz miejskich w omawia-
nym czasie należało czuwanie nad bezpieczeństwem i ochroną życia oraz mie-
nia mieszkańców13. Aby uchronić społeczeństwo od krwawych zajść, radni 
uczestniczyli w nocnych patrolach wojsk niemieckich, narażając się niejedno-
krotnie na upokorzenia i represje. Powołane władze miejskie nie dysponowały 
żadnymi funduszami, więc jej przedstawiciele często szukali niekonwencjo-
nalnych sposobów, aby realizować to trudne zadanie. 

Od lipca 1915 r. na podstawie „Ordynacji miejskiej dla obszarów Polski 
rosyjskiej podlegających niemieckiej administracji” 21 miast, w tym Często-
chowa, uzyskało osobowość prawną i prawo rozwijania działalności samorzą-
dowej pod nadzorem władz niemieckich. Jako język urzędowy wprowadzono 

7 W skład Rady Miejskiej dokoptowano: Adolfa Frankego, Ignacego Bernka, Bernarda Cymblera, 
St.[anisława] Helmana i Jana Langnera; APCz, AmCz, sygn. 4853, k. 1–2.
8 R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX wieku. Szkice i rozprawy 
historyczne, Warszawa 1979, s. 81; F. Sobalski, Rozwój miasta po …, s. 113–114.
9 Tamże, sygn. 4853, k. 3; Z narady, „Goniec Częstochowski” 1914, nr 213, s. 2.
10 Jej członkami byli: Józef Nowiński, Józef Marczewski i Adolf Franke; tamże, k. 7–8, 46, 137.
11 Tamże, k. 7–8, 46, 137.
12 Byli to: Aleksander Bandtkie-Stężyński, Wacław Płodowski, Dominik Klepacki, Marian Jura-
kowski, Edward Wichura, Ludomir Nieprzecki, Stanisław Nowak, Kazimierz Maliński, Stanisław 
Mocarski, Konstanty Sułczyński, Kazimierz Szwede, Antoni Januszewski, dr Władysław Wrze-
śniowski, Bolesław Kołakowski oraz Walerian Karwasiński; APCz, AmCz, sygn. 4853, k. 144
–145; F. Sobalski, Materiały do stosunków…, s. 173–174, 182.
13 I. Figa, Okupacja Zagłębia oraz …, s. 73–74; S. Nowak, Z moich wspomnień…., s. 8.  
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polski, a w stosunkach z władzami okupacyjnymi – niemiecki. Na wzór Rze-
szy Niemieckiej organami samorządu miejskiego były Rada Miasta i Magi-
strat. Burmistrzów mianował i zwalniał naczelnik administracji cywilnej Gene-
ralnego Gubernatorstwa Warszawskiego, a pozostałych członków Magistratu 
– których zatwierdzały władze okupacyjne14 – Rada Miejska.

W pierwszych dniach lipca 1915 r. okupant rozwiązał Radę Miasta 
w Częstochowie, pozbawił urzędu dotychczasowego prezydenta i wyznaczył 
nowe władze15, które od razu trafiły pod ścisły nadzór niemieckich instytucji 
wojskowych i cywilnych. 

Zgodnie z postanowieniami wspomnianej Ordynacji gminy miały obo-
wiązek uporządkowania miejscowych zadań zleconych. 9 lipca 1915 r. na 
wspólnym posiedzeniu wszystkich członków 9 komisji16 działających przy 
dotychczasowej Radzie Miejskiej jednomyślnie podjęto uchwałę, dotyczącą 
dalszej współpracy z przedstawicielami Magistratu na podstawie dawnego 
regulaminu, wyrażając gotowość współdziałania dla dobra ogółu.

Dzień później (10 lipca 1915 r.) odbyło się zebranie organizacyjne, 
na którym oficjalnie odczytano nominacje. Przewodniczącego mianowała wła-
dza nadzorcza z grona radnych. Prezesem został Józef Marczewski, a jego 

14 Dziennik Rozporządzeń Cesarsko-Niemieckiej Administracji Cywilnej dla Polski po lewej 
stronie Wisły nr 10 z 25 czerwca 1915 r.; K. Grzybowski, Historia państwa i prawa, t. 4, Warsza-
wa 1982, s. 647.
15 Na podstawie „rozporządzenia Naczelnika powiatu z 6 lipca 1915 r. nr 985” została rozwiązana 
dotychczas istniejąca Rada Miasta. Prawdopodobnie tym samym rozporządzeniem powołano 
nową; APCz, AmCz, sygn. 4853, k. 1–2.
16 Skład poszczególnych komisji był następujący: Komisja I, finansowa, 12-osobowa: Józef  No-
wiński, Stanisław Butkiewicz, Józef Ficenes, Bernard Helman, Jan Langner, dr Józef Markusfeld, 
dr Józef Marczewski, Korneliusz Pietrzykowski, Maurycy Ruff, Jerzy Cholewicki, Maurycy Neu-
feld i Ignacy Tomczyk. Komisja II, pośrednictwa w pracy, 3-osobowa: ks. Stanisław Masłowski, 
Antoni Januszewski i Marian Jurakowski.  Komisja III, szkolna, 6-osobowa: ks. kanonik Marian 
Fulman, Wacław Płodowski, Adolf Kołakowski, Marian Jurakowski, Leon Weinberg i Dominik 
Klepacki. Komisja IV, gospodarcza i robót miejskich, 7-osobowa: inż. Leon Mońkowski, Wacław 
Płodowski, Józef Ficenes, Kazimierz Maliński, Korneliusz Pietrzykowski, Adolf Kołakowski 
i Antoni Januszewski. Komisja V, węglowa, 4-osobowa: Adolf Franke, Józef Ficenes, Adolf Ko-
łakowski i Bernard Helman. Komisja VI, handlowa, 5- osobowa: Kazimierz Szwede, Józef Imich, 
Roman Pruszkowski, Antoni Janowski i R. Trawiński. Komisja VII, szpitalna, 15-osobowa: Stani-
sław Butkiewicz, Wiktor Jabłoński, Adolf Jacquesson, Antoni Januszewski, Marian Jurakowski, 
Walerian Karwasiński, dr Wacław Kohn, dr Lucjan Kędzierski, dr Ignacy Koniecpolski, ks. Stani-
sław Masłowski, Ludomir Nieprzecki, Stanisław Mocarski, Ignacy Tomczyk, Maksymilian Pa-
ciorkowski i dr Władysław Wrześniowski. Komisja VIII, żywnościowa, 12-osobowa: Józef Ba-
nasz, Florian Buchacz, Leon Bałabanow, Wiktor Jabłoński, Salomon Kornberg, dr Józef Markus-
feld, dr Józef Przeworski, Stanisław Prustecki, dr Stanisław Sarna, Jak.[ub] Tempel, Leon Wein-
berg i Józef Wizental. Komisja IX, plantacji miejskich, 5-osobowa: inż. Leon Mońkowski, Kazi-
mierz Maliński, Korneliusz Pietrzykowski, Adolf Kołakowski i Bolesław Kołakowski; „Goniec 
Częstochowski” 1915, nr 170, s. 3.
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W pierwszych dniach lipca 1915 r. okupant rozwiązał Radę Miasta 
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Zgodnie z postanowieniami wspomnianej Ordynacji gminy miały obo-
wiązek uporządkowania miejscowych zadań zleconych. 9 lipca 1915 r. na 
wspólnym posiedzeniu wszystkich członków 9 komisji16 działających przy 
dotychczasowej Radzie Miejskiej jednomyślnie podjęto uchwałę, dotyczącą 
dalszej współpracy z przedstawicielami Magistratu na podstawie dawnego 
regulaminu, wyrażając gotowość współdziałania dla dobra ogółu.

Dzień później (10 lipca 1915 r.) odbyło się zebranie organizacyjne, 
na którym oficjalnie odczytano nominacje. Przewodniczącego mianowała wła-
dza nadzorcza z grona radnych. Prezesem został Józef Marczewski, a jego 

14 Dziennik Rozporządzeń Cesarsko-Niemieckiej Administracji Cywilnej dla Polski po lewej 
stronie Wisły nr 10 z 25 czerwca 1915 r.; K. Grzybowski, Historia państwa i prawa, t. 4, Warsza-
wa 1982, s. 647.
15 Na podstawie „rozporządzenia Naczelnika powiatu z 6 lipca 1915 r. nr 985” została rozwiązana 
dotychczas istniejąca Rada Miasta. Prawdopodobnie tym samym rozporządzeniem powołano 
nową; APCz, AmCz, sygn. 4853, k. 1–2.
16 Skład poszczególnych komisji był następujący: Komisja I, finansowa, 12-osobowa: Józef  No-
wiński, Stanisław Butkiewicz, Józef Ficenes, Bernard Helman, Jan Langner, dr Józef Markusfeld, 
dr Józef Marczewski, Korneliusz Pietrzykowski, Maurycy Ruff, Jerzy Cholewicki, Maurycy Neu-
feld i Ignacy Tomczyk. Komisja II, pośrednictwa w pracy, 3-osobowa: ks. Stanisław Masłowski, 
Antoni Januszewski i Marian Jurakowski.  Komisja III, szkolna, 6-osobowa: ks. kanonik Marian 
Fulman, Wacław Płodowski, Adolf Kołakowski, Marian Jurakowski, Leon Weinberg i Dominik 
Klepacki. Komisja IV, gospodarcza i robót miejskich, 7-osobowa: inż. Leon Mońkowski, Wacław 
Płodowski, Józef Ficenes, Kazimierz Maliński, Korneliusz Pietrzykowski, Adolf Kołakowski 
i Antoni Januszewski. Komisja V, węglowa, 4-osobowa: Adolf Franke, Józef Ficenes, Adolf Ko-
łakowski i Bernard Helman. Komisja VI, handlowa, 5- osobowa: Kazimierz Szwede, Józef Imich, 
Roman Pruszkowski, Antoni Janowski i R. Trawiński. Komisja VII, szpitalna, 15-osobowa: Stani-
sław Butkiewicz, Wiktor Jabłoński, Adolf Jacquesson, Antoni Januszewski, Marian Jurakowski, 
Walerian Karwasiński, dr Wacław Kohn, dr Lucjan Kędzierski, dr Ignacy Koniecpolski, ks. Stani-
sław Masłowski, Ludomir Nieprzecki, Stanisław Mocarski, Ignacy Tomczyk, Maksymilian Pa-
ciorkowski i dr Władysław Wrześniowski. Komisja VIII, żywnościowa, 12-osobowa: Józef Ba-
nasz, Florian Buchacz, Leon Bałabanow, Wiktor Jabłoński, Salomon Kornberg, dr Józef Markus-
feld, dr Józef Przeworski, Stanisław Prustecki, dr Stanisław Sarna, Jak.[ub] Tempel, Leon Wein-
berg i Józef Wizental. Komisja IX, plantacji miejskich, 5-osobowa: inż. Leon Mońkowski, Kazi-
mierz Maliński, Korneliusz Pietrzykowski, Adolf Kołakowski i Bolesław Kołakowski; „Goniec 
Częstochowski” 1915, nr 170, s. 3.
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zastępcą Mieczysław Kokowski, na sekretarzy wytypowano Wacława Płodow-
skiego i jego zastępcę Mariana Jurakowskiego17. 24 radnych zastosowało 
się do otrzymanego rozkazu. Przez cały okres działalności Rady wskazywano 
kolejnych, którzy reprezentowali interesy lokalnych inwestorów oraz drobno-
mieszczaństwa.

W Magistracie zasiadało 2 burmistrzów i 6 ławników18. Nadburmi-
strzem został rotmistrz wojsk niemieckich dr Knoblauch mianowany przez 
naczelnika administracji cywilnej dla Polski rosyjskiej. Na drugiego burmi-
strza władza nadzorcza wytypowała Ignacego Bernka, właściciela fabryki od-
lewów metalowych, z pochodzenia Niemca, który przez długie lata mieszkał 
w Częstochowie. Nowo powołani przedstawiciele władzy byli przychylni 
mieszkańcom, jedyne zagrożenie upatrywano w radcy Hofbauerze, zniemczo-
nym Ślązaku, oddelegowanym do pomocy w charakterze stałego wyższego 
urzędnika19. Wedle opinii dr. Stanisława Nowaka, był postrzegany jako znaw-
ca spraw samorządowych, który śledził każdy krok burmistrzów i faktycznie 
rządził Magistratem20.

Jeszcze na tym samym posiedzeniu przewodniczący odczytał ordynację 
wyborczą. Zgodnie z literą prawa, nowo mianowana Rada Miejska nie posia-
dała żadnej inicjatywy, dlatego nie ustalono terminów stałych jej posiedzeń. 
Natomiast do obowiązków radnych należało przygotowywanie i opracowywa-
nie spraw wniesionych przez Magistrat. 

Kilka miesięcy później (15 marca 1916 r.) naczelnik powiatu zatwierdził 
prezydium Rady Miasta i jej regulamin. Na prezesa wskazano Józefa Mar-
czewskiego, a na jego zastępcę Stanisława Butkiewicza21.

Datą graniczną dla swobody politycznej Polaków był 5 listopada 1916 
r., kiedy to na Zamku Królewskim w Warszawie generał-gubernator Hans von 
Beseler ogłosił proklamację cesarzy Niemiec oraz Austrii i króla Węgier po-
wołującą Królestwo Polskie. Dzień później, na specjalnym posiedzeniu prezes 

17 W skład częstochowskiej Rady Miasta weszli: rabin Nuchym Asch, Edward Brühl, Stanisław 
Butkiewicz, Bernard Cymbler, ks. kanonik Marian Fulman, Stanisław Helman, Wiktor Jabłoński, 
Marian Jurakowski, Gustaw Kohn, Edward Kohn, Mieczysław Kokowski, Jan Langner, dr Józef 
Marczewski, Henryk Markusfeld, ks. Stanisław Masłowski, ks. kanonik Marian Nassalski, Wa-
cław Płodowski, pastor Leopold Wojak, Korneliusz Pietrzykowski, Konstanty Sułczyński, Kazi-
mierz Szwede, Ignacy Tomczyk, Józef Więcławski i Adolf Jacquesson; APCz, AmCz, sygn. 4854, 
k. 1–2; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 171, s. 2; F. Sobalski, Materiały do stosunków..., s. 192. 
18 Ławnikami zostali: Adolf Franke – właściciel hotelu, budowniczy Allert, Aleksander Bandtkie-
Stężyński – inżynier, dr Józef Markusfeld – fabrykant, Kazimierz Maliński – majster stolarski 
i Józef Nowiński – dyrektor banku; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 164, s. 1–2; nr 169, s. 1.
19 APCz, AmCz, sygn. 4854, k. 111.
20 S. Nowak, Z moich wspomnień…, s. 8–9.
21 APCz, AmCz, sygn. 4854, k. 33; tamże 1916, nr 63, s. 3.
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Rady Miasta, dr Józef Marczewski, odczytał publicznie w częstochowskim 
Ratuszu treść manifestu22.

W związku z tym działalność Zarządu Miejskiego ograniczała się jedy-
nie do wykonywania poleceń okupanta niemieckiego, tak władzy wojskowej, 
jak i cywilnej. Uchwały samorządu stawały się prawomocne dopiero 
po zatwierdzeniu przez naczelnika powiatu23. Władze miejskie zawsze znaj-
dowały się na drugim planie, dlatego w dziejach Częstochowy Rada ta nie 
odegrała poważniejszej roli. 

Natomiast należy podkreślić, że władze lokalne włożyły wiele starań 
w przygotowanie oraz organizację obchodów rocznic narodowych i innych 
uroczystości patriotycznych, które miały na celu pozyskiwanie zwolenników 
walki o niepodległość. Od 1916 r. Częstochowa żyła pod znakiem obchodów 
rocznic narodowych i innych uroczystości patriotyczno-religijnych. W tym 
czasie na Jasnej Górze odbywały się obchody wszystkich ważniejszych świąt 
narodowych: Konstytucji 3-go Maja czy rocznic powstań narodowych. „Były 
to urzekające misteria, niespotykane gdziekolwiek indziej w świecie. Zdumie-
wały nie tylko nastrojem panującym wśród uczestników, ale również niezwy-
kle sprawną organizacją”24. To zawsze było szczególne miejsce do głoszenia 
idei wolnej i niepodległej Polski.

I tak na posiedzeniu 15 listopada 1916 r. radni podjęli decyzję w sprawie 
rocznicy powstania listopadowego. Powołano Komitet Obchodów, w skład 
którego weszło 12 osób, oraz ustalono ich program, rozszerzony następnie 
uchwałą Rady Miasta o przygotowanie odczytu popularyzacyjnego 
dla mieszkańców25. Trzy dni później, w związku ze śmiercią Henryka Sien-
kiewicza,  na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Miasta uczciła pamięć wiel-
kiego Polaka. Józef Marczewski przypomniał zasługi pisarza dla miasta, 
a ksiądz kanonik Marian Fulman scharakteryzował działalność noblisty 
w trakcie działań wojennych. Jednogłośnie postanowiono przemianować Gim-

22 Dokument ten wysunął sprawę polską na forum międzynarodowe i stworzył warunki formowa-
nia organów państwowych, przejęte później przez odrodzoną Rzeczpospolitą. Ponadto spowodo-
wał falę wydarzeń, które miały wielkie znaczenie dla ruchu niepodległościowego; „Goniec Czę-
stochowski” 1916, nr 253, s. 1–2; nr 255, s. 1, 3; nr 256, s. 1; nr 257, s. 1.
23 APCz, AmCz, sygn. 4854, k. 75; S. Nowak, Z moich wspomnień…, s. 10–11. 
24 Z.S. Jabłoński, Jasna Góra na drodze ku niepodległości w latach 1795–1989, [w:] Częstochowy 
drogi ku…, s. 87–95; tenże, Świętowanie niepodległości i zagospodarowanie wolności z udziałem 
Jasnej Góry, [w:] Tradycje 11 Listopada w Częstochowie, red. R. Szwed, Częstochowa 2008, 
s. 70–78; J. Pietrzykowski, Jasna Góra w okresie I wojny światowej 1914–1918, „Studia Clara-
montana” 1981, t. 2, s. 434; R. Stefaniak, Życie religijne harcerzy częstochowskich w latach 1912
–1939, [w:] Materiały do historii i tradycji harcerstwa częstochowskiego, red. tenże, Częstochowa 
2001, s. 7.
25 „Goniec Częstochowski” 1916, nr 240, s. 3; nr 262, s. 4; nr 264, s. 4.; nr 274, s. 3; nr 273, 
s. 3; J. Pietrzykowski, Jasna Góra w okresie …, s. 439.
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s. 3; J. Pietrzykowski, Jasna Góra w okresie …, s. 439.

Formowanie samorządu Częstochowy … 

157

nazjum Towarzystwa Opieki Szkolnej na Gimnazjum im. Henryka Sienkiewi-
cza. Ponadto aleję miedzy parkami nazwano aleją Henryka Sienkiewicza26.
20 listopada 1916 r. na Jasnej Górze odbyło się uroczyste nabożeństwo żałob-
ne, w którym wzięli udział członkowie Rady oraz uczniowie szkół średnich 
i elementarnych27.

Wcześniej władze rosyjskie nie pozwalały na oficjalne organizowanie 
obchodów uroczystości patriotycznych. Dopiero okupant niemiecki zaakcep-
tował takie religijno-patriotyczne manifestacje28, licząc na udział polskich 
Legionów w walkach po stronie państw centralnych u boku Austro-Węgier. 
Niemcy, okazując tolerancję wobec rocznic narodowych, chcieli pozyskać 
przychylność Polaków. Perspektywa utworzenia własnego państwa miała 
zjednać społeczeństwo polskie i zachęcić do wstępowania do wojsk państw 
sprzymierzonych. 

Rozporządzeniem z 6 grudnia 1916 r. władze państw sojuszniczych po-
stanowiły utworzyć Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego29 z siedzibą 
w Warszawie, która wraz z dotychczasową władzą nie cieszyła się poparciem 
społeczeństwa polskiego. Ostatecznie okupant niemiecki zezwolił na przepro-
wadzenie wyborów do Rad Miasta na całym terytorium Królestwa Polskiego30.

26 A. Chłap, Z dziejów Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, „Ziemia Często-
chowska” 1976, t. 11, s. 141–158; D. Czech, Od Gimnazjum Towarzystwa Opieki Szkolnej do 
Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza (1915–1939), [w:] IV Liceum Ogólnokształcące im. 
Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2007, red. J. Sętowski, Częstochowa 2007, s. 65–66. 
27 APCz, AmCz, sygn. 4854, k. 81–83, 85, 113. 
28 M. Piasecka, Rola obchodów rocznic narodowych i innych uroczystości patriotycznych w upo-
wszechnianiu się idei niepodległościowej wśród częstochowian 1914–1918, „Rocznik Muzeum 
Częstochowskiego” 2009, t. 9, s. 137. 
29 Dziennik Rozporządzeń c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego dla austro-
węgierskiego obszaru okupowanego w Polsce z 1916 r., cz. 19, poz. 120. Miał to być organ dorad-
czy w sprawach prawodawstwa i opiniodawczy w stosunku do władz zaborczych. Tymczasowa 
Rada Stanu działała do 25 sierpnia 1917 r., kiedy to jej członkowie podali się do dymisji i dopro-
wadzili do jej samorozwiązania. Schedę po niej przejęła Komisja Przejściowa, na której spoczął 
obowiązek organizacji bieżącej pracy urzędów, doprowadzenie do finalizacji urzędów aktualnie 
tworzonych i przekazania wszystkich spraw związanych z administracją przyszłej władzy polskiej. 
Władzą tą miała być Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, której ustanowienie ogłoszono paten-
tem cesarskim z 15 września 1917 r. Samorząd częstochowski postanowił wysłać „adres hołdow-
niczy” z zapewnieniem o swej lojalności; APCz, AmCz, sygn. 6030, k. 24.
30 Na ziemiach Królestwa Polskiego wybory do Rad Miasta przeprowadzono w latach 1916–1917. 
Miały one duże znaczenie polityczne, aktywizowały społeczeństwo do działań niepodległościo-
wych, a rady te stanowiły zalążek instytucji samorządowych. Rada Miejska m. st. Warszawy 
została wybrana (wyłącznie w kurii VI) na podstawie ordynacji z 5 maja 1916 r. 16 lipca, prawdo-
podobnie jako pierwsza w Królestwie. Częstochowska rada 26 lipca 1916 r. podjęła uchwałę 
w sprawie przesłania adresu gratulacyjnego warszawskiej radzie z okazji jej pierwszego posiedzenia;
APCz, AmCz, sygn. 4855, k. 47, 49; Deklaracja Rady Miejskiej st. m. Warszawy, K.W. Kumaniecki,
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Generalny gubernator warszawski Hans von Beseler wydał ogólną ordynację 
wyborczą dla miast31, która w zasadzie obejmowała dotychczasowe poczyna-
nia władz okupacyjnych wobec miast Królestwa.

12 grudnia 1916 r. w „Ogłoszeniu dotyczącym wyborów do Rady Miej-
skiej” opublikowano zasady przeprowadzania wyborów dla Częstochowy32. 16 
grudnia Komisarzem Wyborczym został nadburmistrz Knoblauch33, który 
w specjalnym zarządzeniu ustalił kalendarz wyborczy i powołał Komisję Kwa-
lifikacyjną. Wraz z naczelnikiem powiatu podpisywał ogłoszenia i rozporządze-
nia dotyczące wyborów, które drukowano w 2 językach: polskim i niemieckim.

W okresie od 18 grudnia1916 r. do 8 stycznia 1917 r. częstochowianie 
deklarujący chęć udziału w wyborach zobowiązani byli wpisać się na listę 
wyborczą34 i przedłożyć dokumenty potwierdzające przynależność do odpo-
wiedniej warstwy społecznej35.

Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty, 1912–styczeń 1924, Warszawa 
1924, s. 43. 
31 Okupant niemiecki wydał „Ordynację wyborczą dla miast Generalnego Gubernatorstwa War-
szawskiego” z dnia 1 listopada 1916 r. Miasta podzielono na 2 kategorie: małe (20 tys. mieszkań-
ców) oraz duże (powyżej tej liczby). W dużych miastach wyborcy zostali podzieleni na 6 kurii 
wyborczych, z których każda wybierała 1/6 radnych. Przynależność do kurii wyborczych w du-
żych miastach okupacji niemieckiej została określona w następujący sposób: I – duchowieństwo, 
prawnicy z dyplomem uniwersyteckim, kierownicy i nauczyciele wszystkich szkół, lekarze, denty-
ści, weterynarze, aptekarze, technicy z wyższym wykształceniem, osoby posiadające minimum 
dwa lata studiów; II – właściciele większych przedsiębiorstw handlowych (opłacający patent 
handlowy I i II klasy), właściciele większych przedsiębiorstw przemysłowych (opłacający patent 
przemysłowy od I do IV klasy), właściciele przedsiębiorstw przemysłowych opłacający więcej niż 
1 tys. rubli podatków miejskich; III – właściciele drobnych przedsiębiorstw przemysłowych opła-
cający mniej niż 1 tys. rubli podatków miejskich, właściciele drobnych przedsiębiorstw handlo-
wych, właściciele zakładów rękodzielniczych; IV – właściciele domów i gruntów miejskich; 
V – podatnicy podatku mieszkaniowego lub podatku dochodowego od dochodu powyżej 1 tys.
rubli rocznie; VI – wszyscy inni wyborcy nieposiadający prawa głosu w kuriach od I do V. Magi-
strat miasta miał się składać z 2 burmistrzów oraz od 4 do 12 ławników; J.Z. Pająk, Powstanie 
i rozwój samorządu w miastach Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej, [w:] Z historii 
ustroju państwa polskiego od XIV do XX wieku, red. W. Saletra, Kielce 2001, s. 109–110. 
32 F. Sobalski, Materiały do stosunków…, s. 182.
33 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 18.
34 Wybierać mogli tylko mężczyźni, którzy spełniali następujące warunki: ukończyli 25 lat, posia-
dali ważny, wystawiony przez władze niemieckie, paszport, mieli przynależność państwową Kró-
lestwa Polskiego i byli mieszkańcami Częstochowy od co najmniej 2 lat. W samym głosowaniu 
nie mogli uczestniczyć ci, którzy w ostatnim okresie zmuszeni byli, chociaż na krótko, opuścić 
miasto (np. w poszukiwaniu pracy). Na listę wyborczą nie mogły się wpisywać osoby otrzymujące 
publiczne wsparcie w postaci zapomóg pieniężnych, żywnościowych lub pozostające 
w przytułkach publicznych; tamże, k. 20.
35 Wyborców niestawiających wniosku o przydzielenie lub nie mogących wykazać przynależności 
do innej kurii przydzielano do kurii VI; F. Sobalski, Materiały do stosunków…, s. 183; tenże, Rada 
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publiczne wsparcie w postaci zapomóg pieniężnych, żywnościowych lub pozostające 
w przytułkach publicznych; tamże, k. 20.
35 Wyborców niestawiających wniosku o przydzielenie lub nie mogących wykazać przynależności 
do innej kurii przydzielano do kurii VI; F. Sobalski, Materiały do stosunków…, s. 183; tenże, Rada 
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I tak w Częstochowie na liście kurii I widniało 206 wyborców, 
104 wpisało się na listę kurii II, 2436 osób zostało zapisanych na liście kurii 
III, a 1150 właścicieli nieruchomości na liście kurii IV, 605 osób figurowało 
jako wyborcy kurii V oraz 3984 reprezentantów miała kuria VI36. Mała grupa 
przemysłowców czy kupców wybierała taką samą liczbę radnych jak kilkuty-
sięczna grupa robotników.

Od 12 do 21 stycznia 1917 r. przedstawiciele poszczególnych kurii zo-
stali zobowiązani do przedstawienia Komitetowi Wyborczemu list 
z nazwiskami 12 kandydatów, którzy powinni mieć ukończony 30 rok życia 
oraz dysponować umiejętnością czytania i pisania w języku polskim. Przed-
stawiciele tzw. kurii robotniczej w pierwszym terminie złożyli 8 list kandyda-
tów na radnych, ale wszystkie z powodu braku 50 podpisów zostały unieważ-
nione. Ponadto w samej kurii sytuacja była dość skomplikowana. Środowisko 
robotnicze podzieliło się na zwalczające się ugrupowania. Trzy zgłoszone listy 
skupiały przedstawicieli narodowości żydowskiej, reprezentowały one organi-
zacje: Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy, Stronnictwo Narodowo-
Żydowskie oraz Stronnictwo Robotników Żydowskich S.S. i P.C. Polacy 
skoncentrowali się na 5 listach. Swoich kandydatów zgłosiły 2 organizacje 
lewicowe, a 3 listy nie określały przynależności partyjnej, wskazując jedynie 
nazwiska mężów zaufania: Michała Woźnickiego, Franciszka Siemiontkow-
skiego i Józefa Połaźnika37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W kampanii wyborczej uczestniczyły również: Narodowy Komitet Wy-
borczy (z Narodowym Zjednoczeniem Robotniczym w składzie), Chrześcijań-
ski Obywatelski Komitet Wyborczy i Zjednoczony Komitet Wyborczy Żydow-
ski. Komitety prowadziły działalność propagandową, organizowały wiele spo-
tkań z wyborcami, obejmując swym zasięgiem kręgi robotnicze i wykorzystu-
jąc do celów agitacyjnych Narodowe Zjednoczenie Robotnicze.

20 stycznia 1917 r. odbyło się plenum Narodowego Komitetu Wybor-
czego przy współudziale stowarzyszenia „Ognisko Robotnicze” i Narodowego
Zjednoczenia Robotniczego, podczas zgromadzenia wybrano 54 kandydatów 
na radnych i ich zastępców, reprezentantów wszystkich kurii. Następnego dnia 
na posiedzeniu Narodowego Komitetu Wyborczego oraz Zjednoczonego Ko-

Miejska Częstochowy w listopadzie 1918 roku, [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX 
wieku, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999, s. 159.
36 APCz, AmCz, sygn. 5054 k. 426, 429.
37 Kurialny system wyborczy stawiał większe wymagania przed najliczniejszym elektoratem. 
Także podczas zgłaszania list kandydatów na radnych wystąpiły rozbieżności. Listy „kandydac-
kie” musiały być podpisane przez odpowiednią liczbę osób uprawnionych do głosowania. Pod listą 
I kurii należało złożyć 10 podpisów, II kurii – 5 podpisów, III kurii – 35 podpisów, IV kurii 
– 30 podpisów, V kurii – 15 podpisów, natomiast pod listą VI kurii składało się aż 50 podpisów; 
tamże, k. 509.
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mitetu Wyborczego Żydowskiego zaplanowano wspólną listę wyborczą, 
a także uzgodniono liczbę kandydatów na poszczególnych listach. W trakcie 
dalszych pertraktacji wyłoniono kompromisową listę wyborczą i zaakceptowa-
no 9 miejsc dla kandydatów Zjednoczonego Komitetu Wyborczego Żydow-
skiego w poszczególnych kuriach: w kurii I – 1 miejsce, II – 4 miejsca, 
III – 2 miejsca, IV i V – po jednym miejscu. Ostatecznie jednak nie doszło do
porozumienia, ponieważ Chrześcijański Obywatelski Komitet Wyborczy nie 
chciał startować w wyborach z partiami żydowskimi, przez co nie dotrzymano 
terminu i w wyznaczonym czasie nie przedstawiono Komitetowi Wyborczemu 
stosownych rejestrów 38.

Doszło do niecodziennej sytuacji, ponieważ żadne ugrupowanie poli-
tyczne nie zgłosiło ważnej listy wyborczej we wskazanym okresie. Wobec tego 
Komitet Wyborczy wyznaczył dodatkowy, 7-dniowy termin zgłaszania reje-
strów kandydatów na radnych39.

Jednocześnie komisarz Knoblauch ostrzegał, że jeżeli nie zostaną zgło-
szone listy wyborcze, skorzysta z nadanych mu uprawnień i wskaże komisa-
rycznie nowych radnych, co w zaistniałych okolicznościach doprowadziło do 
ograniczenia walk politycznych. Zwołano zebranie komitetów wyborczych na 
2 lutego 1917 r. Dotychczasowi członkowie partii złożyli swoje mandaty, 
a zgromadzeni wybrali jeden wspólny Zjednoczony Komitet Wyborczy Naro-
dowo-Chrześcijański, który upoważniono do rozmów z partiami żydowskimi. 
Po długich konsultacjach 5 lutego ustalono w 5 kuriach wspólne listy kandyda-
tów na radnych, które dzień później złożono Komisarzowi Wyborczemu40.
Zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych do każdej z kurii, dlatego 
też nie przeprowadzano głosowania, ponieważ osoby te automatycznie stawały 
się członkami władz miejskich41.

38 „Goniec Częstochowski” 1917, nr 15, s. 8; nr 16, s. 6; nr 17, s. 2; nr 19, s. 2–3.
39 E. Bąkowski, Samorząd Częstochowy, jako…, s. 55. 
40 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 509; „Goniec Częstochowski” 1917, nr 29, s. 3.
41 Przedstawicielami kurii I byli: Feliks Prüffer – właściciel apteki, Karol Wolfke –inżynier, Igna-
cy Stanisław Chrzanowski – artysta rzeźbiarz, Jan Dreszer – adwokat, Edward Kohn – lekarz i dr 
Władysław Sachs – właściciel fabryki. Kurię II reprezentowali: Stanisław Jastrzębski – ogrodnik, 
Józef Markusfeld – dr chemii, Jerzy Cholewicki – kupiec, Gustaw Kohn – dyrektor fabryki, Mau-
rycy Neufeld – kupiec i Joachim Weksler – kupiec. Przedstawicielami kurii III zostali: Walenty 
Uliański – przemysłowiec, Leon Maciejewski – kupiec, Bernard Horowicz – przemysłowiec, 
Adam Konczewski – fabrykant, Mojżesz Mokrauer – pracownik handlowy i Stefan Smuga – kra-
wiec. W ramach kurii IV działali: Antoni Błasikiewicz – obywatel, Jan Wróblewski – nauczyciel, 
Józef Sojecki – obywatel, Ludwik Tempel – kupiec, Roman Szmidla – majster i Kajetan Szczeciń-
ski – właściciel domu. Na liście kurii V występowali: Bernard Kondratowicz – dyrektor Towarzy-
stwa Wzajemnego Kredytu, Feliks Dobrucki – buchalter, Ludomir Nieprzecki – właściciel fabryki, 
Wacław Naziembło – buchalter, Tobiasz Vogelbaum – buchalter i Józef Wizental – urzędnik 
kolejowy; APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 395, 400.
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38 „Goniec Częstochowski” 1917, nr 15, s. 8; nr 16, s. 6; nr 17, s. 2; nr 19, s. 2–3.
39 E. Bąkowski, Samorząd Częstochowy, jako…, s. 55. 
40 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 509; „Goniec Częstochowski” 1917, nr 29, s. 3.
41 Przedstawicielami kurii I byli: Feliks Prüffer – właściciel apteki, Karol Wolfke –inżynier, Igna-
cy Stanisław Chrzanowski – artysta rzeźbiarz, Jan Dreszer – adwokat, Edward Kohn – lekarz i dr 
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rycy Neufeld – kupiec i Joachim Weksler – kupiec. Przedstawicielami kurii III zostali: Walenty 
Uliański – przemysłowiec, Leon Maciejewski – kupiec, Bernard Horowicz – przemysłowiec, 
Adam Konczewski – fabrykant, Mojżesz Mokrauer – pracownik handlowy i Stefan Smuga – kra-
wiec. W ramach kurii IV działali: Antoni Błasikiewicz – obywatel, Jan Wróblewski – nauczyciel, 
Józef Sojecki – obywatel, Ludwik Tempel – kupiec, Roman Szmidla – majster i Kajetan Szczeciń-
ski – właściciel domu. Na liście kurii V występowali: Bernard Kondratowicz – dyrektor Towarzy-
stwa Wzajemnego Kredytu, Feliks Dobrucki – buchalter, Ludomir Nieprzecki – właściciel fabryki, 
Wacław Naziembło – buchalter, Tobiasz Vogelbaum – buchalter i Józef Wizental – urzędnik 
kolejowy; APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 395, 400.
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W pierwszych dniach stycznia 1917 r. w Częstochowie pojawiła się 
plotka, iż każdy, kto zarejestruje się na liście wyborczej czy też złoży podpis 
na liście kandydatów na radnych, zostanie powołany do wojska albo wywie-
ziony na roboty do Niemiec. Fałszywa pogłoska wprowadziła w błąd przede 
wszystkim robotników najemnych, którzy wstrzymywali się od udziału w gło-
sowaniu. Co prawda partie polityczne przekonywały, że była to jedynie propa-
ganda miejscowych elit, ale dopiero po oświadczeniu Komisarza Wyborczego 
nastąpił wzrost zainteresowania udziałem w głosowaniu. Do 4 stycznia 1917 r. 
na listy wyborcze wpisało się zaledwie 4379 wyborców, a 2 dni później już 
5802 osoby, w tym 2426 wyborców tzw. kurii robotniczej, natomiast 3376 
częstochowian podpisało się na pozostałych listach42.

Aktywność partii politycznych nie ograniczała się do walki o miejsca na 
listach wyborczych, ugrupowania agitowały na rzecz udziału społeczności 
lokalnej w wyborach samorządowych, dlatego organizowały spotkania, na 
które zapraszały swoich sympatyków. Po unieważnieniu list wyborczych, zło-
żonych przez partie robotnicze, wzrosła aktywność polskich i żydowskich 
ugrupowań politycznych43; szczególnie burzliwy przebieg miały zebrania 
ugrupowań robotniczych, zwłaszcza Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji 
Rewolucyjnej44.

Wspólne listy przedstawiły Stronnictwo Socjalistów Polskich (Polska 
Partia Socjalistyczna-Frakcja i Narodowe Zjednoczenie Robotnicze) oraz 
Stronnictwo Robotników Żydowskich („Bund” i „Ferajnigte”), zostały one 
zatwierdzone przez komisję kwalifikacyjną. Natomiast listy Żydowskiego So-
cjaldemokratycznego Robotniczego Komitetu Wyborczego „Poalej-Syjon” 
i Stronnictwa Narodowo-Żydowskiego, z powodu braku 50 podpisów, unie-
ważniono45.

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła egzaminy z kandydatami na 
radnych i ustaliła ostateczny skład list wyborczych. Następnie, w dniach 18–19
kwietnia 1918 r., Komisarz Wyborczy zarządził wybory w kurii proletariac-
kiej46. W głosowaniu wzięło udział 2478 osób. Wyborcy oddali 2348 głosów 
ważnych, w tym: na listę nr 1 Stronnictwa Robotników Żydowskich – 1032 

42 „Goniec Częstochowski” 1917, nr 2, s. 8; nr 4, s. 3.
43 Tamże, nr 6, s. 8; nr 8, s. 3; nr 9, s. 3.
44 Tamże, nr 11, s. 3; nr 12, s. 3; nr 13, s. 4; nr 14, s. 3.
45 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 58.
46 Radnymi kurii VI zostali: Józef Zagórski – majster, Romuald Jarmułowicz – felczer, Wacław 
Czaplak – pracownik biura, Szlama Jakub Horowitz – pracownik handlowy, Dawid Torbeczko
– felczer i Icek Szyja Nierenberg – subiekt. Polską Partię Socjalistyczną-Frakcja Rewolucyjna 
reprezentował 1 radny, Narodowe Zjednoczenie Robotnicze miało przedstawicieli w 2 radnych,
z „Bundu” wybrano 1 radnego i z „Ferajnigte” – 2 radnych. Z obu list do samorządu weszło po 
3 radnych i 3 zastępców; tamże, sygn. 5054, k. 400.
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głosy, a na listę nr 2 Stronnictwa Socjalistów Polskich – 1138 głosów47. Zwy-
cięstwo odniosły polskie i żydowskie partie robotnicze. 

6 czerwca 1917 r. na inauguracyjnym posiedzeniu wyłoniono 6 ławni-
ków48. W 1917 r. naczelnik powiatu powołał Bernarda Kondratowicza z kurii 
V, na przewodniczącego, a Karola Wolfke z kurii I na jego zastępcę49.

Od czerwca 1917 r. funkcjonowała Rada Miasta50 reprezentująca spo-
łeczność lokalną; jednak w dalszym ciągu była ona uzależniona od okupanta, 
nie mogła podejmować samodzielnych decyzji. Nie miała nawet wpływu na 
ożywienie lokalnego przemysłu, ponieważ większość fabryk była nieczynna, 
a część urządzeń, surowce i materiały zostały zarekwirowane przez Niemców51.

Na wzór Tymczasowej Rady Stanu w Częstochowie powołano Deputa-
cje, których zadaniem było regulowanie życia politycznego i gospodarczego
miasta. Podejmowano wiele inicjatyw w zakresie oświaty i organizacji szkol-
nictwa powszechnego. Powstawały instytucje i organy samorządowe zajmują-
ce się niesieniem pomocy dla ludzi nieposiadających pracy oraz środków do 
życia. Powołano także dowództwo częstochowskiego okręgu wojskowego, 
którego komendantem został pułkownik Antoni Jastrzębski52.

Rada Miasta stała się forum walki pomiędzy robotnikami i przedstawi-
cielami elit, toczonej na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i społecznej. 

47 Tamże, sygn. 5067, k. 6.
48 Ławnikami zostali: Jerzy Cholewicki – kupiec, Roman Pruszkowski – kupiec, Julian Bugajski 
– buchalter, Józef Henryk Górski – obywatel, Józef Markusfeld – dr chemii i Edward Kohn 
– lekarz. Wszyscy wywodzili się spośród 5-ciu pierwszych ugrupowań; „Goniec Częstochowski” 
1917, nr 137, s. 1.
49 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 441; sygn. 5067, k. 6.
50 Władze Częstochowy aktywnie uczestniczyły w powołaniu instytucjonalnej reprezentacji samo-
rządów miejskich. Miasto zgłosiło swój akces jako jedno z 16 miast-założycieli Związku Miast 
Królestwa Polskiego, a przedstawiciele Częstochowy brali czynny udział we władzach Związku. 
Prezydent Józef Marczewski został wybrany w 1917 r. na I Zjeździe członkiem Komisji Organiza-
cyjnej, którą później przekształcono w Zarząd Związku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści częstochowianie nadal chętnie uczestniczyli w działalności stowarzyszenia, wówczas noszące-
go miano Związek Miast Polskich (Bronisław Hłasko, Stanisław Nowak, Jan Kozicki, Wacław 
Kobyłecki i Eugeniusz Zarzecki); R. Szwed, Częstochowa w Związku Miast Polskich w latach 
1919–1939, [w:] Wielkie i małe problemy w Polsce Odrodzonej, red. R. Szwed, W. Palus, Często-
chowa 1996, s. 71–83. Szerzej na temat organów Związku Miast Polskich: tenże, Ogólne Zebrania 
(Zjazdy) Związku Miast Polskich (1917–1939), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie. Seria: Zeszyty Historyczne” 1993, z. 1, s. 119–139, sylwetek prezesów: tenże, 
Prezesi Związku Miast Polskich, „Prace Naukowe…” 1994, z. 2, s. 239–254, działalności: tenże, 
Związek Miast Polskich 1917–1939, 1990–1994, Poznań 1995, ss. 254; tenże, Centralne Związki 
Samorządowe w Drugiej Rzeczypospolitej, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 2001, nr 29, s. 5–21.
51 F. Sobalski, Rada Miejska Częstochowy…, s. 159.
52 „Goniec Częstochowski” 1918, nr, 244, s. 3; R. Szwed, U progu niepodległości, [w:] Częstochowa. 
Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 3, red. tenże, Częstochowa 2006, s. 13.
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47 Tamże, sygn. 5067, k. 6.
48 Ławnikami zostali: Jerzy Cholewicki – kupiec, Roman Pruszkowski – kupiec, Julian Bugajski 
– buchalter, Józef Henryk Górski – obywatel, Józef Markusfeld – dr chemii i Edward Kohn 
– lekarz. Wszyscy wywodzili się spośród 5-ciu pierwszych ugrupowań; „Goniec Częstochowski” 
1917, nr 137, s. 1.
49 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 441; sygn. 5067, k. 6.
50 Władze Częstochowy aktywnie uczestniczyły w powołaniu instytucjonalnej reprezentacji samo-
rządów miejskich. Miasto zgłosiło swój akces jako jedno z 16 miast-założycieli Związku Miast 
Królestwa Polskiego, a przedstawiciele Częstochowy brali czynny udział we władzach Związku. 
Prezydent Józef Marczewski został wybrany w 1917 r. na I Zjeździe członkiem Komisji Organiza-
cyjnej, którą później przekształcono w Zarząd Związku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści częstochowianie nadal chętnie uczestniczyli w działalności stowarzyszenia, wówczas noszące-
go miano Związek Miast Polskich (Bronisław Hłasko, Stanisław Nowak, Jan Kozicki, Wacław 
Kobyłecki i Eugeniusz Zarzecki); R. Szwed, Częstochowa w Związku Miast Polskich w latach 
1919–1939, [w:] Wielkie i małe problemy w Polsce Odrodzonej, red. R. Szwed, W. Palus, Często-
chowa 1996, s. 71–83. Szerzej na temat organów Związku Miast Polskich: tenże, Ogólne Zebrania 
(Zjazdy) Związku Miast Polskich (1917–1939), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie. Seria: Zeszyty Historyczne” 1993, z. 1, s. 119–139, sylwetek prezesów: tenże, 
Prezesi Związku Miast Polskich, „Prace Naukowe…” 1994, z. 2, s. 239–254, działalności: tenże, 
Związek Miast Polskich 1917–1939, 1990–1994, Poznań 1995, ss. 254; tenże, Centralne Związki 
Samorządowe w Drugiej Rzeczypospolitej, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 2001, nr 29, s. 5–21.
51 F. Sobalski, Rada Miejska Częstochowy…, s. 159.
52 „Goniec Częstochowski” 1918, nr, 244, s. 3; R. Szwed, U progu niepodległości, [w:] Częstochowa. 
Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 3, red. tenże, Częstochowa 2006, s. 13.
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W efekcie zmagań na posiedzeniu 24 stycznia 1918 r. Bernard Kondratowicz 
nazwał przedstawicieli kurii VI zdrajcami narodu, za co został nagrodzony 
oklaskami53. Incydent ten świadczy o pewnej konsolidacji postaw radnych 
wobec robotników.

W lutym 1918 r. dał się zauważyć ogromny wzrost napięcia w atmosfe-
rze życia politycznego miasta, którego mieszkańcy ze wzburzeniem przyjęli
decyzje dotyczące zawarcia traktatu Austrii z Ukraińską Republiką Ludową 
w sprawie oddania Ukraińcom ziemi chełmskiej. 17 lutego na placu pod Jasną 
Górą zorganizowano wiec protestacyjny, a na terenie klasztoru jasnogórskiego 
odbyła się procesja żałobna. Uczestnicy tych wystąpień zostali surowo ukarani 
przez niemieckie sądy wojskowe; wielu działaczy aresztowano, m.in. radnego 
Romualda Jarmułowicza, którego wojskowy sąd niemiecki początkowo skazał 
na karę śmierci, ale później zamienił ją na 10 lat ciężkiego więzienia54.

W obliczu klęski okupanta niemieckiego Rada Regencyjna Królestwa 
Polskiego podjęła próbę usamodzielnienia się. W manifeście z 7 października
1918 r. zapowiedziała rozpisanie wyborów do Sejmu i powołanie rządu repre-
zentującego społeczeństwo. Ugrupowania prawicowe oraz Narodowe Zjedno-
czenie Robotnicze solidaryzowały się z jej decyzjami, a partie lewicowe wy-
stąpiły przeciw. Po burzliwej dyskusji częstochowska Rada Miasta poparła 
Manifest 15 października 1918 r., natomiast przedstawiciele kurii VI wstrzy-
mali się od głosowania. Początkowo złożyli ustny protest, a następnie pisemne 
oświadczenie, w którym nie uznali Rady Regencyjnej55.

Na tym samym posiedzeniu przychylono się do wniosku księdza kano-
nika Bolesława Wróblewskiego w sprawie zorganizowania „święta niepodle-
głości”. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 17 października 1918 r. na Ja-
snej Górze nabożeństwem w intencji proklamowania Niepodległości Polski. 
Na ostatnim „wojennym” posiedzeniu – 31 października –przedstawiciele kurii 
VI przedłożyli projekt uchwały w sprawie utworzenia Milicji Ludowej, organu 
porządkowego, który miałby reprezentować ich interesy, ale radni pozostałych 
5 kurii ustosunkowali się do niego negatywnie56.

Robotniczy plan stał się dla lokalnych elit sygnałem ostrzegawczym 
o zbliżającym się końcu okupacji niemieckiej i w obawie przed tym, aby 
w tzw. okresie przejściowym władza nie przeszła w „niepowołane ręce”, 
przedstawiciele Magistratu rozpoczęli pertraktacje z Niemcami w sprawie 
przejęcia całkowitej władzy w mieście. Partie robotnicze powołały 

53 APCz, AmCz, sygn. 6030, k. 34.
54 Tamże, sygn. 5054, k. 517.
55 Tamże, sygn. 6030, k. 127–128, sygn. 5066, k. 393.
56 Zapowiedziane na 7 listopada 1918 r. kolejne posiedzenie Rady Miasta nie odbyło się z powodu 
braku quorum. Tamże, sygn. 5076, k. 63.
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9 listopada 1918 r. Częstochowską Radę Robotniczą57 i tym samym wyłoniła 
się zorganizowana siła polityczna. 

Doszło do ścisłej współpracy między niemieckim okupantem a samo-
rządem miejskim. W ramach wspólnych działań prowadzono narady mające na 
celu zahamowanie ruchu rewolucyjnego. Omawiano warunki zapewnienia 
bezpieczeństwa stacjonującym w mieście wojskom niemieckim i działania 
w celu zapobieżenia rozruchom, skutkiem czego w lokalnej prasie ukazały się 
apele nawołujące do zachowania spokoju aż do powrotu Józefa Piłsudskiego, 
który przebywał jeszcze w więzieniu w Magdeburgu58. Do apeli tych przyłą-
czyła się część działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcja Rewolucyjna, 
a lewica żądała przejęcia przez Częstochowską Radę Robotniczą władzy i roz-
brojenia żołnierzy niemieckich. Dla okazania poparcia nowo powołanej Czę-
stochowskiej Radzie Robotniczej zorganizowano demonstrację59.

W związku z tym temperatura nastrojów politycznych w mieście wzrosła 
znacząco. Często dochodziło do manifestacji różnych polskich organizacji. Ist-
niało realne zagrożenie agitacją rewolucyjną i niebezpieczeństwo organizowania 
zamachów zbrojnych. Młodzież była główną siłą podejmowanych akcji. Nau-
czyciele, młodzi robotnicy, rzemieślnicy, personel sklepowy, inteligencja urzęd-
nicza nie pozostawali bierni wobec wyzwań nadchodzących dni60. Na wałach 
jasnogórskich odbywały się msze polowe, w innych kościołach i świątyniach, 
nabożeństwa. Uczestnictwo przeora oo. Paulinów w uroczystościach 
czy przepojone patriotyzmem kazania ks. kanonika Bolesława Wróblewskiego 
odzwierciedlały atmosferę tamtych dni.

Apele władz samorządowych nie hamowały nastrojów rewolucyjnych 
i dlatego 11 listopada 1918 r. wydano wspólne niemiecko-polskie ogłoszenie, 
w którym wzywano do zachowania spokoju, przestrzegano ludność przed ata-
kami na żołnierzy niemieckich czy jakimikolwiek wykroczeniami przeciwko 
porządkowi publicznemu, aby miasto mogło uniknąć nieprzewidywalnych strat 
aż do momentu całkowitego przejęcia władzy przez polską administrację61.
Ogłoszenie zostało podpisane przez nadburmistrza dr. Józefa Marczewskiego 
i burmistrza Aleksandra Bandtkie-Stężyńskiego.

57 Tamże, sygn. 5054, k. 530; W. Krachulec, Przed czterdziestu laty. O Radach Delegatów Robot-
niczych, „Życie Częstochowy” 1958, nr 293, s. 8; F. Sobalski, Materiały archiwalne, dotyczące
częstochowskiej Rady Delegatów Robotniczych w roku 1918–1919, „Teki Archiwalne” 1968, t. 11, 
s. 119–134.
58 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 216, s. 2; nr 219, s. 2; nr 221, s. 1.
59 Tamże, nr 243, s. 3.
60 R. Kołodziejczyk, Zmierzch niewoli. U zarania niepodległości, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta 
i klasztoru jasnogórskiego, t. 2, s. 314–315. 
61 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 243, s. 3.
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57 Tamże, sygn. 5054, k. 530; W. Krachulec, Przed czterdziestu laty. O Radach Delegatów Robot-
niczych, „Życie Częstochowy” 1958, nr 293, s. 8; F. Sobalski, Materiały archiwalne, dotyczące
częstochowskiej Rady Delegatów Robotniczych w roku 1918–1919, „Teki Archiwalne” 1968, t. 11, 
s. 119–134.
58 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 216, s. 2; nr 219, s. 2; nr 221, s. 1.
59 Tamże, nr 243, s. 3.
60 R. Kołodziejczyk, Zmierzch niewoli. U zarania niepodległości, [w:] Częstochowa. Dzieje miasta 
i klasztoru jasnogórskiego, t. 2, s. 314–315. 
61 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 243, s. 3.
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Sytuacja polityczna stała się bardzo napięta. Częstochowska Rada Dele-
gatów Robotniczych62 zażądała przekazania władzy lokalnej w ręce przedsta-
wicieli polskich elit. Naczelnicy powiatów będzińskiego i częstochowskiego 
zwrócili się do samorządów z propozycją oddania władzy w ciągu najbliższych 
2 dni, ale mieszkańcy już nie czekali na oficjalne jej przekazanie. 11 listopada 
około godziny 730 doszło do strzelaniny pomiędzy żołnierzami niemieckimi 
a ludnością polską przed kantyną wojskową przy ul. Teatralnej. Załoga nie-
miecka raniła 5 osób. Niemcy rozpoczęli ewakuację swych wojsk. Według 
relacji prasy lokalnej, do starć między wojskiem a uzbrojonymi oddziałami 
polskimi doszło tylko pod „Szpagaciarnią” na Stradomiu. Następnego dnia 
po rozbrojeniu na ul. Żelaznej wojsko niemieckie zaczęło opuszczać miasto.

W Częstochowie nie doszło do bezpośrednich walk pomiędzy wojskiem 
niemieckim i miejscowymi siłami zbrojnymi, jednak to tu w nocy 
z 11 na 12 listopada został zabity na posterunku przy Magistracie 17-letni 
Włodzimierz Henryk Zagórski.

Następnego dnia panował już spokój i rozpoczynało się stopniowe 
przejmowanie najważniejszych punktów strategicznych, tj. stacji kolejowej,
poczty, itp.63. Do działań tych przystąpiła początkowo tylko młodzież, m.in. 
zrzeszona w Polskiej Organizacji Wojskowej i Milicji Ludowej, następnie 
dołączyły także pozostałe ugrupowania – Polskie Siły Zbrojne. 

Po długoletniej niewoli rosyjskiej i niemieckiej Częstochowa – jak po-
zostałe miasta Królestwa Polskiego – nareszcie stała się wolna. Rozpoczął się 
okres odbudowy zniszczonego przemysłu, ale także walki o władzę. W dniu 12 
listopada 1918 r. rządy przejął dotychczasowy samorząd, który wydał szereg 
rozporządzeń dotyczących funkcjonowania władzy terenowej. Wprowadzono 
godzinę policyjną, zabroniono organizowania wszelkich wystąpień, wieców, 
pochodów, demonstracji i zgrupowań64.

Dotychczasowy dowódca częstochowskiego okręgu wojskowego, puł-
kownik Antoni Jastrzębski, podpisał instrukcję w sprawie obsady stanowisk 
administracyjnych na swoim terenie, powołał dotychczasowego nadburmistrza 
Józefa Marczewskiego na naczelnika powiatu częstochowskiego, podporucz-
nika Władysława Belinę-Prażmowskiego mianował komendantem policji, a na 
jego zastępcę wyznaczył podporucznika Leona Jarosza65.

62 Dokładnej daty, kiedy nastąpiła zmiana nazwy Częstochowskiej Rady Robotniczej na Często-
chowską Radę Delegatów Robotniczych, nie udało się ustalić. Najprawdopodobniej było to po 
wyborach do Rady w styczniu 1919 r.; F. Sobalski, Materiały archiwalne, dotyczące…, s. 120.
63 R. Kołodziejczyk, Zmierzch niewoli. U zarania …, s. 315.
64 Z. Grządzielski, Gdy w Częstochowie rodziła się wolność, [w:] Częstochowy drogi ku …, s. 51.
65 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 244, s. 3; nr 245, s. 3.
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Częstochowska Rada Delegatów Robotniczych wystąpiła przeciwko 
władzom samorządowym, żądając zmian i ustąpienia dotychczasowej Rady 
Miasta, urzędującej z woli niemieckich okupantów. Pod jej naciskiem 13 listo-
pada dowódca częstochowskiego okręgu wojskowego wydał rozporządzenie 
w kwestii rozwiązania władz miejskich66.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym już następnego dnia miały się 
odbyć wybory do tymczasowej Rady Miasta. Planowano, że wezmą w nich 
udział delegaci wszystkich organizacji politycznych i społecznych, do wybo-
rów jednak nie doszło. Rozporządzenie miało osłabić dążenia do przeprowa-
dzania zmian w ówczesnych władzach. Wprowadziło w błąd członków ugru-
powań robotniczych, partie lewicowe odpowiedziały masowymi wystąpienia-
mi. Aby zahamować tendencje rewolucyjne, tego samego dnia zorganizowano 
spotkanie komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej Władysława Malskie-
go i pułkownika Antoniego Jastrzębskiego. Ustalono, że nastąpi jedynie reor-
ganizacja administracyjna, a nie – jak żądała Częstochowska Rada Delegatów
Robotniczych – wybory do władz lokalnych. W konsekwencji tych postano-
wień stanowisko nadburmistrza objął Aleksander Bandkie-Stężyński, 
a burmistrza – Antoni Januszewski67.

W związku z częstymi konfliktami między oddziałami Polskiej Organi-
zacji Wojskowej i Polskich Sił Zbrojnych 13 listopada do miasta przybyło 
5 plutonów piechoty z ramienia rządu demokratycznego w Lublinie, a dzień 
później dołączyła kompania szturmowa. Wzmocniono siły zbrojne wierne rzą-
dowi warszawskiemu, a władze polskie przysłały z Warszawy pociąg pancerny 
w celu przejęcia stacji kolejowej. Z zamiarem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
politycznej 15 listopada przyjechał do Częstochowy członek rządu lubelskie-
go68. Doszło do kompromisowych ustaleń między poszczególnymi odłamami 
robotniczymi. Zaproponowano wprowadzenie do Rady Miasta przedstawicieli 
robotników; radni VI kurii zostali zobowiązani do przedstawienia postulatów 
swojego elektoratu69.

W dniu 15 listopada na znak protestu przeciwko decyzjom podjętym 
przez władze wojskowe ławnicy Magistratu złożyli na ręce nadburmistrza swo-
je mandaty70.

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej po wypędzeniu Niemców z Czę-
stochowy odbyło się dopiero 18 listopada i miało charakter informacyjny. 
Ustalono, że istniejąca Rada Miasta będzie wypełniać swoje obowiązki do 

66 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 518.
67 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 246, s. 3.
68 Tamże, nr 245, s. 3.
69 APCz, AmCz, sygn. 6030, k. 70.
70 Tamże, sygn. 5054, k. 511.
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później dołączyła kompania szturmowa. Wzmocniono siły zbrojne wierne rzą-
dowi warszawskiemu, a władze polskie przysłały z Warszawy pociąg pancerny 
w celu przejęcia stacji kolejowej. Z zamiarem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
politycznej 15 listopada przyjechał do Częstochowy członek rządu lubelskie-
go68. Doszło do kompromisowych ustaleń między poszczególnymi odłamami 
robotniczymi. Zaproponowano wprowadzenie do Rady Miasta przedstawicieli 
robotników; radni VI kurii zostali zobowiązani do przedstawienia postulatów 
swojego elektoratu69.

W dniu 15 listopada na znak protestu przeciwko decyzjom podjętym 
przez władze wojskowe ławnicy Magistratu złożyli na ręce nadburmistrza swo-
je mandaty70.

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej po wypędzeniu Niemców z Czę-
stochowy odbyło się dopiero 18 listopada i miało charakter informacyjny. 
Ustalono, że istniejąca Rada Miasta będzie wypełniać swoje obowiązki do 

66 APCz, AmCz, sygn. 5054, k. 518.
67 „Goniec Częstochowski” 1918, nr 246, s. 3.
68 Tamże, nr 245, s. 3.
69 APCz, AmCz, sygn. 6030, k. 70.
70 Tamże, sygn. 5054, k. 511.
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czasu przeprowadzenia nowych wyborów. Poza tym nadburmistrz Aleksander 
Bandtkie-Stężyński poinformował o bieżących zarządzeniach władz, o stanie 
zaopatrzenia miasta i zwrócił się do radnych z prośbą o ścisłą współpracę. 
Zaproponował powołanie specjalnej komisji, która mogłaby służyć radą i po-
mocą w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw71.

Rada Miasta obradowała w terminach każdorazowo ustalanych przez 
radnych, ale często z powodu braku quorum nie podejmowano uchwał. Z po-
czątkiem grudnia 1918 r. pozostała w niej zaledwie połowa statutowego skła-
du, ponieważ część radnych zrezygnowała ze swoich mandatów. 10 grudnia 
miało dojść do uzupełnienia jej składu przez kooptację. Przewodniczący Lu-
domir Nieprzecki przedstawił 18-osobową listę kandydatów rekomendowa-
nych przez Częstochowską Radę Delegatów Robotniczych, ale radni sprzeci-
wili się takim praktykom i nie wyrazili zgody na samowolę władz. W związku 
z tym kandydaci wraz z nadburmistrzem Romualdem Jarmułowiczem opuścili 
salę obrad, zarzucając członkom z innych ugrupowań antyrządową postawę. 
Rada Miasta w okrojonym składzie oczekiwała już tylko nowych rozwiązań72.

Pierwsze wybory samorządowe w niepodległej Częstochowie początko-
wo planowano na 28 lutego 1919 r., ale uwzględniono protesty ugrupowań 
narodowych i konserwatywnych, dlatego przesunięto je na 9 marca 1919 r.73.

Reasumując, w latach 1914–1918, tj. w okresie I wojny światowej,
w Częstochowie funkcjonowały 3 Rady Miasta. Pierwsza, która utworzyła się 
w sierpniu 1914 r. po ucieczce Rosjan, powstała drogą kooptacji. Była sponta-
niczną reakcją miejscowego społeczeństwa na zaistniałą sytuację polityczną. 
Postawa jej członków wyraźnie wskazywała na tendencję do wspierania samo-
rządności. Druga została narzucona miastu w lipcu 1915 r. przez Niemców. Jej 
powołanie miało przekonać Polaków o podejmowaniu przez zaborcę działań 
niepodległościowych. Wydarzeniem politycznym w historii tej Rady stało się 
proklamowanie tzw. aktu niepodległościowego państw centralnych z 5 listopa-
da 1916 r. Należy zwrócić uwagę, że pomimo całkowitego ubezwłasnowolnie-
nia jej przedstawicieli, radni nie uchylali się od narzuconych powinności. 
W kwietniu 1917 r. władze niemieckie wyraziły zgodę na przeprowadzenie 
wyborów samorządowych według tzw. systemu kurialnego. Odbywały się one 
pod dyktando okupanta, ale wśród przedstawicieli kurii robotniczej wzbudziły 
ogromne zainteresowanie. Analiza sytuacji politycznej i społecznej pokazuje 
zarówno przychylne stanowisko Niemców wobec władz lokalnych, jak rów-

71 Tamże, sygn. 5076, k. 20, 64–78.
72 Z. Grządzielski, Gdy w Częstochowie…, s. 61.
73 M. Świtała, Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie w Niepodległej Polsce 
– 9 marca 1919 r., [w] Częstochowa w pierwszych latach Polski Odrodzonej, red. R. Szwed, 
J. Mizgalski, W. Palus, Częstochowa 1994, s. 32; „Goniec Częstochowski” 1919, nr 32, s. 3. 
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nież solidarną postawę świata biznesu wobec całej społeczności robotniczej, 
bez względu na narodowość.

Lata 1914–1918 w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju i kształto-
wania się władz miejskich w Częstochowie. Niewątpliwie można uznać, że 
cały okres wojenny był to czas przygotowań do właściwej pracy na polu samo-
rządowym. Tym bardziej, że Rada Miasta powołana w 1917 r. stworzyła ramy 
organizacyjne dla samorządu funkcjonującego w latach II Rzeczypospolitej. 

W listopadzie 1918 r. zakończyła się I wojna światowa i Polska odzy-
skała niepodległość. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęły przed pań-
stwem polskim, było utworzenie samorządu terytorialnego na zasadach demo-
kratycznych. Bezpośrednio po wyborach do Sejmu rozpoczęła się walka wy-
borcza w samorządach. Ten czas najlepiej wykorzystała Narodowa Demokracja. 
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Tomasz Sufin 
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Stanisław Rostworowski  jako kwatermistrz  
frontu litewsko-białoruskiego w 1919 r. 

tanisław Rostworowski to niezwykle interesująca postać, która 
w swoim życiorysie pochwalić się może wieloma znaczącymi osiągnię-
ciami. Nie były to jednak żadne spektakularne wyczyny, tylko sumienna, 

niekiedy wręcz mozolna praca w służbie wojskowej na rzecz niepodległej Polski. 
Jedną z funkcji, jakie pełnił w wojsku polskim, było dowodzenie kwatermistrzo-
stwem Frontu Litewsko – Białoruskiego. Z kilku względów temat ten wydał mi się 
wart zbadania. Dotyka on wojny polsko – bolszewickiej, zagadnienia przez wiele lat 
pomijanego przez autorów, co sprawiło, że duża część materiałów archiwalnych nie 
została jeszcze poddana kwerendzie. Kolejnym interesującym dla mnie faktem był 
udział Stanisława Rostworowskiego w walkach na froncie wschodnim, jak również 
rola, jaką odegrał na tym froncie. Istotne dla mnie było także, aby dotrzeć do infor-
macji, dlaczego – jako jedyny w stopniu kapitana szef kwatermistrzostwa tak duże-
go zgrupowania – pozostawał na tym stanowisku w momencie, gdy w podobnych 
sytuacjach piastowali je oficerowie w stopniu pułkownika.

Stanisław Janusz Marian Rostworowski herbu Nałęcz urodził się 19 grudnia 
1888 r. w Krakowie1, w arystokratycznej rodzinie malarza Stanisława Jakuba herbu 
Nałęcz (1858–1888)2 i Teresy z Lubienieckich herbu Rola (1857–1944)3. Studiował 
nauki przyrodnicze na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, gdzie uzyskał 
doktorat z chemii rolniczej4, ponadto na Uniwersytecie Jagiellońskim zdobył tytuł 
doktora filozofii 5.

1 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Akta personalne, sygn. 
1769/89/4339, Teczka personalna gen. Stanisława Rostworowskiego, k. 9.
2 Archiwum rodzinne Rostworowskich (dalej: ARR), życiorys Stanisława Rostworowskiego. 
3 T. Dubicki, Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ–AK w latach 1939–1945, Częstochowa 
2000, s. 76. 
4 Temat dysertacji był następujący: „Uber tertiäre aromatische Aethersäuren und die Entcarbony-
lierungsbedingungen für diese und ähnliche Säuern”; Dyplom ukończenia studiów Stanisława 
Rostworowskiego, ARR; T. Dubicki, dz. cyt., s. 77; K. Pluta-Czachowski podaje, iż uzyskał tytuł 
doktorski w 1910 r. Podobnie o rok wstecz przesuwa w czasie asystenturę na uniwersytecie 
w Getyndze oraz powrót do Krakowa; K. Pluta-Czachowski, Generał „Odra”. Rzecz o Stanisławie 
Rostworowskim (1888–1944), Warszawa – Londyn 2001, s. 30, 32.
5 K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 34–35. 
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Od sierpnia 1914 r. uczestniczył w pracach nad stworzeniem Legionów 
Polskich. 2 września 1914 r.6 zaciągnął się do 2. szwadronu ułanów dowodzone-
go przez rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza7. Walczył pod Mołotkowem8,
Cucylowem9, Sokołówką, Jaworowem, Żabim oraz w 1915 r. w Bukowinie pod-
czas zdobycia Kirlibaby10.

12 czerwca 1915 r. uczestniczył w szarży pod Rokitną11. Po tych walkach 
II Brygada została skierowana do odwodów. Rozkazem Komendy Legionów 
brał udział w części kampanii na Lubelszczyźnie. Następnie w październiku 
1915 r. razem z jednostkami II Brygady przeszedł na Wołyń. Uzyskał w tym 
czasie stopień podporucznika oraz został desygnowany na stanowisko oficera 
ordynansowego sztabu II Brygady12.

Już jako oficer sztabowy obserwował bitwę pod Kostiuchnówką13. W lu-
tym 1916 r., podczas urlopu zdrowotnego, przydzielono go do referatu wydaw-
nictw wojskowych Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie. Od czerwca 
1916r. był adiutantem ppłk. Sikorskiego14. W grudniu tegoż roku otrzymał no-
minację na porucznika15. W lutym 1917 r. przebywał na kursie w Szkole Oficer-
skiej Sztabu Polskiej Siły Zbrojnej („Polnische Wehrmacht”), a od marca objął 
stanowisko w sztabie Krajowego Inspektoratu Zaciągu16.

Po powołaniu Rady Regencyjnej 12 września 1917 r. skierowano go do 
Dowództwa Uzupełnień Polskiego Korpusu Posiłkowego pod komendę Zyg-
munta Zielińskiego. Z jego inicjatywy został zgłoszony jako kandydat na człon-
ka Rady Regencyjnej, adiutanta księcia Zdzisława Lubomirskiego, który piasto-

6 Rostworowski chciał zostać żołnierzem liniowym, dlatego zrezygnował z propozycji przedłożo-
nej przez ppłk. Sikorskiego, by wejść w skład Departamentu Wojskowego NKN. Stawił się 
2 września do ośrodka mobilizacyjnego w Krakowie, który mieścił się przy ulicy Wolskiej; 
tamże, s. 48–49.
7 M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas I wojny światowej, Warszawa 1990, s. 91–99. 
8 S. Czerep, Służba Stanisława Rostworowskiego w Legionach Polskich i Polskim Korpusie Posił-
kowym w latach 1914–1917, „Mars” 1999, t. 7, s. 10. 
9 Tamże, s. 11. 
10 S. Rostworowski, Najcięższa z bitew zimowych Karpackiej Brygady, „Polska Zbrojna” 1935 nr 
39–40; ARR; tenże, Szablą i Piórem, Kraków 1916, s. 26–32.
11 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 166–168; S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 2007, 
s. 122–123; S. Rostworowski, Szarża pod Rokitną w świetle dokumentów, [w:] tenże, Bitwy moje-
go życia 1914–1944, Warszawa 2001, s. 84–86. 
12 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 17.
13 S. Rostworowski, Bitwa o jedno wzgórze. Z wołyńskiej kampanii II brygady. Trzecia bitwa pod 
Kostiuchnówką, „Wiadomości Polskie” 1916 nr 71, s. 5.
14 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 17.
15Legitymacja dla oficera polskich Legionów z 12 I 1917, podpisana przez szefa sztabu Leona Ber-
beckiego, wystawiona w języku polskim i niemieckim, ARR; CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 17.
16 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 150; K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 68–70; T. Dubicki, 
dz. cyt., s. 80.
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16 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 150; K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 68–70; T. Dubicki, 
dz. cyt., s. 80.
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wał stanowisko regenta. 18 czerwca 1918 r. otrzymał awans do stopnia rotmi-
strza17. Do 11 listopada aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzeniem pol-
skich jednostek wojskowych18.

Od listopada 1918r. do stycznia 1920 r. Rostworowski pełnił różne funk-
cje w Wojsku Polskim. Początkowo objął stanowisko szefa ekspozytury Naczel-
nego Dowództwa19, a po zakończeniu działalności Ekspozytury Głównego Kwa-
termistrzostwa przy Naczelnym Wodzu – na czas operacji wileńskiej – Rostwo-
rowski został nominowany na stanowisko Szefa Kwatermistrzostwa Frontu Li-
tewsko-Białoruskiego. Pełnił je od 26 kwietnia 1919 r. do grudnia tegoż roku20.

Zmiana funkcji wiązała się z przebudową wojennej struktury dowodze-
nia oddziałami Wojska Polskiego na całym obszarze frontu. Reorganizacja ta
postępowała już od wiosny 1919 r., a dokładnie od 30 marca, kiedy to powstało 
dowództwo Frontu Wołyńskiego.

Skład oraz dowodzenie Frontu Litewsko-Białoruskiego zostało zatwier-
dzone 15 maja 1919 r.21 przez gen. Stanisława Szeptyckiego. 

7 czerwca Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wydało rozkaz nr 
613/1 dotyczący organizacji sztabów wszystkich dowództw frontów według 
następującego schematu: 

- Oddział I Organizacyjny;
- Oddział II  Służba informacyjno-wywiadowcza; 
- Oddział III Operacyjny;
- Oddział III Łączności;
- Oddział IV Organizacyjny22;
- Oddział IV Kolejnictwo; 
- Oddział V Personalny23.

17 K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 72.
18 Z. Winnicki, W okresie „uwertury” do niepodległej państwowości, „Mars” 1999, t. 7, s. 20; 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Króle-
stwa Polskiego (dalej: GCRRKP), t. 20, k. 26, Sprawozdanie Adiutantury Rady Regencyjnej za 
okres od 30 października 1917 do 14 listopada 1918 roku. 
19 G. Łukomski, Stanisław Rostworowski na frontach wojny polsko-bolszewickiej (kwiecień 1919 
– październik 1920), „Mars” 1999, t. 7, s. 25–27. 
20 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 150
21 Rostworowski otrzymał nominację na stanowisko wcześniej – 26 kwietnia, gdyż plany powsta-
nia tego frontu były wcześniejsze i wcześniej zaczęto formować jego sztab; S. Rostworowski, 
Listy z wojny polsko-bolszewickiej 1918–1920, Warszawa 1995, s. 32.
22 Do jego obowiązków w myśl rozkazu należały zadania związane z kwatermistrzostwem i bezpie-
czeństwem, a były one następujące: zaopatrzenia materialne oddziałów w broń i amunicję, organiza-
cja służby sanitarnej, weterynaryjnej, duszpasterstwa oraz sądownictwa, administracja obszaru wo-
jennego i jego organizacja, duszpasterstwo, sprawy sądowo-prawne. Opieka nad zdobyczą wojenną 
i ewakuacją, taborami, samochodami, pocztą polową i jeńcami; T. Wawrzyński, Dowództwa frontów 
1919–1920, „Biuletyn Centralnego Archiwum Wojskowego” 1997 nr 20, s. 70–72. 
23 Tamże; M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992, s. 150.
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Zgodnie z tą strukturą kpt. Rostworowski został szefem oddziału IV. 
Sprawował tę funkcję do grudnia 1919 r., kiedy to komendę nad oddziałem prze-
jął płk Mieczysław Norwid Neugebauer. Zastanawiający fakt, dlaczego stanowi-
sko to po kapitanie objął pułkownik, wyjaśnia m. in. w liście do żony, wysłanym 
10 czerwca 1919 r., sam Rostworowski. Według niego, początkowe stanowisko 
„kapitańskie” rozrosło się o nowe obowiązki, ale gen. Szeptycki był tak zadowo-
lony z pracy, jaką wykonywał Rostworowski w jego sztabie, że nie pozwolił 
zastąpić go nikim innym aż do czasu kolejnej reorganizacji24. Dlatego też, gdy 
w innych sztabach frontów szefami kwatermistrzostwa byli pułkownicy, w szta-
bie Frontu Litewsko-Białoruskiego pozostawał na tym stanowisku kapitan25.

Wraz z nową funkcją Rostworowskiemu nie ubyło pracy. Na początku 
największym problemem stały się kłopoty personalne, gdyż – po pierwsze 
– musiał zabiegać o odpowiednich podwładnych (na dwóch należnych mu refe-
rentów w stopniach oficerskich otrzymał jednego), a po drugie – spora część 
z tych, których mu przydzielono, próbowała uzyskać urlop26. Dlatego też był to 
dla Rostworowskiego dość nerwowy okres27.

24 Jako że Rostworowski piastował wyższe stanowisko niż miał stopień, przekładało się to także,
pozytywnie na pobory, które otrzymywał; List Stanisława Rostworowskiego do żony z 10 czerwca 
1919 roku, ARR.
25 Struktura kwatermistrzostwa Frontu Litewsko-Białoruskiego, CAW I.310.3.212; List Stanisława 
Rostworowskiego do żony z 10 czerwca 1919 roku, ARR; S. Rostworowski, dz. cyt., s. 98; 
tenże, Ofensywa na Wilno Lidę, Baranowicze i Nowogródek, [w:] tenże, Bitwy …, s. 126.
26 „Dziś zameldował się do służby jakiś porucznik z tym, że przyjechał tylko objąć służbę, ale 
rzeczy zostawił w Warszawie i prosi o urlop. Tak jak stał pomaszerował do magazynu i będzie 
siedział z miesiąc bez rzeczy, to mu się urlopu odechce. Człowiek robi się twardy. Codziennie 
przychodzą depesze dziesiątkami, że ktoś z jakieś rodziny zachorował. Jest to powód prośby 
o urlop. Przed świętami było ich z 50 jednego dnia. Trudno prawdę rozeznać od blagi”. Cyt. za: 
List Stanisława Rostworowskiego do żony z 14 maja 1919 roku, ARR.
27 W liście do żony z 25 maja tak opisywał swój standardowy dzień pracy: „Wstaję rano po 7, od 
8 już masę interesantów na mnie czeka. Przynoszą stos depesz i kawałków z poczty – załatwia się 
najpilniejsze. Potem idę do operacyjnej kancelarii, by przejrzeć nocne meldunki z frontu. Z kolei 
raport u szefa sztabu, raport u generała, powrót do kwatermistrzostwa, gdzie po kolei albo naraz 
wtłacza się sześciu moich referentów, a każdy ma rzecz pilną. W ciągu rozmowy z nimi dziesięć 
telefonów, dziesięć wezwań z Dowództwa, dziesięciu interesantów z zewnątrz, a każdy jest zda-
nia, że jego sprawa najważniejsza i że on nie może czekać. Sto trudności, brak tego czy tamtego 
– tu zażądać, tamto odesłać, to rozstrzygnąć, tu wytyczyć dochodzenie, o tym zameldować, to 
podpisać – jednym słowem wir taki, że nie wiadomo jak z tego wybrnąć. Obiad jadamy o pierw-
szej, ale rzadko kiedy przed drugą mogę się wyrwać do menaży. Obiad za to miły, choć jedzenie 
pod psem, bo często bez mięsa, a z rybami, ale towarzystwo ciekawe i kulturalne. W czasie obiadu 
jeszcze po trzy i cztery razy wnoszą z kawą depesze lub wzywają do telefonu. Po obiedzie zwykle 
do biura, by móc załatwić spokojnie ważniejsze kawałki, bo od 4 do 8 znów rojno u mnie i ogonek 
ludzi czeka w pierwszym pokoju. 1 znów na kolację ledwo na wpół do dziewiątą czas się wybrać 
i to z uczuciem, że jeszcze jedna trzecia spraw nie została załatwiona. Trzeba więc wracać do 
biura, ale już się kiepsko pracuje, bo człek zmęczony. Ciska więc depesze do teczki i idzie spać, 
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Dopiero 28 maja nieco odciążono Rostworowskiego. Otrzymał uzupeł-
nienie w postaci ośmiu oficerów intendentury, oddelegowanych jako referentów28.

Struktura kwatermistrzostwa frontu rozrosła się – z początkowych trzech 
oficerów w połowie czerwca 1919 r. Rostworowski miał już pod swą komendą 
około 40 podwładnych. 

Druga połowa czerwca na obszarze operacyjnym Frontu Litewsko-
Białoruskiego przebiegła bez znaczących walk z nieprzyjacielem, dlatego też 
okres ten był uważany przez oficerów sztabu za „frontowe wakacje”. Sam Ro-
stworowski miał również możliwość odpoczynku od pracy sztabowej, biorąc 
udział wraz z gen. Szeptyckim w kilku inspekcjach. Jako ciekawostkę można 
podać inspekcję ostrzelanego przez bolszewików pociągu szpitalnego, podczas 
której wizytującym towarzyszyła kamera filmowa29.

28 czerwca 1919 r. Niemcy podpisali traktat wersalski. Tym samym 
ustało z ich strony zagrożenie dla polskich ziem zachodnich. Wydarzenie to 
otworzyło nowy rozdział w walkach polsko-bolszewickich, gdyż część oddzia-
łów Wojska Polskiego z Wielkopolski można było przerzucić na front wschodni. 
Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego opracowało na przełomie czerwca 
i lipca nowy plan operacyjny, mający polegać na opanowaniu linii kolejowej 
Równe – Sarny – Łuniniec – Baranowicze – Mińsk – Mołodeczno – Połock. 
Zajęcie wyżej wymienionej magistrali spowodowałoby w praktyce przesunięcie 
podstawy operacyjnej Armii Czerwonej na linię środkowego Dniepru30.

Zanim zakończono opracowywać ów plan, z inicjatywy gen. Szeptyc-
kiego wojska Frontu Litewsko-Białoruskiego wykonały natarcie mające na celu 
zdobycie Mołodeczna. Miejscowość ta była ważnym węzłem kolejowym na 
liniach Wilno-Mińsk oraz Lida-Połock. Jeszcze ważniejsze było jej strategiczne 
położenie, gdyż jej zdobycie przez polskie oddziały uniemożliwiłoby bolszewi-
kom prowadzenie działań bezpośrednich na Lidę i Wilno. Gen. Szeptycki zapla-
nował ofensywę na 1 lipca. Miała ona zostać wykonana siłami 2. dywizji pie-
choty legionów płk. Zarzyckiego, a wsparta atakiem pomocniczym oddziału 
wydzielonego z 1DPL. Na południowym skrzydle tegoż zgrupowania miała się 
znajdować grupa kawalerii z zadaniem udaremnienia oddziałom bolszewickim 
odwrotu w kierunku Mińska31.

medytując od czego to jutro rozpocząć robotę i z silnym postanowieniem, że wcześniej się wsta-
nie, by przed 8 coś zrobić. W nocy nieraz jeszcze budzą, pytają o różne rzeczy, tak że o wcześniej-
szym wstaniu mowy potem nie ma…”; Listy Stanisława Rostworowskiego do żony z 14 i 19 maja 
1919 roku, ARR; Uzupełnienia oficerskie, które otrzymał oddział IV sztabu pochodziły z I Dywi-
zji Litewsko-Białoruskiej; S. Rostworowski, Ofensywa …, s. 127.
28 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 28 maja 1919 roku, ARR.
29 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 2 lipca 1919 roku, ARR.
30 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 238–239.
31 S. Rostworowski, dz. cyt., s. 79–89; tenże, Bitwy o Mołodeczno, [w:] tenże, Bitwy …, s. 133.
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Początkowo natarcie to dla strony polskiej miało przebieg pomyślny, 
gdyż północne skrzydło wyżej wspomnianej grupy przerwało defensywę oddzia-
łów Armii Czerwonej i znalazło się 20 km za Mołodecznem. Dobry początek 
ofensywy został, niestety, szybko przerwany wzmocnieniem obrony przeciwnika 
w tym rejonie. Siły, którymi dysponował gen. Szeptycki, były zbyt nikłe, by 
oskrzydlić przeciwnika na tym terenie. Co gorsza, działająca na południe od 
Mołodeczna grupa płk. Lasockiego – również wchodząca w skład Frontu Litew-
sko-Białoruskiego – skutecznie próbując wywalczyć sobie wyjście z Puszczy 
Nalibockiej, spowodowała powstanie luki między swoimi szeregami a oddzia-
łami 2 DPL. Gen. Szeptycki zażegnał to niebezpieczeństwo, ściągając w tę wyrwę 
oddziały z polsko-litewskiej linii demarkacyjnej. Tym niemniej, oddziały polskie 
straciły możliwość przeprowadzenia większej akcji zaczepnej na tym terenie.

Ze względu na sytuację, w jakiej znalazł się Front Litewsko-Białoruski 
pod koniec lipca 1919 r., Naczelny Wódz zdecydował, aby wysłać operującym 
tam jednostkom posiłki. Uzupełnienia te pochodziły z Frontu Mazowieckiego 
(8 DP) oraz z Wielkopolski (grupa generała Konarzewskiego składająca się 
z brygady piechoty, 4 baterii artylerii oraz pułku kawalerii). Wsparcie umożliwi-
ło wojskom Frontu Litewsko-Białoruskiego przeprowadzenie na początku sierp-
nia 1919 r. natarcia w kierunku Mińska32.

Działania ofensywne zwykle wymagają użycia większej ilości materia-
łów wojennych niż stagnacja w okopach. Rostworowski jako szef kwatermi-
strzostwa miał wówczas znacznie więcej pracy, a biorąc pod uwagę nikłe moż-
liwości państwa polskiego odnośnie zaopatrzenia wszystkich oddziałów WP 
w prowiant i amunicję, służba ta była mocno utrudniona. Wtedy wpadł na po-
mysł spisania historii kwatermistrzostwa, którą ukończył po ustaniu działań 
wojennych33.

Poza zdobywaniem zaopatrzenia dla walczących oddziałów ważkim 
problemem, którym Rostworowski zajmował się w tym czasie, była odbudowa 
linii kolejowych – zniszczonych przez bolszewików podczas odwrotu – po to, by 
móc dowieźć zaopatrzenie na linię frontu34. Cały ten „młyn” w oddziale Ro-
stworowskiego zwiększyła ofensywa sowiecka, a potem kontratak oddziałów 
polskich, co zwielokrotniło ilość przepływających przez sztab depesz35.

Rozpoczęta na początku sierpnia ofensywa doprowadziła do zdobycia 
Mińska 8 sierpnia. Opanowanie tego miasta nie zakończyło jednak polskiego 
natarcia. W kolejnych dniach sierpnia oddziały Frontu zajęły Borysów nad Be-

32 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 239–240.
33 Pracy tej nie opublikowano, została złożona w CAW-e; patrz: S. Rostworowski, Historia Kwater-
mistrzostwa Frontu Litewsko Białoruskiego, CAW I.400.2310/1; List Stanisława Rostworowskiego 
do żony z 15 lipca 1919 roku, ARR.
34 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 18 lipca 1919 roku, ARR.
35 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 19 lipca 1919 roku, ARR.
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rezyną, uzyskując zarazem przyczółek na wschodnim brzegu tej rzeki. 29 sierp-
nia zdobyto twierdzę Bobrujsk. Ostatecznie do końca miesiąca oddziały Frontu 
na północy dotarły do linii rzeki Dryssy – lewego dopływu Dźwiny, a na środ-
kowym i południowym odcinku oparły się o Berezynę36.

Rostworowski w końcowym etapie opisywanych wydarzeń nie brał 
udziału. 21 sierpnia wybrał się na krótki urlop37 do Gębic w Wielkopolsce, gdzie 
przebywała jego żona wraz z rodziną. Wyruszał tam niewątpliwie podekscyto-
wany, gdyż żona była w tym czasie w ostatnim miesiącu ciąży z ich pierwszym 
dzieckiem.

Rostworowski wyruszył z powrotem na front 27 sierpnia. Po drodze za-
trzymał się w Warszawie, gdzie – oprócz spotkań ze znajomymi i rodziną – sta-
rał się o przeniesienie do Wielkopolski. 29 sierpnia w Pińsku podczas przesiadki 
spotkał płk. Władysława Sikorskiego, w którego kwaterze spędził jedną dobę. 
31 sierpnia dotarł do Lidy. Z 10-dniowego urlopu połowę czasu spędził w po-
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36 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 240–241.
37 K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 77; Listy Stanisława Rostworowskiego do żony z dnia 16 i 27
sierpnia 1919 roku, ARR.
38 Listy Stanisława Rostworowskiego do żony z dni: 28, 29 i 31 sierpnia 1919 roku, ARR.
39 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 25 września 1919 roku, ARR.
40 List Stanisława Rostworowskiego do żony z dnia 28 września 1919 roku, ARR.
41 List Stanisława Rostworowskiego do żony z dnia 28 września 1919 roku, ARR.
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Dyneburga, miasto to zdobyto w połowie grudnia przy współudziale wojsk ło-
tewskich (zostało ono później przekazane stronie łotewskiej); na środkowym 
odcinku frontu 8DP posuwała się w kierunku północno-wschodnim, ostatecznie 
w grudniu front na jej odcinku ustabilizował się na linii Dźwiny w rejonie Po-
łocka. Dalej na południe linia działań Frontu przebiegała w taki oto sposób: 
Uświca – Kamień – Lepel – Kanał Berezyński; na tym właśnie odcinku w poło-
wie października sowiecka 16. Armia przeprowadziła szturm. Polskie oddziały 
zacięcie broniły się na tej linii, powstrzymując ostatecznie natarcie, co doprowa-
dziło do ustabilizowania się tam frontu. Wszelka działalność ofensywna Frontu 
Litewsko-Białoruskiego zanikła w połowie grudnia 1919 r.42.

W tym czasie (29 października) Rostworowski wraz ze sztabem Frontu 
zakończył „przeprowadzkę” do Wilna. Zajął wraz ze swym oddziałem siedzibę 
banku przy ulicy Świętojańskiej 843.

Nadchodząca pora roku przysporzyła Rostworowskiemu nowej pracy, 
gdyż oddziały posiadające zwykle dość zużyte mundury trzeba było wyposażyć 
w odzież zimową. Dlatego też kilka dni i nocy spędził na koordynacji i kontro-
lowaniu transportów z ową odzieżą44. Służbę w tym okresie dodatkowo utrud-
niała mu awaria obydwu przydzielonych do kwatermistrzostwa samochodów, 
przez co miał problem z dopilnowaniem przeładunku w magazynach frontu oraz 
dozorowaniem 1200 jeńców radzieckich, do których strzeżenia brakowało mu 
żołnierzy45.

Za tę ciężką pracę, przed licznymi zmianami personalnymi w sztabie 
Frontu Litewsko-Białoruskiego, gen. Szeptycki dziękował w rozkazie pochwal-
nym również Rostworowskiemu; napisał w nim, co następuje: 

„Szefowi Kwatermistrzostwa Frontu kpt. Sztabu Generalnego St. Rostwo-
rowskiemu za ogólne kierownictwo i ścisłą łączność zachowywaną stale 
z Oddziałem Operacyjnym, dzięki której przy skromnych nieraz środkach 
możliwe było przeprowadzanie wszystkich zakreślonych planów…”46.

Już w listopadzie wiadomym było, że na stanowisku Szefa Oddziału IV 
Sztabu Frontu Litewsko-Białoruskiego Stanisława Rostworowskiego zastąpi płk 
Mieczysław Norwid- Neugebauer. Poza tym zmiany w sztabie były dosyć grun-
towne, gdyż został odwołany również Szef Sztabu Frontu, ppłk Jan Thullie47.

25 listopada do Wilna przybył płk Norwid-Neugebauer, wtedy to Rostwo-
rowski rozpoczął przekazywanie mu obowiązków szefa kwatermistrzostwa. 

42 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 250–253.
43 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 29 października 1919 roku, ARR.
44 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 2 listopada 1919 roku, ARR.
45 Listy Stanisława Rostworowskiego do żony z 6 i 7 listopada 1919 roku, ARR.
46 Cyt. za: S. Rostworowski, Listy z wojny …, s. 170. 
47 List Stanisława Rostworowskiego do żony z dnia 2 listopada 1919 roku, ARR.
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42 M. Wrzosek, dz. cyt., s. 250–253.
43 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 29 października 1919 roku, ARR.
44 List Stanisława Rostworowskiego do żony z 2 listopada 1919 roku, ARR.
45 Listy Stanisława Rostworowskiego do żony z 6 i 7 listopada 1919 roku, ARR.
46 Cyt. za: S. Rostworowski, Listy z wojny …, s. 170. 
47 List Stanisława Rostworowskiego do żony z dnia 2 listopada 1919 roku, ARR.
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Czynności te trwały dość długo, ponieważ zakończyły się one około 10 grud-
nia48. Związane to było z dużą ilością spraw, które trzeba było przekazać, a tak-
że z wyjazdem służbowym płk Norwid-Neugebauera do Warszawy49.

Po przekazaniu wszystkich spraw udało się Rostworowskiemu wybrać 
na zasłużony urlop do domu. Wyruszył nań 13 grudnia, by na front powrócić
27 grudnia. 

Po powrocie z urlopu z dniem 1 stycznia 1920 r. został mianowany Sze-
fem Oddziału V (personalnego) Frontu Litewsko-Białoruskiego50, później pia-
stował jeszcze stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego Dowództwa Grupy 
Poleskiej51 oraz szefa Oddziału Operacyjnego 5.52 i 3. Armii pod dowództwem 
gen. Władysława Sikorskiego. Po zakończeniu działań na froncie polsko-
bolszewickim otrzymał stanowisko zastępcy szefa sztabu oraz głównego refe-
renta demobilizacyjnego w Dowództwie Okręgu Generalnego w Poznaniu53.

Pomimo wytycznych Naczelnego Dowództwa, iż szefem kwatermistrzo-
stwa powinien zostać oficer w randze pułkownika, generał Szeptycki pozostawił 
Rostworowskiego na tym stanowisku aż do grudnia 1919 r. Jak dowiadujemy się 
z materiałów źródłowych zarówno sam gen. Szeptycki, jak i Rostworowski do-
skonale zdawali sobie sprawę z tego, że zakres obowiązków, jakie początkowo 
nałożono na Kwatermistrzostwo Frontu, bardzo się rozrósł. Rostworowski, jak 
ocenił to jego bezpośredni przełożony, świetnie odnalazł się w tej sytuacji, do-
skonale nadzorował podległych mu żołnierzy, a Kwatermistrzostwo, którym 
dowodził, działało sprawnie pomimo braku odpowiednich nakładów oraz po-
trzebnych na to zasobów. Niezmiernie istotne jest to, że przez cały omawiany 
okres, tj. od kwietnia do grudnia 1919 r., udało mu się wykonać najważniejsze 
założenia, jakie przed nim postawiono, a przede wszystkim pozostawał w stałej 
współpracy z Oddziałem Operacyjnym. Zasadne wydaje się stwierdzenie, że 
Rostworowski okazał się właściwą osobą do sprawowania funkcji szefa Kwa-
termistrzostwa Frontu Litewsko-Białoruskiego. Był to dla niego kolejny udany 
etap długiej żołnierskiej drogi.

48 Oficjalnie rozkaz przejęcia kwatermistrzostwa przez płk. Norwid-Neugebauera, a zarazem 
przedstawiający nową strukturę oddziału IV sztabu frontu, został wydany 12 grudnia 1919 r.;
Rozkaz Organizacyjny nr 2 Frontu Litewsko-Białoruskiego z dnia 12 grudnia 1919 roku, CAW 
I.310.3.211.
49 Listy  do żony od 27 listopada do 10 grudnia 1919 roku, ARR.
50 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 150.
51 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 18; Dziennik Rozkazów personalnych MSWojsk. Nr 28 za 
rok 1920; Jednocześnie Stanisław Rostworowski otrzymał awans na stopień majora (15 lipca). 
Został awansowany na ten stopień rozkazem roz. 209 – p.703 Dz. Pers. Nr 28 z 15 lipca 1920 r.
52 W. Sikorski, Nad Wisła i Wkrą, Lwów 1928, s. 70; G. Łukomski, dz. cyt., s. 27; CAW, AP, 
sygn. 1769/89/4339, k. 150. 
53 G. Łukomski, dz. cyt., s. 27; CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 150.
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Już w grudniu 1920 r. Rostworowski został skierowany na Śląsk, gdzie 
– pod pseudonimem Stanisław Lubieniec54 – do kwietnia 1921 r. był szefem 
sztabu Obrony Plebiscytu, a później krótko szefem sztabu Naczelnej Komendy 
Wojsk III powstania śląskiego55. Przez kilka dni Rostworowski pełnił również 
obowiązki komendanta wojsk powstańczych56.

Po zakończeniu III powstania śląskiego powrócił na swoje stanowisko 
w Dowództwie Okręgu Generalnego w Poznaniu57. Przy pierwszej nadążającej 
się okazji wstąpił do Wyższej Szkoły Wojennej, którą ukończył 29 września 
1923 r., uzyskując tytuł oficera dyplomowanego58. Istotnym momentem w jego 
służbie wojskowej, tak jak w przypadku wielu innych ówczesnych oficerów, był 
przewrót majowy, podczas którego opowiedział się za rządem59. Po tych wyda-
rzeniach został skierowany do służby liniowej, gdzie przez następne lata był 
dowódcą kolejnych pułków60. 1 stycznia 1931 r. Rostworowski awansował do 
stopnia pułkownika dyplomowanego61, a 4 lata później, tj. 31 stycznia 1935 r., 
przeszedł w stan spoczynku i osiadł w majątku w Gębicach62.

25 sierpnia 1939 r. zgłosił się do armii. W pierwszych dniach wojny do-
wodził obroną przeciwlotniczą Kalisza63, następnie uczestniczył w obronie War-
szawy64. Po kapitulacji uniknął niewoli. Przez Łotwę i Szwecję dotarł do Pary-

54 K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 93; Paszport (Stanisława Rostworowskiego) uprawniający do 
przejazdu do Katowic na nazwisko Stanisław Lubieniec, ARR; Encyklopedia powstań śląskich,
pod red. F. Hawranka, Opole 1982, s. 482.
55S. Rostworowski, Dywizjon Ułanów Górnośląskich w powstaniu 1921 roku, [w:] tenże, Bi-
twy…go życia1914–1944, s. 243–258; M. Wrzosek, dz. cyt., s. 334–336; Komunikaty bojowe 
i rozkazy operacyjne 11 maja–11 czerwca 1921 r., CAW I.130.1.27, k. 50–70; CAW I.130.1.320, 
k. 30–46; Rozkazy operacyjne sztabu NKWP 3–10 maja1921 r., Instytut Józefa Piłsudskiego 
w Ameryce (dalej: IJPA), sygn. 008/108, k. 20–30; M. Wrzosek, dz. cyt., s. 240–242.
56 K. Pluta-Czachowski, W walce o górny Śląsk, „Mars” 1999, t. 7, s. 40.
57 Z. Gnat-Wieteska, Służba Wojskowa Stanisława Rostworowskiego w latach 1921–1935, „Mars” 
1999, t. 7, s. 42.
58 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 65.
59 Notatki z przebiegu wojny domowej 12–20 maja1926 r., ARR, k. 3. 
60 CAW, sygn. II 313.14.6, Rozkaz nr 22 14 DP z 23 listopada 1924 r.; CAW, sygn. I.321.32.4, 
Rozkaz dzienny nr 49 z 31 maja 1927 r.; K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 97.
61 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 144, Opinia służbowa dowódcy 2. Samodzielnej Brygady 
Kawalerii płk. dypl. Władysława Andersa.
62 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 145; S.J. Rostworowski, Publicystyka i działalność Stanisła-
wa Rostworowskiego w latach 1935–1939 z pozycji konserwatywno-ziemiańskich, „Mars” 1999, 
t. 7, s. 63–67.
63 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. B.I.94/A, 
S. Rostworowski, Przebieg służby wojennej, k. 1; S.J. Rostworowski, Wojna z 1939 roku, „Mars” 
1999, t. 7, s. 82–84.
64 IPMS, sygn. B.I.94/A, k. 2.
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twy…go życia1914–1944, s. 243–258; M. Wrzosek, dz. cyt., s. 334–336; Komunikaty bojowe 
i rozkazy operacyjne 11 maja–11 czerwca 1921 r., CAW I.130.1.27, k. 50–70; CAW I.130.1.320, 
k. 30–46; Rozkazy operacyjne sztabu NKWP 3–10 maja1921 r., Instytut Józefa Piłsudskiego 
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56 K. Pluta-Czachowski, W walce o górny Śląsk, „Mars” 1999, t. 7, s. 40.
57 Z. Gnat-Wieteska, Służba Wojskowa Stanisława Rostworowskiego w latach 1921–1935, „Mars” 
1999, t. 7, s. 42.
58 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 65.
59 Notatki z przebiegu wojny domowej 12–20 maja1926 r., ARR, k. 3. 
60 CAW, sygn. II 313.14.6, Rozkaz nr 22 14 DP z 23 listopada 1924 r.; CAW, sygn. I.321.32.4, 
Rozkaz dzienny nr 49 z 31 maja 1927 r.; K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 97.
61 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 144, Opinia służbowa dowódcy 2. Samodzielnej Brygady 
Kawalerii płk. dypl. Władysława Andersa.
62 CAW, AP, sygn. 1769/89/4339, k. 145; S.J. Rostworowski, Publicystyka i działalność Stanisła-
wa Rostworowskiego w latach 1935–1939 z pozycji konserwatywno-ziemiańskich, „Mars” 1999, 
t. 7, s. 63–67.
63 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. B.I.94/A, 
S. Rostworowski, Przebieg służby wojennej, k. 1; S.J. Rostworowski, Wojna z 1939 roku, „Mars” 
1999, t. 7, s. 82–84.
64 IPMS, sygn. B.I.94/A, k. 2.
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ża65, gdzie skierowano go do służby w tajnej bazie łączności w Bukareszcie66,
oficjalnie jako wicekonsula RP, de facto szefa bazy łączności zagranicznej 
ZWZ67. W styczniu 1941 r. został przeniesiony na analogiczne stanowisko do 
bazy w Budapeszcie68. W momencie rozpracowania działalności komórki opu-
ścił Budapeszt i szlakiem kurierskim przedostał się do Warszawy, gdzie zamel-
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65 S. Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 70–126; S.J. Rostworowski, Wojna 
z 1939 roku, „Mars” 1999, t. 7, s. 87–88.
66 Tamże, s. 157–161; IPMS, Kol 1/4, Czynności gen. Sikorskiego na dzień 29 listopada 1939 r., k. 29.
67 Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), sygn. A.2.2.3, k. 1–2. Szerzej o bazach
łączności ZWZ AK patrz: T. Dubicki, Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ–AK w latach 
1939–1945, Częstochowa 2000.
68 SPP, sygn. 5.2.2.2, Meldunek płk. Rostworowskiego z 5 lutego 1941 r. do centrali, k. 17.
69 S.J. Rostworowski, W sieci baz łączności Bukareszt-Stambuł-Budapeszt, „Mars” 1999, t. 7, 
s. 141–142; K. Pluta-Czachowski, Posłowie, [w:] S. Rostworowski, Łuna od Warszawy …, s. 278
–279; T. Dubicki, dz. cyt. s. 96–97; M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939
–1945, Warszawa 1990, s. 115.
70 A. Wiekluk, Gen bryg. Stanisław Rostworowski „Odra” w Armii Krajowej (1942–1944),
„Mars” 1999, t. 7, s. 143–144.
71 K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 115; A. Wiekluk, dz. cyt., s. 151.
72 Nie ma pewności co do daty, a także co do okoliczności śmierci gen. S. Rostworowskiego. 
Najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń wydaje się być ta zdobyta przez kontrwywiad AK 
od informatorki „Wieśki”, która przyjaźniła się z gestapowcem Körnerem. Prowadził on przesłu-
chania aresztowanych w budynku przy ul. Pomorskiej. Podczas jednego ze spotkań ujawnił jej 
m.in., że 11 sierpnia w mieszkaniu przy ul. św. Marka aresztowali Polaka o nazwisku Kowalski, 
który podobno był polskim generałem. Podczas przesłuchań nie mogli z niego wydobyć żadnych 
informacji, dlatego też jeden z oficerów uderzył przesłuchiwanego, który po tym rzucił się na 
niego i zaczął go bić. Aresztowany chwycił krzesło i uderzył nim również drugiego z gestapow-
ców. W tym momencie Körner zaszedł go z tyłu i uderzył w tył głowy. Po obezwładnieniu ofiara 
została zakatowana; K. Pluta-Czachowski, dz. cyt., s. 115–116.
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Działalność Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie  
w latach 1914-1939 

ierwszą znaną historyczną formacją wyspecjalizowaną w gaszeniu poża-
rów była Militia Vigilum zorganizowana w 6 r. przez Oktawiana Augusta 
w Rzymie; jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe 

w mieście, a uważana za część składową ówczesnej armii1. Natomiast na ziemiach 
polskich inicjatywa utworzenia jednostki do walki z ogniem zrodziła się w Warszawie 
w 1800 r., wówczas powstało tam Stowarzyszenie Ratunkowe od Ognia. Jednak do-
piero w 1834 r. sformowano w pełni specjalistyczną jednostkę pożarniczą – Warszaw-
ską Straż Ogniową2.  

Pozytywna działalność stowarzyszenia odbiła się głośnym echem, jego aktyw-
ność stała się inspiracją postulatów zapowiadających powołanie straży w innych mia-
stach3. Niedługo potem, 25 listopada 1864 r., powstała pierwsza w Królestwie Pol-
skim – Ochotnicza Straż Ogniowa w Kaliszu4, następnie w 1865 r. utworzono Ochot-
niczą Straż Pożarną w Krakowie (dzięki wsparciu hrabiego Adama Potockiego)5. Na 
jej wzór zaczęły powstawać jednostki w całej Galicji. W 1865 r. uformowano straże 
w Tarnowie i Gródku, następnie w Wadowicach (1867 r.), Stanisławowie i Lwowie 
(1868 r.), Bochni (1869 r.), Brodach, Przemyślu, Samborze i Żywcu (1871 r.), Budza-
nowie, Chrzanowie, Gorlicach, Jaworowie, Kałuszu, Okocimiu, Podhajcach, Sokalu, 
Wieliczce (1872 r.)6.

W 1871 r. powstała druga w Królestwie Polskim jednostka ochotnicza – Straż 
Ogniowa Ochotnicza w Częstochowie7. Na podstawie pierwszej księgi kasowej nale-
ży wnioskować, iż jej inicjatorami byli dwaj mieszkańcy miasta: Julian Fuchs i Teo-
dor Łagodziński. Wyłożyli znaczną sumę na powołanie jednostki i dzięki własnemu 

1 P. Grabowski, Strażacy z Wiecznego Miasta, „Przegląd Pożarniczy”, 2005, nr 12, s. 28–29.
2 E. Boss, Dzieje warszawskiej Straży Ogniowej (1836–1936), Warszawa 1937, s. 17.
3 K. Krzeczkowski, Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce, t. 2, Warszawa 1935, s. 171.
4 Tamże, s. 107.
5 J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 2001, s. 53.
6 Tenże J.R. Szaflik, Początki dziejów strażactwa, „Strażak” 1978, nr 12, s. 11; M. Mantyka, Dzieje 
Krakowskiego Związku Straży Pożarnych w latach 1923–1950, Kraków 2008, s. 9.
7 A. Jaruga, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie 1871–2011, Częstochowa 2011, 
s. 8–12.
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nakładowi finansowemu (J. Fuchs wpłacił 461,65, zaś T. Łagodziński 397,54 rubli)
pobudzili do życia stowarzyszenie8.

Równolegle strażacy zabiegali o kolejnych orędowników walki z ogniem
wśród zamożniejszych9 sfer częstochowskiego mieszczaństwa. Akcja owa nie znala-
zła oddźwięku, brakowało ludzi, którzy mogliby objąć mecenat nad organizacją dzia-
łającą w tak szczytnym celu10. Poszukiwania nie przyniosły efektu, dlatego kolejnych 
wpłat na rzecz jednostki dokonali jej założyciele. Wkrótce do tej heroicznej dwójki 
dołączył Franciszek Rychlicki, który wspomógł finansowo strażaków11. Na czele 
częstochowskiego stowarzyszenia stanęli wówczas jego założyciele: naczelnikiem 
został Rychlicki, prezesem – Fuchs, sekretarzem – Łagodziński12. Przez kolejne lata 
strażacy borykali się z brakiem poparcia nie tylko władz miejskich, ale i społeczeń-
stwa, co wiązało się z brakiem środków na działanie w pełnym znaczeniu tego słowa. 
Pomimo to jednostka wiodła prym wśród pożarników z terenu Królestwa Polskiego, 
była obok Warszawy wiodącym ośrodkiem pożarnictwa. Jednak lata świetności czę-
stochowskiej SOO nastąpiły dopiero w drugim dziesięcioleciu XX w.

Wybuch I wojny światowej w 1914 r. zakłócił działalność strażaków. Tuż 
przed jej wybuchem pożarnicy podjęli rozmowy o dalszym funkcjonowaniu straży na 
wypadek wojny. Dnia 1 sierpnia, na wieść o wypowiedzeniu przez Niemców wojny 
Rosji, pospiesznie zawiadomiono cały zarząd i sztab o konieczności spotkania. 

Podobnie jak w innych w miastach, tj. w Wieluniu, Sieradzu, Łowiczu, Kali-
szu, Dobieszowicach, zarząd zadecydował o utworzeniu Straży Obywatelskiej13.

8 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za rok 1932, Częstochowa 1933, s. 1.
9 J. Kon, Monografia Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie, Częstochowa 1911, s. 4.
10 J.R. Szaflik, Dzieje…, s. 108.
11 T. Olejnik, Rozwój wiejskich stowarzyszeń Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim
(do 1914 r.), „Rocznik Łódzki” 1986., s. 6; A. Brzózka, 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kłobucku, [w:] Kartki z historii Kłobucka, Częstochowa 2007, s. 185; T. Olejnik, Powstanie 
i warunki działania Towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych na Ziemiach Polskich w okresie 
zaborów, [w:] Z myślą o niepodległej. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej 10 wrze-
śnia 2008 roku, Warszawa 2008, s. 30; tenże, Z dziejów polskiego muzealnictwa pożarniczego, „Mu-
zealny Rocznik Pożarniczy”, t. 1(1990), s. 7; J.R. Szaflik, Dzieje…, s. 108; W. Pilawski, Chronologia 
powstawania Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 11; 
J.R. Szaflik, Dzieje ruchu strażackiego do 1918 roku, „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Studia i artykuły. Z dziejów Ochotniczych Straży Pożar-
nych”, t. 1(1996), s. 39. 
12 J. Kon, Monografia…, s. 4.
13 R. Knysak, Policja państwowa i inne służby bezpieczeństwa w powiecie częstochowskim (1918
–1926), „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Często-
chowie”, nr 29/8/2001, s. 164; T. Olejnik, Podstawy prawne działalności stowarzyszeń pożarniczych 
w Królestwie Polskim, „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 3 (1992), s. 16; L. Sawicki, Krótki zarys 
historyczny rozwoju ochrony przeciwpożarowej Kalisza 1864–1959, Kalisz 1960, s. 35; T. Olejnik, 
Funkcja wojskowa stowarzyszeń ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, „Muzealny 
Rocznik Pożarniczy” t. 2 (1991), s. 18; T. Olejnik, Wieluń w latach I wojny światowe, „Sieradzki 
Rocznik Muzealny”, t. 5 (1988), s. 54.
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8 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za rok 1932, Częstochowa 1933, s. 1.
9 J. Kon, Monografia Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie, Częstochowa 1911, s. 4.
10 J.R. Szaflik, Dzieje…, s. 108.
11 T. Olejnik, Rozwój wiejskich stowarzyszeń Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim
(do 1914 r.), „Rocznik Łódzki” 1986., s. 6; A. Brzózka, 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kłobucku, [w:] Kartki z historii Kłobucka, Częstochowa 2007, s. 185; T. Olejnik, Powstanie 
i warunki działania Towarzystw Ochotniczych Straży Ogniowych na Ziemiach Polskich w okresie 
zaborów, [w:] Z myślą o niepodległej. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej 10 wrze-
śnia 2008 roku, Warszawa 2008, s. 30; tenże, Z dziejów polskiego muzealnictwa pożarniczego, „Mu-
zealny Rocznik Pożarniczy”, t. 1(1990), s. 7; J.R. Szaflik, Dzieje…, s. 108; W. Pilawski, Chronologia 
powstawania Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 11; 
J.R. Szaflik, Dzieje ruchu strażackiego do 1918 roku, „Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Studia i artykuły. Z dziejów Ochotniczych Straży Pożar-
nych”, t. 1(1996), s. 39. 
12 J. Kon, Monografia…, s. 4.
13 R. Knysak, Policja państwowa i inne służby bezpieczeństwa w powiecie częstochowskim (1918
–1926), „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Często-
chowie”, nr 29/8/2001, s. 164; T. Olejnik, Podstawy prawne działalności stowarzyszeń pożarniczych 
w Królestwie Polskim, „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 3 (1992), s. 16; L. Sawicki, Krótki zarys 
historyczny rozwoju ochrony przeciwpożarowej Kalisza 1864–1959, Kalisz 1960, s. 35; T. Olejnik, 
Funkcja wojskowa stowarzyszeń ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, „Muzealny 
Rocznik Pożarniczy” t. 2 (1991), s. 18; T. Olejnik, Wieluń w latach I wojny światowe, „Sieradzki 
Rocznik Muzealny”, t. 5 (1988), s. 54.
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Prowizoryczna służba porządkowa pierwotnie miała tylko jedno zadanie – utrzymanie 
porządku w mieście, zapobieżenie grabieżom i ekscesom, które mogłyby mieć miej-
sce pod nieobecność wszelkich władz rosyjskich (po wybuchu wojny Rosjanie podjęli 
decyzję o opuszczeniu miasta). Szybko opracowano statut, który miał usprawnić dzia-
łania powołanej organizacji14.

Statut uprawniał Straż Obywatelską do działania w celu utrzymania porządku, 
spokoju i bezpieczeństwa na terenie miasta. Głównymi celami były: ochrona życia 
i mienia mieszkańców, przeciwdziałanie wszelkim zbiegowiskom i zaburzeniom. 
W pierwotnym zapisie znajdują się też inne punkty, które w późniejszym czasie zosta-
ły skreślone: zapobieganie przestępstwom i czuwanie nad moralnością publiczną. 

Przystąpienie do działania straż przewidziała na wezwanie władz miasta 
z chwilą ustąpienia dotychczasowych organów bezpieczeństwa publicznego lub 
w przypadku nagłego zagrożenia spokoju.

Do powstającej jednostki należeć mógł każdy obywatel miasta bez różnicy sta-
nu, pochodzenia, wyznania. Jedyną granicą był wiek, tylko pełnoletni mogli zasilać 
szeregi straży, ale każdy z nich musiał wyróżniać się nieposzlakowaną opinią oraz 
sprawnością fizyczną. Każdy ochotnik składał uroczyste przyrzeczenie na sumienność 
wypełnianych przez siebie obowiązków i bezwzględne posłuszeństwo komendzie. 
Według statutu, każdy członek straży miał zostać wyposażony w broń, której mógł 
użyć tylko na wypadek zagrożenia.

Do kierowania nowo utworzoną komórką wybrano komendantów i ich zastęp-
ców, którzy zostali zobowiązani do stałego kontaktu z wybraną jednostką oraz do 
czuwania nad całą organizacją – Radą Straży Obywatelskiej, składającą się z nadbur-
mistrza, względnie jego zastępcy – oficera i sześciu obywateli. Komendant mianował 
naczelników okręgowych i przodowników oraz organizował pogotowia domowe, 
a ponadto wyznaczał opiekunów dzielnicowych. Jego zadaniem było też przyjmowa-
nie w poczet straży ochotników, jednak mógł to uczynić dopiero po uzyskaniu zgody 
od wspomnianej już Rady Straży Obywatelskiej. 

Statut ujmował też liczebność jednostki. Miasto wraz z przedmieściami podzie-
lono na 14 okręgów oznaczonych na planie miasta kolejnymi numerami. Każdy okręg 
otrzymał naczelnika, trzech przodowników i trzy oddziały szeregowców w liczbie 12 
ludzi każdy. Dawało to łącznie liczbę 560 osób. Niezależnie została utworzona także 
rezerwa składająca się z 200 ochotników, gotowa do wymarszu w zagrożony rejon 
miasta. Zatem ogólna liczba członków czynnych Straży Obywatelskiej, łącznie z ko-
mendantem i jego zastępcą, została wyliczona na 762 osoby.

Członkowie Straży mieli wykonywać swoje zadania bezpłatnie i bez prawa do 
jakiegokolwiek odszkodowania za stracony czas i zniszczone ubrania. Natomiast zo-

T. Iwanowska, 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu 1879–1979, Łowicz 
1979, s. 5.
14 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 10.
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bowiązani byli w trybie natychmiastowym zjawić się w wyznaczonym punkcie na 
każde wezwanie. Alarmy miały ukazywać się w gazetach bądź zawiadomieniach lub 
w formie umówionych sygnałów.

Zapowiadano również kontrolę obecności druhów, dokonywaną bezpośrednio 
przez komendanta. Każdy strażak chcący opuścić miasto musiał zgłosić taki fakt 
zwierzchnikowi. W statucie znalazł się też zapis o panującej w SO dyscyplinie woj-
skowej, co oznaczało, iż wydawane rozkazy musiały zostać wykonane natychmiasto-
wo, zabronione było natomiast wymierzanie kar bez zezwolenia. Za niestosowanie się 
do regulaminu lub przewinienia przewidziano kary: naganę, zawieszenie w czynno-
ściach, dodatkowe dyżury, grzywnę i oddanie pod sąd obywatelski (lub koronny)15.

Dnia 1 sierpnia 1914 r. doszło do zwołania przedstawicieli wszystkich sfer spo-
łecznych Częstochowy; przewodnictwo w obradach objął ks. kan. Fulman, zaakcep-
towano powstałą Straż Obywatelską i zdecydowano o przejęciu opieki nad miastem. 
Na naczelnika Straży Obywatelskiej powołano Edwarda Brühla, jego pomocnikami 
zostali Jakub Kon, Jan Serednicki, Leon Jarosz. Do tego składu powołano jeszcze 
kilku najznamienitszych częstochowian, wśród nich znaleźli się: Karol Kreter z Błesz-
na, Julian Geisler z Wyczerp, Klimowski z Rakowa16.

Ponadto do Komendanta Policji Nowikowa wystosowano petycję z żądaniem 
dostarczenia broni palnej. Rankiem dnia następnego do siedziby remizy dotarło pismo, 
w którym wspomniany oficer potwierdził opuszczenie miasta przez Rosjan i powie-
rzył Straży Ogniowej pieczę nad Częstochową. Strażacy niemalże od razu przejęli 
odpowiedzialność za miasto, podejmując szereg decyzji, m.in. zwołano kolejne posie-
dzenie mieszkańców Częstochowy, na którym wyłoniono władze magistratu; prezy-
dentem obwołano Jana Głazka, a kierowanie Radą przekazano dr. Józefowi Mar-
czewskiemu. 

Ogrom pracy, jaka została zrzucona na ochotników, okazał się tylko cząstką te-
go, czemu musieli sprostać strażacy w chwili wycofywania się wojska rosyjskiego. 
Rozpoczęło ono wówczas systematyczne niszczenie strategicznych celów i zapasów. 
Płonęły węzły kolejowe, koszary, składy węgla – cały ten chaos opanować musiała 
częstochowska jednostka. Na szczęście, udało się ocalić zapasy żywności: mąki, kon-
serw, paszy, których cześć ulokowano w pomieszczeniach strażackich, a resztę rozdy-
sponowano między Towarzystwa Dobroczynności17.

Warto zaznaczyć, że przy Straży Obywatelskiej powstał Sąd Obywatelski, któ-
ry rozpatrywał skargi i rozwiązywał konflikty. Zasiadali w nim częstochowscy praw-

15 Statut Straży Obywatelskiej Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie. W posiadaniu OSP 
Częstochowa.
16 J. Sętowski, Legiony Polskie a ruch niepodległościowy w Częstochowie w latach I wojny światowej 
1914–1918, [w:] Częstochowy drogi ku niepodległości, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1998, 
s. 27; F. Sobalski, Materiały do stosunków społeczno gospodarczych Częstochowy w latach pierwszej 
wojny światowej, „Ziemia Częstochowska” 1990, t. 17, cz. 2, s. 173–174.
17 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 10.
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15 Statut Straży Obywatelskiej Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie. W posiadaniu OSP 
Częstochowa.
16 J. Sętowski, Legiony Polskie a ruch niepodległościowy w Częstochowie w latach I wojny światowej 
1914–1918, [w:] Częstochowy drogi ku niepodległości, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1998, 
s. 27; F. Sobalski, Materiały do stosunków społeczno gospodarczych Częstochowy w latach pierwszej 
wojny światowej, „Ziemia Częstochowska” 1990, t. 17, cz. 2, s. 173–174.
17 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 10.
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nicy, będąc do dyspozycji społeczności przez 12 godzin na dobę. Do czasu swego 
rozwiązania sąd przeprowadził 1854 sprawy18.

Jeszcze we wrześniu Straż Obywatelską zlikwidowano, a jej kompetencje prze-
jęła Straż Ogniowa. W październiku opiekę nad miastem objęła policja, choć część 
miasta znajdująca się w sąsiedztwie remizy (teren od torów Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej do ulic: Warszawskiej, Krakowskiej, Zawodziańskiej) pozostawiono pod 
dozorem pożarników19.

Na skutek postoju wielu fabryk strażacy wielokrotnie pozostawali bez pracy 
i podstawowego źródła dochodów. Naprzeciw ich potrzebom wyszedł magistrat, który 
15 grudnia przywrócił służbę policyjną. Chętnie zatrudniano w niej bezrobotnych 
strażaków, pozwoliło to choć w niewielkim stopniu zaspokoić ich potrzeby finansowe. 

W tych ciężkich chwilach strażacy nawzajem się wspierali, uruchomili nawet 
stołówkę, w której ochotnicy otrzymywali bezpłatny posiłek (kuchnia funkcjonowała 
do 18 września 1915 r.).

Bardzo aktywna działalność straży na rzecz społeczeństwa dała też początek jej 
długoletniej współpracy z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”, któremu począw-
szy od 1915 r. dzierżawiono remizę na spotkania i ćwiczenia 3 razy w tygodniu: we 
wtorki, czwartki i soboty w godzinach 1600–2000. Owo współdziałanie nie było dzie-
łem przypadku, bowiem wielu druhów było jednocześnie aktywnymi członkami 
„Sokoła”20.

W 1916 r. w Częstochowie, podobnie jak w kilku większych jednostkach na 
ziemiach polskich, strażacy przystąpili do wycofywania ostatniej pamiątki po pań-
stwie carskim – mundurów pożarniczych, których wzory narzucone zostały przez 
centralne władze rosyjskie. Nowe mundury miały kolor granatowy z niebieskimi wy-
pustkami, marynarka była jednorzędowa z krytymi guzikami, nakrycie głowy stano-
wiła czapka typu kepi21.

W tym samym roku częstochowska delegacja udała się do Warszawy na 
I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych. Miał on miejsce w dniach 8–10 września. 
Najważniejszym postanowieniem zjazdu było powołanie Związku Floriańskiego, 
skupiającego ochotnicze straże pożarne z terenu Królestwa Polskiego. Prezesem 
Związku wybrano Bolesława Chomicza22, natomiast na naczelnika biura zarządu 

18 Tamże; J. Ostrowski, Jubileusz OSP w Częstochowie, „Plon Jurajski” 1997, nr 2, s. 3.
19 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 10.
20 T. Drozdek-Małolepsza, Powstanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – jego organizacyjne 
początki na ziemiach polskich do 1918 roku, [w:] Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Częstocho-
wie w latach 1906–2006, red. T. Drozdek-Małolepsza, Częstochowa 2009, s. 28.
21 W. Jabłonowski, Warszawska Straż Ogniowa 1836–1939, Warszawa 2001, s. 76. 
22 Tamże, s. 77; L. Kotoński, Strażackie związki, „Strażak” 2004, nr 1, s. 6.
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powołano komendanta Straży Ogniowej z pobliskiego Rakowa, inż. Stanisława  
Arczyńskiego23.  

Warta odnotowania jest również obecność częstochowian we władzach naj-
wyższych nowo powstałego prezydium: jednym z trzech przewodniczących został 
Stanisław Jełowicki, a asesorem Jakub Kon24. 

Jeszcze w tym samym roku jednostka zorganizowała zjazd straży z powiatu 
częstochowskiego, w mieście zgromadziło się 13 jednostek. Rozegrały się wówczas 
zawody drużyn  pożarniczych oraz odbyto oficjalne narady w celu poznania zapotrze-
bowania jednostek oraz ich dozbrojenia. Otwarcia zjazdu dokonali, pod nieobecność 
obłożnie chorego prezesa Stanisława Jełowickiego, członek zarządu – Jakub Kon  
i gość honorowy, prezes Związku Floriańskiego – Bolesław Chomicz. Następnie 
przybyłe zespoły rozpoczęły współzawodnictwo w zawodach, które zostały przerwa-
ne na czas posiedzenia; odczytano na nim kilka referatów i podjęto dyskusję nad sta-
nem przygotowań straży powiatu częstochowskiego do działań bojowych. Na zakoń-
czenie zjazdu przedstawiono ocenę ćwiczeń jednostek i wręczono dyplomy: 1 miejsce 
– Krzepice (dowodził naczelnik, Paweł Kowalski), 2 – Lipie (zwierzchnik K. Piotrow-
ski), 3 – Parzymiechy (dowodził naczelnik, hrabia Antoni Potocki), 4 – Poczesna (pod 
komendą Stefana Mieńkowskiego), 5 – Kłobuck (prowadzony przez Franciszka Dzię-
bę), 6 – Przystajń, 7 – Kamienica Polska (dowodzenie – K. Dziedzic), 8 – Rębielice 
Królewskie (kierownictwo naczelnika, Stanisława Wojtery), 9 – Truskolasy (dowodził 
naczelnik, T. Kosztulski ), 10 – Mstów (dowodził naczelnik, Leon Błachowicz),  
11 – Danków (prowadzony przez naczelnika, Aleksandra Łosika), 12 – Zajączki (do-
wodził naczelnik, Józef Kubicki)25. 

Kilka dni później, 12 października, częstochowskich ogniowców zaskoczyła 
przykra informacja o śmierci prezesa Stanisława Jełowickiego. Jego choroba była 
ciężka, jednak nikt nie spodziewał się tak nagłej śmierci człowieka, który jeszcze 
kilka dni wcześniej energicznie przewodniczył pracom przy organizacji zjazdu po-
wiatowego.  

Niezwykle ważny dla Straży Ogniowej był 1918 r. Rozpoczął wówczas swoje 
prezesostwo Jakub Kon, który w obliczu śmierci Stanisława Jełowickiego, wziął na 
swe barki ciężar prowadzenia jednostki.  

Pierwszym sukcesem zarządu i prezesa było ubezpieczenie strażaków w towa-
rzystwie „Alliance” poprzez sfinalizowanie indywidualnych ubezpieczeń od wszel-
kich wypadków. Niedługo potem strażacy przejęli od władz miasta szerszy zakres 
obowiązków dzięki uzyskaniu monopolu na czyszczenie kominów. Oczywiście, nie 
                                           
23 T. Olejnik, Strażackie związki pożarnicze…, s. 53; „Przegląd Pożarniczy”, nr 1 i 2, 1 i 15 stycznia 
1917 r., s. 19; A. Przybylska, Związek Floriański w walce o autonomię i jedność strażackiego ruchu 
ochotniczego, [w:] Z myślą o niepodległej. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej  
10 września 2008 roku, Warszawa 2008, s. 42. 
24 Tamże, s.4. 
25 „Przegląd Pożarniczy” 1917, nr 22/23, s. 255–258. 
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23 T. Olejnik, Strażackie związki pożarnicze…, s. 53; „Przegląd Pożarniczy”, nr 1 i 2, 1 i 15 stycznia 
1917 r., s. 19; A. Przybylska, Związek Floriański w walce o autonomię i jedność strażackiego ruchu 
ochotniczego, [w:] Z myślą o niepodległej. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej  
10 września 2008 roku, Warszawa 2008, s. 42. 
24 Tamże, s.4. 
25 „Przegląd Pożarniczy” 1917, nr 22/23, s. 255–258. 
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czynili tego sami pożarnicy, ale werbowali do tego zadania wszystkich czynnych 
kominiarzy z najbliższej okolicy. Dla lepszej współpracy i koordynacji działań skosza-
rowano ich w sąsiedztwie remizy, skąd prowadzili systematyczny wycier kominów, 
który objął zasięgiem całe miasto26.

W dniach 29 i 30 czerwca 1918 r. częstochowscy ochotnicy uczestniczyli 
w Zjeździe Straży Ogniowych powiatu radomszczańskiego. Uroczystość miała miej-
sce w gmachu teatru „Kinema” przy ul. Piotrkowskiej 8 w Radomsku, a częstocho-
wianie brali w niej czynny udział, wygłaszając referaty; głos zabrali kolejno: Edward 
Brühl, Jan Serednicki, Julian Lewandowski, Jakub Kon. Tak liczne przedstawiciel-
stwo częstochowskich społeczników podkreślało wysokie notowania ich jednostki 
wśród innych druhów27.

Niezwykle bogaty w gorące wydarzenia dla wielu straży w kraju był dzień 11 
listopada, bowiem druhowie brali udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich i zaj-
mowaniu strategicznych punktów. Najaktywniejsze na tym polu były straże z Kalisza, 
Mińska Mazowieckiego, Ostrowi Mazowieckiej, które potrafiły przechwycić nawet 
całe konwoje z bronią i żywnością28.

Nie inaczej było w Częstochowie, gdzie tutejsza jednostka przeprowadziła za-
krojone na szeroką skalę akcje rozbrajania okupanta. W godzinach porannych na pla-
cu przed remizą zebrali się wszyscy druhowie, omówiono zaistniałą sytuację i wyzna-
czono najbardziej newralgiczne punkty miasta opanowane przez Niemców. Około 
godziny 1600 strażacy przystąpili do zajmowania kolejnych punktów strategicznych 
i rozbrajania oddziałów niemieckich. Pierwszym sukcesem pożarników było zdobycie 
dworca kolejowego, kas, peronów, tarcz kolejowych, bloków, magazynów towaro-
wych węgla i nafty. Następnie w centrum miasta strażacy zajęli posterunki przy kosza-
rach na ul. Piotrkowskiej, przy magazynach w Malarni, u Mottów i Peltzerów, przy 
domu „Wielkiego Księcia” oraz w koszarach Zawady. Zajmowane posterunki odda-
wano systematycznie oddziałom Polskiej Organizacji Wojskowej. W akcji rozbrajania 
Niemców pożarnicy zdobyli 2 karabiny maszynowe, wiele karabinów ręcznych 
i innego typu uzbrojenie29.

W 1919 r. częstochowska jednostka wzięła na siebie ciężar pomocy i wyszko-
lenia okolicznych strażaków. Julian Lewandowski dokonał wizytacji remiz całego 
powiatu, przeprowadzając ćwiczenia, przeglądy, udzielając pomocy i porad.  Nasilając 
jednocześnie swoją działalność patriotyczną i propagandową, 23 listopada zarząd 

26 Tamże, s. 13.
27 Program Zjazdu Straży Ogniowych powiatu Radomskowskiego, urządzonego przez Straż Ogniową 
Ochotniczą w Radomsku w dniach 29 i 30 czerwca 1918, Radomsko 1918, s. 1–7.
28 S. Kuta, Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944–1975. Zarys dziejów i działalności,
Warszawa 1987, s. 22; G. Pierzchlewska, Straż w Mińsku Mazowieckim, „Strażak” 1981, nr 6, s. 6; 
Straże ziemi kaliskiej, „Strażak” 1965, nr 8, s. 22.
29 Tamże; J. Ostrowski, Jubileusz OSP w Częstochowie, „Plon Jurajski”…, s. 3; J. Ostrowski, Jubile-
usz OSP w Częstochowie, „Strażak”…, s. 17.
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w oparciu o kilku zaprzyjaźnionych działaczy związkowych, w tym Tuliszkowskiego, 
Pachelskiego i Wochtmana, spotkał się z Komitetem Plebiscytowym na Śląsku, i po-
stanowił udzielić mu pomocy finansowej. W roku następnym druhowie przygotowali
wiec protestacyjny przeciw gwałtom na Polakach na Śląsku Cieszyńskim i uczestni-
czyli w nim, zapraszając gości z tamtego terenu30.

W 1920 r. częstochowska jednostka kolejny raz stanęła na wysokości zadania 
i potwierdziła w pełni swoje patriotyczne aspiracje. W obliczu wojny, która groziła 
odrodzonemu państwu ze strony bolszewickiej Rosji, strażacy przejęli inicjatywę 
zasilania szeregów Wojska Polskiego przez organizację werbunku. Decyzję taką pod-
jęto na specjalnym posiedzeniu członków straży zorganizowanym dnia 8 lipca.

Dwa dni później zarząd jednostki zwołał członków Rady Miejskiej, przedsta-
wicieli duchowieństwa, związków i stowarzyszeń pożytku publicznego, prasy i innych 
znamienitych obywateli. Zgromadzeni częstochowianie debatowali na temat działań 
na wypadek zajęcia miasta przez bolszewików. Ostatecznie przy pomocy częstochow-
skiej straży udało się wcielić do miejscowego pułku piechoty dwie kompanie straża-
ków z powiatów częstochowskiego i wieluńskiego, z druhami Julianem Lewandow-
skim i Edwardem Mąkoszą na czele31.

Rok 1921 rozpoczął się dla straży wzmożonymi działaniami wspierania Komi-
tetu Plebiscytowego na Górnym Śląsku. W lutym zarząd zorganizował w centrum 
miasta koncert i zbiórkę pieniędzy na ten cel, a w marcu przez cztery dni prowadził 
akcję dowożenia na Śląsk osób niedołężnych, zaopatrywania mieszkańców w żyw-
ność i środki materialne. Za tę pracę jednostka otrzymała dyplom uznania i odznakę 
honorową32.

Na początku października w jednostce odbył się szereg spotkań i dyskusji na 
temat działania w przyszłości, a wszystko za sprawą rosnących szans ustanowienia 
pogotowia zinstytucjonalizowanego, zapewniającego stałą pomoc dla miasta. Szcze-
gólny wpływ na podjęcie takich decyzji mieli właściciele fabryk, zdający sobie sprawę 
z ryzyka, jakie niesie za sobą powstanie pożaru na liniach produkcyjnych, i ewentual-
nych strat wynikających z pożogi. To oni właśnie naciskali na magistrat i oferowali 
pomoc finansową na utrzymanie straży. Bardzo ważne było też poparcie uzyskane od 
prezesa Zrzeszenia Ubezpieczeń Prywatnych, Zygmunta Choromańskiego, i wielu 
innych instytucji, które wraz z fabrykantami wyraziły zgodę na doliczanie do polis 
ubezpieczeniowych 10% od premii na rzecz częstochowskiej Straży Ogniowej Ochot-
niczej33. Pozyskiwane dotychczas środki finansowe były na tyle niskie, że nie wystar-

30 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 13.
31 J. Ostrowski, Jubileusz OSP w Częstochowie, „Plon Jurajski”…, s. 3; J. Ostrowski, Jubileusz OSP 
w Częstochowie, „Strażak”…, s. 3.
32 Tamże, s. 15.
33 Tamże, s. 16.
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w oparciu o kilku zaprzyjaźnionych działaczy związkowych, w tym Tuliszkowskiego, 
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30 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 13.
31 J. Ostrowski, Jubileusz OSP w Częstochowie, „Plon Jurajski”…, s. 3; J. Ostrowski, Jubileusz OSP 
w Częstochowie, „Strażak”…, s. 3.
32 Tamże, s. 15.
33 Tamże, s. 16.
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czyły na przeformowanie straży w zawodową, pozwoliły jedynie na zakupy sprzętu 
pożarniczego, a to przyczyniło się do zwiększenia mobilności. 

Na początku 1924 r. częstochowska straż przyjęła za obowiązujący statut zare-
jestrowany w województwie od 1 maja 1922 r. (L. Pr. 2807/I/III pod numerem 163). 
Na zakończenie pracowitego i obfitującego w pożary (było ich 29) roku jednostka 
otrzymała przyrzeczenie prezydenta miasta o zabezpieczeniu w budżecie środków 
finansowych na działalność straży w wyższym wymiarze. 23 czerwca delegacja jed-
nostki wyruszyła na zebranie organizacyjne Związku Wojewódzkiego, na którym 
niespodziewanie prezesem wybrano Jakuba Kona. Tym samym wszedł on do ścisłego 
grona Zarządu Krajowego34.

Decyzją Związku Wojewódzkiego jednostka częstochowska stała się jednocze-
śnie komendą, której podlegały  straże zakładowe z terenu miasta: „Częstochowian-
ka”, Huta „Raków”, „Stradom” (100 druhów pod dowództwem L. Zgierskiego), Huta 
„Paulina”, „Warta” i wiele innych35.

W 1925 r. wybrano nowy zarząd. Prezesem pozostał nadal Jakub Kon, jego za-
stępcą Adam Plebanek, naczelnikiem Ryszard Kizlich, jego zastępcą Jan Serednicki, 
sekretarzem Ludomir Nieprzecki, skarbnikiem Kazimierz Włosiński, gospodarzem 
Jan Straub, na członków zarządu powołano: dr. L. Batawię, Józefa Marczewskiego, 
Aleksandra Heiningera36.

W 1926 r. częstochowska straż rozpoczęła starania o całkowitą wymianę tabo-
ru, unowocześnienie go poprzez zakup samochodów pożarniczych, które zastąpiłyby 
używane dotychczas wysłużone już zaprzęgi konne. Przewodnictwo nad projektem,
nazywanym wówczas fachowo automobilizacją, objął Arnold Straub, na ten cel za-
rząd postanowił przeprowadzić zbiórkę funduszy. Niedługo potem, 24 października,
miało miejsce poświęcenie pierwszego samochodu pożarniczego przekazanego do 
podziału bojowego. Jeszcze w tym samym roku strażacy, zauważywszy olbrzymie 
walory i nieporównywalną przewagę nowego samochodu nad zaprzęgami konnymi, 
poczynili starania o pozyskanie kolejnego sprzętu. W Krakowie zakupiono 2 podwo-
zia ciężarowe Vomag, na których zamontowano zbiorniki do wody o pojemności 
3 tys. litrów. Ponadto w grudniu zakupiono sikawkę motorową Rozenbauera. 

15 stycznia 1927 r. jednostka pozyskała podwozie Forda, szybko zaadaptowane 
pod pogotowie strażackie wyposażone w zakupioną zeszłego roku sikawkę motorową. 
Niedługo potem kolejny samochód ufundowali częstochowscy fabrykanci – „Brass 
i Synowie” przekazali jednostce samochód ciężarowy Manesman Mulag, na którym 

34 Tamże, s. 17.
35 Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie z 1981 roku. W posiadaniu OSP 
Częstochowa.
36 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 17.
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ochotnicy własnymi siłami i środkami zamontowali zbiornik wody o pojemności 
3 tys. litrów37.

Nowe nabytki musiały przejść niewielkie remonty, aby przystosować je w pełni 
do roli wozów pożarniczych. Nie trwały one długo i już 12 czerwca flotę pięciu samo-
chodów pożarniczych dumnie zaprezentowali strażacy pod murami Jasnej Góry. 
Wówczas odbyło się ich poświęcenie w obecności członka Zarządu Głównego 
– Zygmunta Choromańskiego, który ponadto udekorował Złotym Znakiem Związku 
druha Jakuba Kona. We wrześniu zarząd przeprowadził w mieście zbiórkę pieniędzy 
na dalszą rozbudowę taboru pożarniczego. Kwesta odbyła się w dniach od 19 do 25 
września38.

Na zbiórce strażacy nie poprzestali i ponowili zakrojoną na szeroką skalę akcję 
zdobywania funduszy od zamożnym częstochowian oraz dużych firm prowadzących 
swoje interesy w mieście. Dzięki długotrwałym staraniom prezesa  udało się zyskać  
przychylność Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, który przekazał 
środki na zakup kolejnego samochodowego pogotowia pożarniczego (firma ta w la-
tach 1925–1932 przeznaczyła 20 mln zł na dofinansowanie straży w całej Polsce)39.
Natomiast za oszczędności jednostki udało się zakupić jeszcze jedną sikawkę moto-
rową Rozenbauera. 

Na początku 1928 r. zarząd zdecydował się na sprzedaż pogotowia strażackie-
go na podwoziu Forda, w zamian nabywając dwa podwozia Chevroleta przekazane do 
katowickiej firmy Potempy, która wykonała ich zabudowę40.

Częstochowscy ochotnicy z wielkim zapałem przystąpili do wymiany taboru, 
w maju dokończyli tego dzieła, sprzedając wszystkie konie i narzędzia do pociągu 
konnego. Trwające niespełna 2 lata zakupy sprzętu uczyniły jednostkę w pełni zmoto-
ryzowaną. Tym samym była ona pierwszą w Polsce w 100% zmechanizowaną strażą, 
posiadała 7 nowoczesnych pojazdów41. Nawet wysoko ceniona Warszawska Straż 
Ogniowa, która była na dodatek strażą zawodową, wymieniła cały swój sprzęt na 
silnikowy dopiero w 1930 r.42.

Jednostka częstochowska reprezentowała wówczas bardzo wysoki poziom 
usprzętowienia, przewyższając wszystkie jednostki ochotnicze w kraju; dla przykładu 
można podać, że w tym samym czasie na wyposażeniu straży ochotniczych w woje-
wództwie krakowskim znajdowały się jedynie trzy pogotowia samochodowe w Su-

37 J. Ostrowski, Jubileusz OSP w Częstochowie, „Plon Jurajski”…, s.3; J. Ostrowski, Jubileusz OSP 
w Częstochowie, „Strażak”…, s. 17.
38 „Goniec Częstochowski” 1927, nr 212.
39 M. Pisarek, Produkcja samochodów pożarniczych w Polsce w okresie międzywojennym (1918
–1939), „Muzealny Rocznik Pożarniczy” t. 8, (1997), s. 44.
40 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 19.
41 S. Pągowski, Rok 1937 – y w motoryzacji sprzętu strażackiego, „Przegląd pożarniczy” 1938, nr 1, s. 6.
42 W. Jabłonowski, Warszawska Straż Ogniowa 1836–1939, Warszawa 2001, s. 93.
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37 J. Ostrowski, Jubileusz OSP w Częstochowie, „Plon Jurajski”…, s.3; J. Ostrowski, Jubileusz OSP 
w Częstochowie, „Strażak”…, s. 17.
38 „Goniec Częstochowski” 1927, nr 212.
39 M. Pisarek, Produkcja samochodów pożarniczych w Polsce w okresie międzywojennym (1918
–1939), „Muzealny Rocznik Pożarniczy” t. 8, (1997), s. 44.
40 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 19.
41 S. Pągowski, Rok 1937 – y w motoryzacji sprzętu strażackiego, „Przegląd pożarniczy” 1938, nr 1, s. 6.
42 W. Jabłonowski, Warszawska Straż Ogniowa 1836–1939, Warszawa 2001, s. 93.
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chej, Zakopanem i Krynicy43. Natomiast najlepiej wówczas usprzętowiony w Polsce 
Śląski Okręg straży pożarnych posiadał na wyposażeniu 56 samochodów44. Fakt ten 
podkreśla świetne zarządzanie stowarzyszeniem, co w połączeniu z wysokim po-
ziomem uzbrojenia i wyszkolenia, jaki reprezentowali druhowie z Częstochowy, 
stawiało ich na pierwszym miejscu w kraju. Dominacja była niepodważalna i dało 
się ją zauważyć na wielu spotkaniach z innymi druhami, którzy zawsze znajdowali 
wsparcie i doradztwo u częstochowskich pożarników45. W bardzo szybkim tempie 
ochotnicy dorównali najlepiej wyposażonym strażom w kraju, niebagatelną rolę 
odegrało tu społeczeństwo miasta, które po wielu latach niechęci oraz napięć 
w końcu obdarzyło jednostkę dużym zaufaniem i dzięki szczodrym dotacjom 
– pozwoliło na spokojny rozwój.

Dnia 13 czerwca 1925 r. w Poznaniu odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pożar-
nicze, w których częstochowianie wystartowali w grupie I „wielkich miast”. Do ćwi-
czeń przystąpili ze świadomością swoich wysokich umiejętności, jednak utrudnieniem 
okazały się ulewa i wielka burza, które rozpętały się nad placem ćwiczeń w chwili 
startu ostatniej z drużyn – częstochowskiej. Druhowie nawet w gęstej ulewie wykonali 
swoje ćwiczenia bezbłędnie, nie otrzymując ani jednego punktu karnego, jednak czas, 
w jakim wykonali zadanie, był nieco słabszy i ostatecznie uplasowali się na drugim 
miejscu podium. 

Warto zauważyć, iż od momentu przezbrojenia jednostki na sprzęt samocho-
dowy, wyraźnie wzrosła liczba akcji, do których wzywana była częstochowska straż. 
W przeciągu całego roku pożarnicy gasili aż 92 pożary46.

W 1930 r. w budynku straży ogniowej zorganizowano kursy pożarnicze dla 
oficerów straży z terenu powiatu częstochowskiego. Trwały one od 17 do 25 lutego, 
był to znów dogodny moment, aby członków okolicznych jednostek zapoznać z no-
woczesnym sprzętem i przećwiczyć współdziałanie w pozorowanych akcjach ratow-
niczych. Niemal równolegle utworzono przy SOO sekcję sportową piłki nożnej, która 
uczestniczyła m.in. w rozgrywkach o puchar ppłk Czaplińskiego, dowódcy 27 Pułku 
Piechoty w Częstochowie, zajmując w ogólnej klasyfikacji piąte miejsce47.

W 1931 r. jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia powstania. Zarząd postano-
wił zatem sam sprawić prezent swoim druhom: zakupiono podwozie Citroëna oraz 
sikawkę motorową Magirusa – Goliath II, a zabudowę powierzono Składnicy Straży 
Pożarnych48.

43 M. Mantyka, dz. cyt., s. 65.
44 M. Pisarek, Produkcja samochodów pożarniczych w Polsce w okresie międzywojennym (1918
–1939), „Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. 8 (1997), Warszawa 1997, s. 31.
45 Pismo Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie do Prezydenta Miasta z 12 lutego 1945 roku. 
W posiadaniu OSP Częstochowa.
46 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 20.
47 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1932 rok, s. 5.
48 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 21.
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Bardzo imponująco przedstawiał się wówczas skład osobowy jednostki. Stra-
żacy byli podzieleni na pięć oddziałów: I – dowodził Adam Plebanek, liczył 28 osób, 
II – dowodził Stefan Godlewski, liczył 19 osób, III – dowodził Arnold Straub, liczył 
29 osób, IV – dowodził Wacław Zieliński, liczył 28 osób, V – dowodził Aleksander 
Heininger, liczył 25 osób. Istniały ponadto: oddział pogotowia dowodzony przez Sta-
nisława Wojciechowskiego (18 osób) oraz orkiestra pod kierownictwem Edwarda 
Mąkoszy (39 osób)49.

W 1932 r. straż zainicjowała swoją działalność kulturalną. W budynku remizy 
zaczęła działać biblioteka przeznaczona dla druhów. W dniu otwarcia, 13 stycznia, 
księgozbiór liczył 430 tytułów, w grudniu już 726, większość książek zakupiła jed-
nostka, pozostałe podarowali Aleksandra Chorzelska i Leon Tomaszewski. Zbiory 
wypożyczano za opłatą 5 groszy (były to pieniądze przeznaczone na konserwację 
książek). Bibliotekarzem został jeden z druhów – Rudolf Stępiński. Biblioteka musiała 
cieszyć się sporą popularnością, bowiem w ciągu pierwszego roku funkcjonowania 
wypożyczono z niej 1818 pozycji. Pod koniec roku rozpoczęła również działalność 
sekcja dramatyczna, jej debiutem było wystawienie uroczystej akademii w dniu 11 
listopada. Kierownictwo nad sekcją objął Aleksander Heininger50.

W 1932 r. zarząd tworzyli: prezes Jakub Kon, zastępca – Adam Plebanek, na-
czelnik – Jan Serednicki, komendant honorowy – Ryszard Kizlich, skarbnik – Kazi-
mierz Włosiński, sekretarz – Zdzisław Widera, kapelan – Franciszek Mirecki, Kle-
mens Grzywiński, Zygmunt Lubczyński, Józef Mazur, Henryk Stalens, Dawid 
Szwarc, Jan Straub – gospodarz, Aleksander Heininger – zastępca naczelnika, Julian 
Lewandowski – zastępca naczelnika. Zastępcami członków zarządu byli: Michał Go-
rzelak, Edmund Reimschüssel, Tadeusz Plebanek, Wacław Zieliński51.

W 1933 r. w Częstochowie odbyły się kursy szkolenia pożarniczego, dzięki 
czemu aż 68 druhów podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w zaawansowanych 
ćwiczeniach i wykładach teoretycznych. W przeciągu całego roku strażacy odnosili 
wielkie sukcesy w rozgrywkach ligowych, zdobywając mistrzostwo klasy „B” w ko-
szykówce, klasy „C” w siatkówce. Ponadto piłkarze uczestniczyli w turnieju amato-
rów o puchar „Słowa Częstochowskiego”, zajmując w nim II miejsce. Druhowie ule-
gli jedynie zespołowi Makabi52.   

    W 1934 r. zarząd straży, z inicjatywy prezydenta miasta – Jana Mackiewicza, 
podjął decyzję o rozpoczęciu akcji dożywiania dzieci. Prowizoryczną kuchnię aran-
żowano w świetlicy strażackiej, gdzie ochotnicy wystawili piec, materiał do jego bu-
dowy przekazał Dawid Szwarc. Środki na prowadzenie akcji pochodziły przede 

49 b.a., „Nad Wartą” 1996, nr 12.
50 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1932 rok, s. 6.
51 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 10; Sprawozdanie 
Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1933 rok, s. 5.
52 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1933 rok, s. 2–8.
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49 b.a., „Nad Wartą” 1996, nr 12.
50 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1932 rok, s. 6.
51 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1931 rok, s. 10; Sprawozdanie 
Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1933 rok, s. 5.
52 Sprawozdanie Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za 1933 rok, s. 2–8.
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wszystkim od prezydenta miasta, który przeznaczył na ten cel kwotę 827,61 zł, resztę 
sumy tworzyły dobrowolne ofiary członków straży – 124,90 zł. Natomiast fundusz 
pracy dostarczył produkty, takie jak: chleb, słonina oraz węgiel za łączną sumę 777,83 
zł. Gotowaniem i wydawaniem posiłków trudniły się żony strażaków, które dobro-
wolnie zgłaszały się do akcji. Wydawanie obiadów zapoczątkowano 17 stycznia, 
trwało 102 dni – do 30 kwietnia53.

W 1935 r. minister spraw wewnętrznych zatwierdził nowy wzorcowy statut, 
szybko przyjęty przez większość jednostek w kraju, również przez częstochowian. 
Ujednolicał on prawodawstwo pożarnicze w kraju i był czynnikiem spajającym ruch 
strażacki54.

W tym samym czasie dokonano niewielkich zmian w zarządzie: prezesem po-
został Jakub Kon, naczelnikiem Jan Serednicki, członkami byli: Dawid Szwarc, Piotr 
Dębski, Zygmunt Lubczyński, Szymon Senior, Stefan Gawlik. Taki skład miał stano-
wić o wizerunku jednostki do kolejnych wyborów w 1939 r.

Na początku stycznia 1937 r. kolejny raz strażacy z Częstochowy okazali się 
prekursorami i jako pierwsi w kraju zainicjowali działalność sekcji pożarniczej kobiet 
na czele z Zofią Zgierską, która została pierwszym dowódcą oddziału. Niedługo po-
tem inne jednostki – przykładem Częstochowy – zaczęły przyjmować kobiety do 
swych szeregów55.

Jeszcze w 1937 r. OSP Częstochowa dokonała ciekawego nabytku, było to au-
topogotowie na używanym podwoziu Mercedes-Benz (czterotonowe). Częstochowia-
nie zrealizowali ten zakup pomimo apelu i wytycznych Związku Straży Pożarnych RP 
o ujednolicaniu sprzętu bojowego56. Najwyraźniej nietypowa konstrukcja i walory 
nowego wozu ochotnicy stawiali wyżej od dyrektyw związku. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę na niezwykle oryginalną budowę tego samochodu. Nadwozie o opływowych 
kształtach było całkowicie zamknięte, posiadało drewniany szkielet wzmocniony 
stalowymi okuciami, całość została pokryta stalową blachą dekapowaną i spawaną na 
połączeniach. Nadwozie dzieliło się na dwie części, z których przedziały przednie 
przeznaczone były dla obsługi, a tylne na sprzęt. Kabina mogła pomieścić łącznie 
10 strażaków. Część przednią zajmowali dowódca i kierowca, za nimi mogło zasiąść 
ośmiu strażaków na dwóch rzędach czteroosobowych siedzeń. Siedzenia w przedziale 
kierowcy były sprężynowe, dwupoduszkowe. Siedzenia w przedziale dla obsługi były 
natomiast drewniane, z listewek jesionowych, a pod nimi znajdował się schowek na 
podręczny sprzęt. Przedział na sprzęt został podzielony na trzy części. Pierwsza 

53 Tamże, s. 12.
54 W. Pilawski, Zjednoczenie polskich związków strażackich w latach 1920–21 oraz organizacja 
i osiągnięcia władz centralnych Związku Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej do 1939 r.,
„Muzealny Rocznik Pożarniczy”, t. I (1990), Warszawa – Łódź 1990, s. 96; P. Bunar, 130 lat pożar-
niczej tradycji. Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach 1879–2009, Kraków 2009, s. 42.
55 „Życie Częstochowy” 2001, nr 34.
56 „Przegląd Pożarniczy ”1938, nr 1, s. 28.
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– znajdująca się bliżej kabiny – miała trzy poziomy: górny zawierał przegródki na 
węże tłoczne w kręgach; środkowy mieścił sprzęt ochronny i oświetleniowy; dolny 
był schowkiem na mokre węże tłoczne parciane, do odprowadzenia skraplającej się 
z węży wody służyła znajdująca się tam wanienka z niewielką rynienką. W części 
środkowej znajdowały się schowki na węże parciane ułożone luzem i założone na 
przenośnym 80-metrowym zwijadle. Na samym tyle mieściła się motopompa przeno-
śna, nad nią schowek na drobny sprzęt. Na zewnątrz nadwozia od tyłu zostało docze-
pione duże dwukołowe zwijadło mogące pomieścić około 150 m. węży tłocznych. 
Ponadto w schowkach bocznych pod stopniami zamocowano cztery odcinki 
2,5-metrowych węży ssawnych, bosaki, łomy, łopaty. Autopogotowie zostało wy-
posażone tylko w jedną drabinę słupkową chowaną pod dachem wzdłuż podłużnej 
osi karoserii57.

W październiku 1938 r. strażacy otrzymali przykrą wiadomość o niespodzie-
wanej śmierci wieloletniego prezesa, Jakub Kon zmarł 22 października w wieku 69 
lat. Odszedł najbardziej zasłużony strażak Częstochowy, mający duży wpływ na roz-
wój pożarnictwa w całym kraju58. Utrata tak doświadczonego strażaka była sporym 
osłabieniem dla zarządu, ale praca bez prezesa była niemożliwa, wobec czego szybko 
zwołano zebranie członków, którzy mieli za zadanie wyłonienie nowego prezesa. 
Zapadła jednak decyzja o pozostawieniu zarządu w niezmienionym kształcie aż do 
Zebrania Walnego, które zaplanowano na rok następny. W ten sposób śmierć jednego 
z najwybitniejszych częstochowskich strażaków zbiegła się z osłabieniem pozycji 
jednostki, na skutek wybuchu wojny w 1939 r., a następnie negatywnego nastawienia 
władz ludowych po 1945 r.

Począwszy od 1871 r., SOO w Częstochowie stawała się z roku na rok coraz 
ważniejszym ogniwem polskiego ruchu strażackiego, by na początki XX w. uformo-
wać się w wiodącą jednostkę, przodującą w wyszkoleniu czy uzbrojeniu. Była ośrod-
kiem pożarnictwa reprezentowanym przez ludzi, którzy chętnie dzielili się doświad-
czeniem z jednostkami z całego kraju, podejmując inicjatywę i misję dbania o wiedzę 
pożarniczą nie tylko własnych druhów, ale i strażaków z bliższych i dalszych zakąt-
ków ziem polskich. Ponadto częstochowscy druhowie stanowili elitę polskiego pożar-
nictwa, fundament, na którym bazowały kolejne pokolenia ochotników.

57 Tamże, s. 6–7.
58„Gazeta Strażacka” 1938, nr 22.
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57 Tamże, s. 6–7.
58„Gazeta Strażacka” 1938, nr 22.
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Dominik Zemła
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Geneza operacji „Merkur” 

niecały miesiąc po brawurowej akcji na Kanale Korynckim, 
20 maja 1941 r., wojska powietrznodesantowe III Rzeszy uderzyły 
na Kretę, rozpoczynając tym samym realizację operacji „Merkur”, 

będącej jednocześnie pierwszą w dziejach ludzkości inwazją dokonaną z powie-
trza1. Zarówno w oczach współczesnych, jak i potomnych, było to niezwykle 
oryginalne przedsięwzięcie, w którym „manewr pionowy” pełnił rolę właściwe-
go uderzenia. Operacja ta stanowiła jednakże owoc wcześniejszych doświadczeń 
w postaci powietrznych desantów, jakie niemieccy strzelcy spadochronowi 
przeprowadzili m.in. w trakcie podboju Norwegii, Holandii i Belgii, wykazując 
dużą skuteczność działania. To spektakularne wydarzenie stanowi po dzień dzi-
siejszy przedmiot licznych badań z zakresu historii wojskowości i teorii sztuki 
wojennej2. Tematyka niemieckiej inwazji na Kretę i hitlerowskich wojsk po-
wietrznodesantowych cieszy się niesłabnąca popularnością wśród sympatyków 
militariów na całym świecie. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie genezy śmiałego przedsię-
wzięcia, które w sposób istotny wpłynęło na przebieg II wojny światowej. 
W oparciu o wybrane publikacje, powstałe na gruncie historiografii polskiej 
i zachodnioeuropejskiej, ukazane zostały niemieckie przygotowania do operacji 
powietrznodesantowej realizowanej na niespotykaną wcześniej skalę, argumenty 
przemawiające za jej przeprowadzeniem, koncepcje użycia sił inwazyjnych, jak 
również ogólna charakterystyka sytuacji mającej miejsce w przededniu operacji 
„Merkur”.

Kreta zaczęła przyciągać uwagę niemieckiego dowództwa wraz z kończą-
cą się kampanią bałkańską3. Wyspa stanowiła równoleżnikową rafę przegradza-

1 C. MacDonald, Kreta 1941, Warszawa 2007, s. 7. W mitologii rzymskiej Merkury (grecki Her-
mes) był nie tylko posłańcem bogów, ale opiekunem żeglarzy i złodziei, przede wszystkim jednak 
patronem tych, którzy stale są w drodze.
2 Warto tutaj wymienić chociażby prace takich autorów, jak: Callum MacDonald, Jean-Yves Nas-
se, James Lucas, Bruce Quarrie, Franz Uhle-Wettler. Na gruncie polskim powietrznodesantowa 
inwazja na Kretę stanowiła przedmiot badań m.in. Franciszka Skibińskiego, Tadeusza Wołoszczu-
ka, Tomasza Nowakowskiego i Mariusza Skotnickiego.
3 Niemcy zaczęli poważnie myśleć o Krecie prawie rok po Brytyjczykach. Obiektem brytyjskiego 
zainteresowania Kreta stała się bowiem już w maju 1940 r., kiedy to rozpoczęto wstępne rozmowy 
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jącą morskie szlaki komunikacyjne, prowadzące z południowej do zachodniej 
części Morza Śródziemnego oraz do mórz: Kreteńskiego, Jońskiego i Egejskie-
go, a tym samym do wybrzeży Grecji, zachodniej Turcji, archipelagu Cyklad 
i Dodekanezu4. Wyspa oddalona była zaledwie o 150 km od wybrzeży greckich, 
około 300 km od wybrzeży Libii i 630 km od Aleksandrii – głównej bazy bry-
tyjskiej Floty Śródziemnomorskiej5. Od rumuńskiego zagłębia roponośnego 
Ploeszti Kretę dzieliło ponad 1,1 tys. km, tj. 4 godz. lotu ówczesnego bombow-
ca6. Wyspa ze względu na swoje położenie miała istotne znaczenie strategiczne.

Z inicjatywą podjęcia działań zmierzających do zdobycia Krety wystąpił 
gen. Kurt Student, który 20 kwietnia 1941 r. w rozmowie z marszałkiem Rzeszy 

mające skłonić rząd grecki do wyrażenia zgody na powstanie brytyjskiej bazy morskiej i lotniczej 
na wyspie. Winston Spencer Churchill marzył o wybudowaniu na Krecie wielkiej ufortyfikowanej 
bazy dla okrętów wojennych, podobnej do Scapa Flow. Jednakże wobec szczupłych sił i środków, 
jakimi dysponował admirał Andrew Cunningham (głównodowodzący brytyjskich sił morskich na 
Morzu Śródziemnym), a ponadto konieczności budowy całej infrastruktury bazy od podstaw, 
ambitne plany Churchilla okazały się wręcz nierealne; patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, Kreta 
41, Warszawa 1993, s. 12 i 20.
4 F. Skibiński, Bitwa o Kretę. Maj 1941 r., Warszawa 1983, s. 9.
5 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 12.
6 Po utracie własnej państwowości, co miało miejsce na wiele stuleci p.n.e., Kreta była kolonią 
achajską, następnie rzymską, bizantyjską, wenecką i ostatecznie turecką. Odzyskanie niepodległo-
ści przez wyspę nastąpiło w 1898 r., a w 1913 r. – z woli jej mieszkańców – wyspa stała się czę-
ścią królestwa greckiego; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 9 i 11. Kreta jest największą grecką wyspą 
na Morzu Śródziemnym, położoną na południowy wschód od Półwyspu Peloponeskiego. Ma 
około 8,3 tys. km2 powierzchni, 260 km długości i do 57 km szerokości. Ukształtowanie po-
wierzchni Krety jest górzyste, najwyższe wzniesienie – Idi (2456 m n.p.m.) – znajduje się w środ-
kowej części wyspy. Brzeg północny, skierowany ku Grecji, charakteryzuje się łagodnym profilem 
wzniesień, obfituje w plaże, doliny i zatoki. Niedostępne stoki górskie, opadające stromo wprost 
do morza, rozciągają się na południowym wybrzeżu wyspy, zwróconym w kierunku Libii i Egiptu. 
Na Krecie występuje klimat podzwrotnikowy morski – średnia temp. lipca: 26 °C, stycznia: 11–13
°C, roczna suma opadów: od 200–400 mm we wschodniej i 800 mm w zachodniej części wyspy. 
Kretę przecinają nieliczne rzeczki o niskich wodostanach. W 1941 r. wyspę zamieszkiwało ok. 
400 tys. ludzi. Głównym miastem była Chania (Canea). Na wyspie znajdowały się trzy lotniska: 
Maleme, Heraklion (Iraklion) i Rethymnon (Retimo); patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. 
cyt., s. 10. Funkcję głównych lotnisk Krety pełniły dwa pierwsze, natomiast trzecie z wyżej wy-
mienionych dysponowało jedynie pojedynczym pasem startowym; patrz: C. McNab, German 
paratroopers. The illustrated history of the Fallschirmjäger in World War II, London 2000, s. 71. 
Niewielkie nabrzeża portowe znajdowały się w Sudzie i Heraklionie, zaś główny trakt komunika-
cyjny stanowiła droga biegnąca wzdłuż północnego wybrzeża, na którym osiedliła się większość 
tamtejszej ludności. Na wyspie nie było linii kolejowych, a do południowych brzegów prowadziły 
zaledwie dwie drogi: z Sudy do Sfakion (nieukończona jeszcze w 1941 r.) i z Heraklionu do Tym-
bakion; patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 10. Ponadto istniejąca wówczas na Krecie 
sieć telefoniczna i telegraficzna była bardzo uboga; patrz: T. Wołoszczuk, Okrążenie w trzecim 
wymiarze, Warszawa 1962, s. 60. Zatoka Suda, usytuowana w północno-zachodniej części wyspy, 
predestynowana była przez samą przyrodę do roli portu wojennego, umożliwiającego swobodne 
zakotwiczenie dużej floty; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 11.
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jącą morskie szlaki komunikacyjne, prowadzące z południowej do zachodniej 
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Hermannem Göringiem zaproponował – uwzględniając panowanie brytyjskiej 
floty na Morzu Śródziemnym – zdobycie wyspy za pośrednictwem desantu 
z powietrza. W tym czasie Hitler, pochłonięty przygotowaniami do wojny ze 
Związkiem Radzieckim, planował zakończyć kampanię bałkańską wraz z dotar-
ciem do południowych wybrzeży Peloponezu7.

Wobec powyższego, Göring po rozmowie z gen. Kurtem Studentem po-
stanowił nakłonić „Führera” do zmiany jego dotychczasowych planów. W ewen-
tualnym desancie na Kretę marszałek widział bowiem doskonałą okazję do zre-
habilitowania się za przegraną bitwę powietrzną o Anglię8.

21 kwietnia 1941 r. w kwaterze Hitlera w Semmering odbyła się narada, 
której przedmiot stanowiła kwestia ustalenia przyszłej operacji powietrznode-
santowej. Jako główne cele inwazji brano pod uwagę Kretę i Maltę. W trakcie 
wspomnianej narady gen. Student zaprezentował pogląd, iż nie należy pozosta-
wiać Krety w brytyjskich rękach, bowiem jej opanowanie stanowi etap do osią-
gnięcia całkowitej kontroli nad Morzem Egejskim, zamknięcia drogi na Darda-
nele i stworzenia przyczółka umożliwiającego natarcie na Egipt. W związku ze 
zdecydowaną przewagą nieprzyjacielskiej floty desant morski – zdaniem genera-
ła – byłby z góry skazany na niepowodzenie, wobec czego Kretę należało zdo-
być siłami desantu powietrznego bez wsparcia z morza9. Argumenty dowódcy 

7 W zamyśle gen. Studenta ta śmiała operacja miała stanowić zaledwie pierwszy etap kolejnych 
niemieckich posunięć. Po zdobyciu Krety celem inwazji stałby się Cypr, a po nim Kanał Sueski, 
gdzie niemieckie jednostki desantu powietrznego, zgodnie z wizją dowódcy wojsk powietrznode-
santowych, miały się spotkać z „Deutsches Afrika-Korps”; patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, 
dz. cyt., s. 12.
8 Zdaniem F. Skibińskiego, informacja, kto był pierwszym z inicjatorów inwazji na Kretę, nie jest 
do końca pewna. Ponadto rozmowy na temat dokonania desantu na wspomnianą wyspę miały być 
prowadzone między generałami niemieckiego lotnictwa i wojsk powietrznodesantowych – Han-
sem Jeschonnkiem, Aleksandrem Löhrem, Güntherem Kortenem, Kurtem Studentem i Wilhelmem 
Süssmannem – począwszy od 15 kwietnia 1941 r. Kilka miesięcy wcześniej – pod datą 24 paź-
dziernika 1940 r. – swoje spostrzeżenia odnośnie wyspy zamieścił w „Dzienniku wojennym” szef 
sztabu OKH (Oberkommando des Heeres – Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych), gen. Franz 
Halder. Studiując mapy Pustyni Zachodniej i Półwyspu Bałkańskiego, zwrócił on szczególną 
uwagę na usytuowanie Krety pomiędzy wyżej wymienionymi arenami działań wojennych, przypi-
sując jej istotne znaczenie w manewrze uderzenia pośredniego, tj. w operacjach zmierzających do 
opanowania Kanału Sueskiego. Już wówczas generał rozważał kwestię opanowania wyspy przez 
desant spadochronowy; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 17–18 i 37. W celu pobicia Wielkiej Bryta-
nii należało znaleźć alternatywę dla operacji „Lew Morski”. Atak na peryferia brytyjskiego impe-
rium w basenie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie czy w Azji, stwarzał dogodne ku 
temu możliwości, a w połączeniu z nocnymi nalotami i z zakrojonym na szeroką skalę działaniem 
okrętów podwodnych wspomniana strategia mogła rzucić Anglię na kolana bez podejmowania 
ryzyka inwazji na drugi brzeg Kanału La Manche; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 66.
9 W naradzie tej, oprócz Adolfa Hitlera, Hermanna Göringa i gen. Kurta Studenta, uczestniczyli: gen. 
Hans Jeschonnek, gen. Alfred Jodl i feldmarszałek Wilhelm Keitel; patrz: T. Nowakowski, 
M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, Niemieckie wojska spadochronowe 1936–1945, Warszawa 1996, s. 35.
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wojsk powietrznodesantowych, o przeprowadzeniu operacji z wykorzystaniem 
„manewru pionowego” na niespotykaną dotychczas skalę, miały wpłynąć na 
przyszłe plany „Führera”, który utwierdził się wówczas w przekonaniu o realno-
ści takiej akcji. Pewne zastrzeżenia Hitlera budziły jedynie możliwości transpor-
tu powietrznego całości niemieckich jednostek inwazyjnych i ich zaopatrzenia, 
w związku z czym „Führer” zażądał, aby część sił osiągnęła wyspę drogą mor-
ską10. Dla wodza III Rzeszy atak na Kretę miał być naturalnym zakończeniem 
walk w Grecji, tym samym wstępnie wyraził zgodę na wspomniane przedsię-
wzięcie, zastrzegając jednak konieczność omówienia planowanej operacji 
z Mussolinim, który w obszarze Morza Śródziemnego upatrywał włoską strefę 
interesów. Wkrótce okazało się, iż „Duce” nie tylko nie sprzeciwił się niemiec-
kiej inwazji na grecką wyspę, ale  zaoferował także swoją pomoc w jej przepro-
wadzeniu11.

Do uderzenia na Kretę Adolf Hitler przekonał się pod wpływem następu-
jących argumentów12:

- operujące z Krety lotnictwo brytyjskie mogło stanowić poważne zagroże-
nie dla roponośnego zagłębia Ploeszti w Rumunii, a co za tym idzie – dla 
gospodarki wojennej III Rzeszy,

- zdobycie wyspy i założenie na niej własnych baz lotniczych dawało 
Niemcom możliwość prowadzenia powietrznej ofensywy przeciwko si-
łom brytyjskim we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, z „flanką 
egipską” włącznie,

- niemieckie panowanie na Krecie ubezpieczało drogę wodną łączącą Du-
naj – poprzez Dardanele i Kanał Koryncki – z adriatyckim wybrzeżem 
Włoch,

- opanowanie wyspy, bronionej przez oddziały brytyjskie zdemoralizowane 
ewakuacją z Grecji, miało zapobiec wszelkim komplikacjom dla przygo-
towywanej operacji „Barbarossa” zarówno w kategoriach zużytego czasu, 
jak i w kategoriach strat.

10 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 12. Hitler widział w desancie morskim pewnego 
rodzaju zabezpieczenie od ryzyka związanego z przeprowadzeniem operacji powietrznodesanto-
wej. „Führer” pragnął jednocześnie sprawnego zakończenia operacji „Merkur” i szybkiego wyco-
fania z Grecji VIII Korpusu Lotniczego gen. Wolframa von Richthofena, w celu użycia wspo-
mnianych sił powietrznych podczas inwazji na ZSRR. Wysłanie desantu morskiego – w zamyśle 
wodza III Rzeszy – miało umożliwić dotarcie na Kretę odpowiednich posiłków i tym samym 
przyspieszyć niemieckie zwycięstwo; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 103.
11 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 12. Według istniejących informacji, Hitler już 13 lipca 
1940 r. próbował zainteresować Włochów zajęciem Krety, zwracając ich uwagę na istotne pod 
względem strategicznym usytuowanie wyspy. Jego sugestie nie doczekały się jednakże żadnej 
reakcji ze strony włoskiego sojusznika; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 72.
12 Według kalkulacji wodza III Rzeszy, inwazja na grecką wyspę miała ponadto pewne znaczenie 
dezinformacyjne, bowiem maskowała niemieckie przygotowania do agresji na ZSRR; patrz: 
F. Skibiński, dz. cyt., s. 37–38.
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Pionierska próba urzeczywistnienia rewolucyjnej koncepcji zdobycia wy-
spy desantem z powietrzna zawładnęła wyobraźnią Adolfa Hitlera13. 25 kwietnia 
1941 r. „Führer” podpisał dyrektywę OKW nr 2814 przewidującą opanowanie 
Krety „jako bazy do prowadzenia wojny lotniczej przeciwko Wielkiej Brytanii 
we wschodnim basenie Morza Śródziemnego”15. Naczelne dowództwo operacji, 
określonej kryptonimem „Merkur”, wódz III Rzeszy powierzył Hermannowi 
Göringowi, a ten z kolei zlecił jej przygotowanie i przeprowadzenie dowódcy 
4. Floty Powietrznej – gen. Aleksandrowi Löhrowi16, pod rozkazami którego 
znajdowały się dwa korpusy: VIII Korpus Lotniczy (dowódca – gen. Wolfram 
baron von Richthofen) oraz XI Korpus Lotniczy (dowódca – gen. Kurt Stu-
dent)17. Pierwszy z wymienionych korpusów był związkiem o charakterze czy-
sto lotniczym, z kolei drugi stanowił związek sił powietrznodesantowych18.

13 J. Lucas, Pikujące orły. Niemieckie wojska powietrznodesantowe w II wojnie światowej, War-
szawa 2002, s. 63.
14 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 16. Oberkommando der Wehrmacht – Naczelne
Dowództwo Wehrmachtu.
15 F. Skibiński, dz. cyt., s. 38.
16 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 16. Gen. Aleksander Löhr, podobnie jak gen. Kurt 
Student, był wielkim zwolennikiem opanowania Krety, a dowodzona przez niego 4. Flota Po-
wietrzna brała udział w kampaniach jugosłowiańskiej i greckiej. Funkcję szefa sztabu 4. Floty 
pełnił gen. Günther Korten, zaś siedzibę samego sztabu na czas przygotowań i realizacji operacji 
„Merkur” umiejscowiono w Atenach; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 38–39. Löhr należał do nie-
licznych Austriaków, którym powierzono dowództwo jednej z flot Luftwaffe, ponadto uważano go 
za eksperta od spraw bałkańskich, natomiast Günther Korten był przyjacielem Hermanna Göringa 
i fanatycznym nazistą. Student nie przepadał za współpracą z Kortenem, który nie ukrywał, że 
inwazja na Kretę stanowi przedsięwzięcie o drugorzędnym znaczeniu; patrz: C. MacDonald, 
dz. cyt., s. 98–99.
17 F. Skibiński, dz. cyt., s. 39. Noszący słynne nazwisko gen. Wolfram von Richthofen był kuzy-
nem niemieckiego asa myśliwskiego z czasów I wojny światowej. Dowodząc „Legionem Kondor” 
podczas wojny domowej w Hiszpanii, von Richthofen stał się pionierem taktyki bezpośredniego 
wsparcia sił lądowych. Jego bombowce nurkujące wykazały swą skuteczność m.in. w trakcie 
kampanii w Polsce i w Grecji. Generał był jednocześnie doskonałym fachowcem i zdeklarowanym 
hitlerowcem, jednakże Student przypisywał mu brak stabilności psychicznej wywołany rozwijają-
cym się guzem mózgu (wspomniany nowotwór doprowadził do śmierci von Richthofena w 1945 
r.). Relacje między  dowódcą XI Korpusu a dowódcą VIII Korpusu Lotniczego nie układały się 
dobrze – von Richthofen, podobnie jak Korten, uważał operację „Merkur” za drugorzędną akcję, 
która odrywała jego siły od wielkiego przedsięwzięcia, jakie – w jego opinii – przedstawiała ope-
racja „Barbarossa” (w jej ramach dowodzony przez niego VIII Korpus Lotniczy wspierać miał 
z terytorium Polski działania Grupy Armii „Środek”); patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 99.
18 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 16. VIII Korpus Lotniczy dysponował 280 samolota-
mi bombowymi Dornier Do-17, Junkers Ju-88 i Heinkel He-111, 220 myśliwcami Messerschmitt 
Me Bf-109 i Me Bf-110, 150 bombowcami szturmowymi Junkers Ju-87 i 40 samolotami rozpo-
znawczymi; patrz: A.D. Harvey, F. Uhle-Wettler, Kreta und Arnheim. Die größten Luftlandeope-
rationen des Zweiten Weltkriegs, Graz 2004, s. 19. W publikacjach obcojęzycznych można spo-
tkać także pogląd, iż podczas inwazji na Kretę Korpusy VIII i XI dysponowały łączną liczbą 500 
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Niezwykle istotne zadanie przed rozpoczęciem właściwej operacji sta-
nowiło przerzucenie na dużą odległość żołnierzy i sprzętu, przy wykorzystaniu 
słabo rozwiniętej sieci drogowej i kolejowej, jaka istniała wówczas na Bałka-
nach. Dokonując inwazji na Kretę, należało ponadto mieć na uwadze ściśle 
określone ramy czasowe, by nie zakłócić prowadzonych jednocześnie z wielkim 
rozmachem przygotowań do wojny ze Związkiem Radzieckim. Operacja prze-
rzutu niemieckich wojsk powietrznodesantowych z garnizonów w Rzeszy nad 
Morze Śródziemne otrzymała kryptonim „Latający Holender”. Jednostki te nale-
żało przetransportować na odległość około 2,4 tys. km, która dzieliła ich dotych-
czasowe miejsca pobytu od Attyki, stanowiącej bazę operacyjną dla planowane-
go uderzenia na Kretę19. Pociągi wiozące żołnierzy kierowano przez Czecho-
słowację i Węgry do leżących w Rumunii miast Arad i Craiova. Stamtąd zała-
dowani na ciężarówki strzelcy spadochronowi podróżowali poprzez Bułgarię do 
Grecji. Szybowce desantowe transportowano koleją do jugosłowiańskiego Sko-
pie, a następnie – po zmontowaniu – holowano samolotami transportowymi na 
lotniska wyjściowe przyszłej operacji20. Ku zadowoleniu gen. Studenta, wieczo-
rem 14 maja 1941 r. ostatnie pododdziały strzelców spadochronowych dotarły 

samolotów transportowych, około 80 szybowców, 180 myśliwców, 280 bombowców i 40 samolo-
tów rozpoznawczych; patrz: C. Whiting, Hunters from the Sky. The History of the German Para-
chute Regiment 1940–1945, London 1975, s. 57. Jednakże w literaturze polskojęzycznej znajdują 
się na ten temat nieco odmienne i bardziej szczegółowe informacje. Zgodnie z nimi VIII Korpus 
Lotniczy na czas operacji „Merkur” wzmocniono kilkoma eskadrami X Korpusu Lotniczego. 
W skład VIII Korpusu miały wchodzić następujące oddziały: 2. i 51. Pułk Lotnictwa Bombowego, 
26. Pułk Lotnictwa Szturmowego, 2. Pułk Bombowców Nurkujących, 77. Pułk Myśliwski i eska-
dry rozpoznawcze. Razem z przydzielonymi jednostkami Korpus miał dysponować siłą 228 samo-
lotów bombowych Do-17, He-111 i Ju-88, 205 bombowców nurkujących Ju-87 Stuka, 114 dwu-
silnikowych myśliwców Me Bf-110, 119 myśliwców Me Bf-109 oraz 50 samolotów rozpoznaw-
czych – ogółem 716 maszyn; patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 37.
Ponadto w publikacjach obcojęzycznych możemy znaleźć także informacje, iż w trakcie operacji 
„Merkur” XI Korpus Lotniczy dysponował następującymi jednostkami transportowymi: KG z.b.V. 
1 (213 samolotów Ju-52/3m działających z lotnisk Dadion, Megara i Korynt), KG z.b.V. 2 (160 
samolotów Ju-52/3m operujących z lotniska Topolia), KG z.b.V. 3 (160 maszyn Ju-52/3m działa-
jących w oparciu o lotnisko Tanagra) i 1. batalion 1. Pułku Szybowcowego (69 szybowców DFS 
230 na lotnisku Tanagra). Według przytoczonych danych, XI Korpus dysponował 69 szybowcami 
desantowymi DFS 230 i 533 samolotami transportowymi Ju-52/3m.; patrz: B. Quarrie, German 
Airborne Divisions. Blitzkrieg 1940–41, London 2004, s. 62.
19 C. MacDonald, dz. cyt., s. 91–92. Sprawny i szybki, a zarazem ściśle tajny, przerzut niemiec-
kich wojsk powietrznodesantowych do Grecji był niezbędny w przygotowaniach do inwazji na 
Kretę. W Grecji znajdował się jedynie 2. Pułk Strzelców Spadochronowych z 7. Dywizji Lotni-
czej, a więc siły zbyt szczupłe do przeprowadzenia operacji desantowej na tak wielką skalę; patrz: 
T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 16.
20 C. MacDonald, dz. cyt., s. 93.
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na miejsca koncentracji21. Głównym koordynatorem operacji przerzutu niemiec-
kich wojsk desantu powietrznego był kwatermistrz sztabu XI Korpusu Lotnicze-
go, gen. Conrad Seibt22.

W trakcie przygotowań do operacji „Merkur” okazało się, iż zostanie ona 
przeprowadzona bez udziału dobrze wyszkolonej, wypróbowanej w boju 22. 
Dywizji Piechoty Powietrznodesantowej. W związku z tym jej miejsce podczas 
działań operacyjnych na Krecie miała zająć 5. Dywizja Strzelców Górskich 
– jednostka równie elitarna – przystosowana do walk w górzystych warunkach 
terenowych, których nie brakowało na wyspie, ale jednocześnie nieprzygotowa-
na do realizacji zadań w ramach desantu powietrznego i niemająca w tej dzie-
dzinie żadnych doświadczeń23.

21 Część ekwipunku i wyposażenia niemieckich oddziałów powietrznodesantowych, w związku 
z nieprzeprowadzoną operacją „Lew Morski”, znajdowała się na terenie północnej Francji, nato-
miast kontenery desantowe były zmagazynowane w jednej z baz lotniczych w rejonie Magdebur-
ga. Wspomniany sprzęt przerzucono drogą kolejową do Jugosławii, stamtąd do Rumunii, a następ-
nie załadowano na statki transportowe i poprzez Dardanele przewieziono do portu Pireus, skąd 
dostarczono do miejsc zgrupowania poszczególnych jednostek; patrz: T. Nowakowski, M. Skot-
nicki, dz. cyt., s. 16 i 19.
22 C. MacDonald, dz. cyt., s. 91–93. W literaturze można również znaleźć informację, iż Seibt nie 
był wówczas generałem, lecz pułkownikiem; patrz: J.Y. Nasse, Fallschirmjäger in Crete, Paris 
2002, s. 156. Przerzut niemieckich oddziałów powietrznodesantowych do Grecji od samego po-
czątku otoczony był ścisłą tajemnicą. Jedynie oficerowie ze sztabu gen. Studenta znali ostateczny 
cel wyprawy. Dowódcy pułków dopiero po przekroczeniu granic Rzeszy dowiedzieli się, że jadą 
do Rumunii, a o miejscu docelowym zostali poinformowani po przekroczeniu Dunaju, będąc na 
terytorium Bułgarii. Ku powszechnemu oburzeniu dowódców, jak i samych żołnierzy, strzelcom 
spadochronowym zakazano noszenia odznak spadochronowych i śpiewania spadochroniarskich 
piosenek. Szybowce desantowe przewożono koleją, ukryte pod ciężkimi brezentowymi pokrow-
cami. Nadzwyczajne środki ostrożności podjęto również na terenie Grecji. Aby zapobiec przecie-
kowi informacji o przybyciu do tego kraju jednostek powietrznodesantowych, przerwano wszyst-
kie połączenia ateńskiej ambasady Stanów Zjednoczonych. Amerykański ambasador mógł odtąd
porozumiewać się z Waszyngtonem wyłącznie w języku niemieckim za pośrednictwem ambasady 
niemieckiej. Ponadto amerykańskie fundacje dobroczynne nie uzyskały zgody na powrót do oj-
czyzny pracujących dla nich wolontariuszy aż do zakończenia inwazji na Kretę. Tajemnicy co do 
celu operacji przestrzegano nawet wśród samych oddziałów spadochronowych stacjonujących 
w Grecji. Umyślnie rozpuszczano pogłoski o różnych możliwych celach ataku, wymieniając Afry-
kę Północną, Maltę, Cypr czy nawet Kanał Sueski; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 95.
23 J. Lucas, dz. cyt., s. 64. 22. Dywizja Piechoty Powietrznodesantowej (dowódca – gen. Hans 
Graf von Sponeck) ochraniała w tym czasie pola naftowe w roponośnym zagłębiu Ploeszti. 
C. McNab, dz. cyt., s. 60. Wspomniana dywizja stacjonowała w Rumunii już od marca 1941 r. i ku
zmartwieniu gen. Studenta, gen. Rudolf Gercke – szef służby transportowej OKW – odmówił 
przetransportowania jej w okolice Aten. Gercke argumentował swoje stanowisko tym, iż przerzut 
kolejnej dywizji do Grecji wymagałby zaangażowania 602. Pułku Transportu Samochodowego, co 
mogłoby uniemożliwić wykorzystanie tej jednostki (mającej działać na korzyść grup pancernych) 
w ramach operacji „Barbarossa”; patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 16. 5. Dywizja 
Górska zasłużyła się podczas operacji „Marita” przełamaniem greckiej obrony na przełęczy Rupel, 
zaś jej dowódca – gen. Juliusz Ringel – przed Anschlussem Austrii w 1938 r. był zawodowym 
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Jak wspomniano powyżej, lądowanie z powietrza miało mieć wsparcie 
w postaci desantu z morza. Broń ciężka, nienadająca się do przewiezienia drogą 
lotniczą, miała zostać przetransportowana na Kretę wraz z pozostałymi oddzia-
łami za pośrednictwem morskich konwojów. Czas ich wyjścia z greckich portów 
ustalono tak, by lądowanie przewożonych przez nie jednostek nastąpiło po zrzu-
cie strzelców spadochronowych; transportowane drogą morską posiłki były bo-
wiem potrzebne w dalszej fazie operacji24.

Początkowo termin rozpoczęcia operacji „Merkur” wyznaczono na dzień 
17 maja 1941 r., sztabowcy mieli więc stosunkowo niewiele czasu na przygoto-
wanie planu inwazji. Sytuację dodatkowo skomplikowała różnica poglądów 
pomiędzy dowódcą XI Korpusu Lotniczego i jego przełożonym – gen. Löhrem 
– co do sposobu użycia wojsk w trakcie akcji desantowej25. Gen. Aleksander 
Löhr optował za wariantem, w którym desant miał wylądować w zachodniej 
części wyspy, na odcinku od Maleme po Chanię (północno-zachodnia część 
Krety leżąca najbliżej Peloponezu). W dalszej kolejności przewidywano natarcie 
siłami dwóch dywizji w kierunku wschodnim. Zaletę tej koncepcji stanowiły: 
koncentracja sił na stosunkowo niedużym odcinku, możliwość szybkich kontr-
akcji i skuteczna ochrona z powietrza, którą w trakcie lądowania sił desanto-
wych mógł zapewnić VIII Korpus Lotniczy. Plan ten zdawał się być ostrożny, 
jednakże niekorzystnym następstwem jego realizacji mogły się okazać ciężkie 
i długotrwałe walki w terenie górzystym, w którym przeciwnik dysponował 
szczególnie dogodnymi warunkami obrony. Ponadto pojawiała się groźba użycia 
przez Brytyjczyków – w czasie desantowania sił niemieckich oraz w pierwszej 
fazie bitwy – lotnisk znajdujących się we wschodniej części wyspy26. Pogląd 
dowódcy 4. Floty Powietrznej wydawał się konserwatywny i szablonowy, na-
wiązywał do zasady koncentracji wysiłku w najważniejszym punkcie pola walki, 
a więc do stworzenia tzw. „Schwerpunktu”27.

żołnierzem Armii Austriackiej i członkiem tamtejszej nazistowskiej partii. Student uważał go za 
podkomendnego o trudnym charakterze i podejrzewał, że Löhr dyskretnie faworyzuje swego 
rodaka, który w dodatku był jego uczniem w wiedeńskiej Akademii Wojennej. Warto zaznaczyć, 
że wśród żołnierzy 5. Dywizji Górskiej przeważali Austriacy i Bawarczycy, uważający się za elitę 
niemieckiej piechoty i z pogardą traktujący pretensje do tego tytułu wysuwane przez strzelców 
spadochronowych Luftwaffe. Na ulicach Aten dochodziło więc często do różnych incydentów 
między żołnierzami wymienionych formacji; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 97–98.
24 Z zarekwirowanych greckich statków i kutrów rybackich zamierzano stworzyć dwie flotylle 
lekkie i jedną ciężką. Pierwsza z lekkich miała dotrzeć w rejon Maleme drugiego dnia operacji pod 
wieczór, natomiast druga miała osiągnąć port w Heraklionie w trzecim dniu inwazji; patrz: 
T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17.
25 Tamże.
26 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 35–36.
27 Dokładniej ujmując: po uprzednim przygotowaniu lotniczym w rejonie portu Kastelli, Löhr 
zakładał zrzucenie na wspomnianym obszarze Powietrznodesantowego Pułku Szturmowego oraz 
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pomiędzy dowódcą XI Korpusu Lotniczego i jego przełożonym – gen. Löhrem 
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żołnierzem Armii Austriackiej i członkiem tamtejszej nazistowskiej partii. Student uważał go za 
podkomendnego o trudnym charakterze i podejrzewał, że Löhr dyskretnie faworyzuje swego 
rodaka, który w dodatku był jego uczniem w wiedeńskiej Akademii Wojennej. Warto zaznaczyć, 
że wśród żołnierzy 5. Dywizji Górskiej przeważali Austriacy i Bawarczycy, uważający się za elitę 
niemieckiej piechoty i z pogardą traktujący pretensje do tego tytułu wysuwane przez strzelców 
spadochronowych Luftwaffe. Na ulicach Aten dochodziło więc często do różnych incydentów 
między żołnierzami wymienionych formacji; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 97–98.
24 Z zarekwirowanych greckich statków i kutrów rybackich zamierzano stworzyć dwie flotylle 
lekkie i jedną ciężką. Pierwsza z lekkich miała dotrzeć w rejon Maleme drugiego dnia operacji pod 
wieczór, natomiast druga miała osiągnąć port w Heraklionie w trzecim dniu inwazji; patrz: 
T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17.
25 Tamże.
26 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 35–36.
27 Dokładniej ujmując: po uprzednim przygotowaniu lotniczym w rejonie portu Kastelli, Löhr 
zakładał zrzucenie na wspomnianym obszarze Powietrznodesantowego Pułku Szturmowego oraz 

 Geneza operacji „Merkur” 

203

Wariant opracowany przez gen. Kurta Studenta i jego sztab zakładał 
zrzucenie jednostek powietrznodesantowych na siedem kluczowych punktów 
wyspy, do których należały: Kastelli, Maleme, Chania (Canea), Georgioupolis, 
Rethymnon (Retimo), Heraklion (Iraklion) i Askifou28. Na korzyść takiego roz-
wiązania przemawiał fakt sparaliżowania wszystkich lotnisk znajdujących się na 
wyspie i spożytkowania ich przez niemieckie samoloty lądujące z kolejnymi 
oddziałami i zaopatrzeniem. Dodatkowym czynnikiem warunkującym powodze-
nie operacji miało być niskie morale i niewielka wartość bojowa brytyjskich sił 
broniących Krety, uprzednio ewakuowanych z Grecji. Negatywną stronę roz-
wiązania gen. Studenta mogło stanowić natomiast rozproszenie desantowanych 
sił, a przez to ich osłabienie i brak możliwości zapewnienia im pełnej osłony ze 
strony samolotów VIII Korpusu Lotniczego29. Dowódca XI Korpusu sugerował 
przeprowadzenie ataku na szerokim froncie, był bowiem przekonany, że akcja 
tego typu doprowadzi do sparaliżowania systemu dowodzenia i obrony wojsk 
brytyjsko-greckich, a ponadto umożliwi lądowanie reszty sił inwazyjnych30.
Tym samym generał nawiązywał do tzw. „Ölfleckmethode”, a więc „metody 
plamy oleju”.

Koncepcja lansowana przez Aleksandra Löhra zyskała poparcie gen. von 
Richthofena, w którego opinii lotnictwo VIII Korpusu nie było w stanie przygo-
tować natarcia ani zapewnić skutecznego wsparcia dla wojsk lądowych działają-
cych na tak szerokim froncie, jaki przewidywał wariant Studenta. Jednakże w 
obliczu sporu, w którego rozstrzygnięciu niezwykle istotny był czas, Hermann 
Göring podjął kompromisową decyzję. Dyrektywa wydana przez niemieckiego 
marszałka 1 maja 1941 r. przewidywała m.in. zmniejszenie liczby punktów de-
santu z siedmiu do czterech i przeprowadzenie całego natarcia w dwóch fazach. 

całej 7. Dywizji Lotniczej z zadaniem opanowania obszernego przyczółka z lądowiskami. Na ten 
przyczółek miała być przetransportowana 5. Dywizja Górska, częściowo drogą lotniczą, częścio-
wo morską. Druga faza operacji miała polegać na uderzeniu w kierunku wschodnim wszystkimi 
zgromadzonymi siłami, przy pośrednim i bezpośrednim wsparciu całego lotnictwa. Cel natarcia 
stanowiło całkowite zniszczenie brytyjskich sił, opanowanie wszystkich lotnisk i portów północ-
nego wybrzeża (poczynając od Maleme, a kończąc na Heraklionie i wschodnim krańcu Krety). 
Ostatnia faza operacji przewidywała oczyszczenie pozostałego terytorium wyspy i obsadzenie jej 
taktycznie ważnych punktów; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 44–45.
28 Tamże, s. 44. Gen. Student odrzucał tym samym wariant sugerowany przez dowódcę 4. Floty 
Powietrznej. Taktyka tego rodzaju była bowiem – w jego opinii – przestarzała, pozwalała prze-
ciwnikowi na skoncentrowanie wszystkich odwodów w miejscu ataku i nie wykorzystywała zalet 
„oskrzydlenia z powietrza”. W konsekwencji prowadziła do obliczonej na wyczerpanie przeciwni-
ka bitwy, której rozstrzygnięcie nie mogło nastąpić w stosunkowo krótkim czasie; patrz: 
C. MacDonald, dz. cyt., s. 100.
29 Na podstawie raportów wywiadu niemieckiego zakładano niskie morale brytyjskich obrońców 
i możliwość napotkania słabego oporu z ich strony; patrz: T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbie-
gniewski, dz. cyt., s. 36.
30 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17.
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Rejon zachodni (Maleme i Chania) miał zostać zaatakowany o świcie dnia rozpo-
czynającego inwazję, natomiast cele położone na wschodzie (Rethymnon 
i Heraklion) – w tym samym dniu w godzinach popołudniowych. Przerwa między 
wspomnianymi atakami miała umożliwić wykorzystanie samolotów 4. Floty Po-
wietrznej najpierw na zachodnim, a następnie na wschodnim skrzydle natarcia31.

11 maja w dowództwie XI Korpusu Lotniczego w Atenach gen. Student 
przedstawił swoim podkomendnym zadania składające się na przebieg operacji 
„Merkur”. Zgodnie z dyrektywą Göringa, uderzenie na wyspę miało zostać wy-
konane w dwóch fazach. Wynikało to głównie z faktu dysponowania ograniczo-
ną liczbą samolotów transportowych, który to fakt uniemożliwiał jednoczesne 
zrzucenie wszystkich oddziałów spadochronowych32. Jak wspomniano powyżej, 
plan przewidywał dokonanie w pierwszym dniu operacji dwuetapowego ataku 
trzech grup zrzuconych na cztery sektory33. W celu jego realizacji postanowiono 
sformować trzy grupy uderzeniowe oznaczone kryptonimami: „Komet”, „Mars”, 
„Orion”34, przy czym każda spośród nich miała własnego dowódcę. Przez 
wzgląd na odróżnienie sił własnych od nieprzyjacielskich na czas operacji 
wprowadzono przemyślany system kryptonimów dla obiektów i jednostek. Za-
mieszczono go w załączniku do tajnej dyrektywy nr 5626/41, wydanej przez 
dowództwo XI Korpusu Lotniczego 14 maja 1941 r. Wspomniana dyrektywa, 
dotycząca sygnałów ziemnych dla lotnictwa, nakazywała m.in. oznaczanie 
miejsc pobytu własnych jednostek – nawet w przypadku chwilowych postojów –
przy pomocy flag ze swastyką; w podobny sposób przewidywano także ozna-
czanie pozycji punktów dowodzenia desantowanych oddziałów35.

31 Jak się później okazało, operację rozpoczęto według procedur zgodnych z dyrektywą Göringa, 
zakończono natomiast w sposób zbliżony do wariantu Löhra; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 45. 
Göring wybrał wariant Studenta, poddany pewnym poprawkom, gdyż przewidywał on szybkie 
rozstrzygnięcie bitwy o Kretę, na czym zależało przede wszystkim Hitlerowi pochłoniętemu bez 
reszty przygotowaniami do ataku na ZSRR. Jednakże koncepcja desantu w dwóch rzutach nie 
pozwalała na zadanie nokautującego ciosu z zaskoczenia, tzn. w sposób zgodny z planami gen. 
Studenta. Ten słaby punkt przyjętej strategii wynikał głównie z faktu, iż te same samoloty trans-
portowe miały przeprowadzić zarówno pierwszy, jak i drugi rzut desantu – powodzenie operacji 
zależało więc od dokładności zaplanowania lotów oraz od sprawnego przebiegu startów i lądowań 
na lotniskach stanowiących ich bazę operacyjną. Ponadto popołudniowe zrzuty we wschodniej 
części wyspy nie mogły już liczyć na czynnik zaskoczenia, lecz na spotkanie z uprzedzonym
i czujnym przeciwnikiem; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 100–101.
32 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17.
33 Pierwszy atak planowano na godzinę 715 w sektorach Maleme i Chania, zaś drugi na 1615

w dwóch innych rejonach wyspy – Rethymnon i Heraklion; patrz: J.Y. Nasse, dz. cyt., s. 18.
34 Tamże, s. 31. W literaturze przedmiotu wspomniane zgrupowania oznacza się także jako 
Gruppe West, Gruppe Mitte i Gruppe Ost (Grupa Zachód, Grupa Środek i Grupa Wschód); patrz: 
B. Quarrie, dz. cyt., s. 64–65.
35 Oprócz kryptonimów, dla trzech grup uderzeniowych wprowadzono także umowne oznaczenia 
dla obiektów i poszczególnych jednostek: lotnisko – Garten, użyteczny pas lądowania – Glatteis, 
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pozwalała na zadanie nokautującego ciosu z zaskoczenia, tzn. w sposób zgodny z planami gen. 
Studenta. Ten słaby punkt przyjętej strategii wynikał głównie z faktu, iż te same samoloty trans-
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33 Pierwszy atak planowano na godzinę 715 w sektorach Maleme i Chania, zaś drugi na 1615

w dwóch innych rejonach wyspy – Rethymnon i Heraklion; patrz: J.Y. Nasse, dz. cyt., s. 18.
34 Tamże, s. 31. W literaturze przedmiotu wspomniane zgrupowania oznacza się także jako 
Gruppe West, Gruppe Mitte i Gruppe Ost (Grupa Zachód, Grupa Środek i Grupa Wschód); patrz: 
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Według przyjętych założeń, zachodnią grupą uderzeniową – oznaczoną 
kryptonimem „Komet” – dowodzić miał gen. Eugen Meindl36, mający pod sobą 
Powietrznodesantowy Pułk Szturmowy, którego głównym zadaniem było opa-
nowanie lotniska Maleme i utrzymanie zdobytych pozycji do momentu lądowa-
nia 100. Pułku Strzelców Górskich37. Po wykonaniu tego zadania omawiane 
zgrupowanie miało nacierać wzdłuż wybrzeża w kierunku wschodnim, aby we 
współdziałaniu z grupą środkową opanować Chanię i Sudę38. W skład Powietrz-
nodesantowego Pułku Szturmowego Eugena Meindla wchodziły cztery batalio-
ny, spośród których pierwszy był batalionem szybowcowym, natomiast pozosta-
łe trzy – spadochronowymi39.

Zgrupowanie środkowe, oznaczone kryptonimem „Mars” i dowodzone 
przez gen. Wilhelma Süssmanna (dowódca 7. Dywizji Lotniczej), planowano 
zrzucić na zachód i południe od Chanii40. Desant wspomnianej grupy uderze-

nieużyteczny pas lądowania – Sturzacker, samolot na ziemi – Faulpelz, samolot w powietrzu 
– Beine, obrona przeciwlotnicza – Rakete, artyleria – Feuerwehr, kolumna wojska – Staubsauger, 
miejsce koncentracji sił nieprzyjaciela – Kundgebung, kwatery wojskowe – Stall, skład amunicji 
– Knalltopf, skład paliwa – Fundgrube, port – Schlüssel, ulica – Bandwurm, most – Spitzbogen, 
strumień – Schlange, zatoka – Friedhof, okręt wojenny – Blechpott, lotniskowiec – Tennisplatz, 
statek handlowy – Rauchkörper, samolot myśliwski – Igel, samolot dwusilnikowy – Zitrone, bom-
bowiec nurkujący – Star, bombowiec – Kartoffel, samolot transportowy – Traube, 1. Pułk Strzel-
ców Spadochronowych – Widder, 2. Pułk Strzelców Spadochronowych – Saturn, 3. Pułk Strzel-
ców Spadochronowych – Kastor, dowództwo operacyjne – Malta, 100. Pułk Strzelców Górskich 
– Steinbok, 85. Pułk Strzelców Górskich – Planet; patrz: J.Y. Nasse, dz. cyt., s. 30–32.
36 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 37. Eugen Meindl początkowo służył 
w 112. Pułku Artylerii Górskiej podczas kampanii norweskiej w 1940 r. W trakcie walk w Norwe-
gii Meindl i pewna liczba jego artylerzystów zostali zrzuceni jako posiłki w rejonie Narwiku, 
mimo iż nie przeszli profesjonalnego szkolenia spadochronowego. W rezultacie wspomnianej 
akcji oficer stał się entuzjastą desantów powietrznych i niebawem wystąpił z prośbą o przeniesie-
nie do formacji strzelców spadochronowych, w której przeszedł stosowne szkolenie. Potencjał 
i zapał Meindla nie umknęły uwadze gen. Studenta, który wyznaczył go wkrótce dowódcą formo-
wanego Powietrznodesantowego Pułku Szturmowego; patrz: P.D. Antill, Crete 1941. Germany’s 
lightning airborne assault, London 2005, s. 21.
37 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 37. Powietrznodesantowy Pułk 
Szturmowy składał się z czterech batalionów, przy czym w ramach zgrupowania „Komet” 
z 1. batalionu (szybowcowego) miały działać tylko 3. i 4. Kompania; patrz: T. Nowakowski, 
M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17. 1. i 2. kompania 1. batalionu Powietrznodesantowego Pułku Sztur-
mowego zostały bowiem użyte do wsparcia Grupy Środek (zgrupowanie „Mars”), gdzie miały 
zneutralizować stanowiska artylerii przeciwnika w rejonie Chanii; patrz: J.Y. Nasse, dz. cyt., s. 71.
38 F. Skibiński, dz. cyt., s. 48.
39 B. Quarrie, dz. cyt., s. 2 i 62. W literaturze spotyka się informację (nie do końca potwierdzoną), 
iż grupa uderzeniowa Meindla dysponowała liczbą 53 szybowców, które stanowiły ponad połowę 
wszystkich maszyn tego typu, jakimi dysponował XI Korpus Lotniczy gen. Studenta; patrz: 
C. MacDonald, dz. cyt., s. 113.
40 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 37.



Dominik Zemła 

 

206

niowej miał zostać przeprowadzony w dwóch fazach41. W dniu rozpoczynają-
cym inwazję, w godzinach porannych, zakładano w okolicy Chanii lądowanie 
dwóch kompanii batalionu szybowcowego „wypożyczonych” z Powietrznode-
santowego Pułku Szturmowego gen. Meindla. Oprócz wspomnianych kompanii, 
w rejonie tym lądować miały również 3. Pułk Strzelców Spadochronowych oraz 
Spadochronowy Batalion Pionierów z 7. Dywizji Lotniczej. Strefy lądowania 
znajdowały się na zachód i południe od miasta, którego opanowanie stanowiło 
zadanie priorytetowe dla lądujących jednostek. Tego samego dnia po południu 
w okolicy Rethymnonu planowano zrzut 2. Pułku Strzelców Spadochronowych 
(bez 2. batalionu) z rozkazem zdobycia wyżej wymienionej miejscowości42. Na 
zajętym przez strzelców spadochronowych lądowisku pod Rethymnonem prze-
widywano lądowanie samolotów transportowych przewożących jeden z pułków 
5. Dywizji Górskiej. Ponadto – według kalkulacji gen. Studenta – po opanowa-
niu wspomnianych celów zadaniem drugiego rzutu miało być połączenie z siła-
mi pierwszego desantu zgrupowania „Mars” i udział w boju o Chanię i Sudę43.

W skład wschodniej grupy uderzeniowej, oznaczonej kryptonimem 
„Orion”, wchodził 1. Pułk Strzelców Spadochronowych bez 4. i 12. kompanii, 
wzmocniony 2. batalionem 2. Pułku Strzelców Spadochronowych oraz 85. Puł-
kiem Strzelców Górskich. Komendę nad zgrupowaniem miał objąć dowódca 
5. Dywizji Strzelców Górskich – gen. Juliusz Ringel44, zaś zrzut wspomnianej 
grupy uderzeniowej planowano na godziny popołudniowe pierwszego dnia in-
wazji. Dla strzelców spadochronowych przewidziano zadanie opanowania mia-
sta i lotniska Heraklion, na którym w tym samym dniu miały lądować samoloty 
transportowe ze strzelcami górskimi na pokładach45. Po zajęciu wyznaczonych 
celów grupa miała nacierać w kierunku zachodnim, podążając na Chanię46.

Jednym z istotnych założeń operacji „Merkur” było pojmanie wyższych 
urzędników administracji wyspy w celu zmniejszenia ryzyka zawiązania zorga-

41 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17.
42 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 37.
43 F. Skibiński, dz. cyt., s. 49.
44 T. Nowakowski, M. Skotnicki, J. Zbiegniewski, dz. cyt., s. 37. W literaturze zachodniej spoty-
kamy informację, iż omawianym zgrupowaniem dowodził płk Bruno Bräuer (z pewnością miał 
objąć dowództwo nad zgrupowaniem do czasu przybycia Ringela); patrz: B. Quarrie, dz. cyt., 
s. 65. W skład sił zgrupowania „Orion” wchodzić miał ponadto batalion czołgów; patrz: F. Skibiń-
ski, dz. cyt., s. 49. Gen. Ringel od samego początku był pełen sceptycyzmu co do powodzenia 
akcji powietrznodesantowej na Krecie. W jego opinii operacja „Merkur” była „samobójczym 
przedsięwzięciem”; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 102. 
45 F. Skibiński, dz. cyt., s. 49.
46 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17. Pozostałe jednostki 5. Dywizji Strzelców Gór-
skich (w tym artyleria wchodząca w skład tejże dywizji), jak również przydzielone czołgi 
(z 5. Dywizji Pancernej), zgodnie z przyjętymi założeniami miały przybyć do portu w Heraklionie 
w trzecim dniu operacji; patrz: F. Skibiński, dz. cyt., s. 49.
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nizowanego ruchu oporu. Załącznik nr 2 do rozkazu operacyjnego wydanego 
przez dowództwo 3. Pułku Strzelców Spadochronowych stwierdzał: „W razie 
możliwości natychmiast zlokalizować i aresztować nieprzyjacielskich dowód-
ców wojskowych i przywódców lokalnej społeczności – dowódców dywizji 
i innych wysokich oficerów, burmistrza, szefa policji, biskupa oraz urzędników 
rządu kreteńskiego. Ludzi tych zachować w charakterze zakładników lub parla-
mentariuszy”47.

W trakcie przygotowań do planowanej inwazji na Kretę zwrócono uwa-
gę na możliwość wystąpienia ciągłego pragnienia dręczącego żołnierzy w gorą-
cym klimacie wyspy. Ponadto – przez wzgląd na potencjalne zagrożenie tyfusem 
– każdy pododdział wyposażono w środki do odkażania wody. Przewidywano 
także zaopatrywanie żołnierzy w dodatkowe zapasy wody pitnej. W tym celu 
kwatermistrzostwo XI Korpusu Lotniczego zarekwirowało na potrzeby operacji 
„Merkur” ateńską fabrykę wody mineralnej – zdolną do produkcji 2,5 tys. bute-
lek dziennie – wraz ze zmagazynowanym zapasem w postaci 100 tys. butelek48.
W czasie poprzedzającym planowaną inwazję sztab Seibta w Atenach – w celu 
stworzenia wolnych miejsc dla żołnierzy niemieckich mogących odnieść rany 
w trakcie przyszłych walk o Kretę – oczyszczał miejscowe szpitale z greckich 
pacjentów49.

Zorganizowanie operacji powietrznodesantowej na dużą skalę wymagało 
ogromnych przygotowań. Dla przeszło tysiąca samolotów potrzebne były liczne 
lotniska, położone jak najbliżej celu planowanego przedsięwzięcia. W związku 
z tym wykorzystano zarówno lotniska już istniejące, jak i budowano nowe. 
Wspomniane obiekty usytuowane były nie tylko w Attyce i na Peloponezie, ale 
ponadto na wyspach greckich i włoskich. Ostatecznie bazy lotnicze mające 
wspierać niemiecką inwazję objęły Kretę szerokim łukiem od południowego
cypla Peloponezu na zachodzie aż do wysp Rodos i Karpathos na wschodzie. 
Dla samolotów biorących udział w działaniach operacyjnych niezwykle istotne 
było zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów pędnych; według obliczeń, na 
10 dni operacji potrzebowano 6,8 tys. ton benzyny lotniczej. Przydatny dla 
Niemców okazał się jej zapas w postaci 1,5 tys. ton, które Brytyjczycy – ewaku-
ujący się z Grecji – pozostawili w pobliżu Pireusu50. Kwestia dostaw paliwa 
stanowiła jednak poważny problem logistyczny. Benzyna miała być dostarczana 

47 J. Lucas, dz. cyt., s. 65.
48 C. MacDonald, dz. cyt., s. 107–108. W kwestii wyżywienia desantowanych oddziałów przewi-
dywano w początkowym okresie walk korzystanie z żywności zdobycznej; patrz: T. Wołoszczuk, 
dz. cyt., s. 66.
49 C. MacDonald, dz. cyt., s. 115.
50 O tempie prac w ramach przygotowań do operacji „Merkur” świadczyło m.in. zbudowanie
nowego lotniska w Molaoi (na południu Peloponezu) w ciągu 10 dni oraz na wyspie Milos na 
przestrzeni zaledwie 72 godzin po jej opanowaniu; patrz: T. Wołoszczuk, dz. cyt., s. 65.
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do Grecji drogą morską – 9 tys. ton zamierzano przetransportować tankowcem 
z Rumunii, pozostałą zaś część przelaną do beczek miały dowieźć statki z wło-
skiego portu Triest usytuowanego nad Adriatykiem. Przy wyładunku oraz roz-
wożeniu paliwa stosowano jednakże bardzo prymitywne metody. XI Korpus 
Lotniczy nie dysponował bowiem oddziałami zaopatrzenia odpowiednio przygo-
towanymi do zadań tego rodzaju. Improwizowaną siłę roboczą tworzyli więc 
strzelcy górscy oraz pospiesznie zgromadzona w tym celu ludność grecka51.

Istotne utrudnienie dla przygotowań oraz dla późniejszego przebiegu ope-
racji „Merkur” stanowiły prymitywne środki łączności na poszczególnych lotni-
skach rozrzuconych na przestrzeni ponad 250 km pomiędzy Koryntem, Dadio-
nem i Atenami stanowiącymi punkt dowodzenia gen. Studenta. Sztab XI Korpu-
su Lotniczego musiał polegać na greckiej sieci telefonicznej uszkodzonej już 
wcześniej – podczas operacji „Marita” – i uzupełnionej niewielką liczbą telefo-
nów polowych. Improwizowana sieć łączności była jednakże bardzo zawodna, 
nie tylko na skutek awarii sprzętu, ale także w wyniku sabotażu greckiej ludno-
ści, która często kradła kable telefoniczne, znajdując dla nich w większości 
przypadków prywatne zastosowanie52.

Począwszy od 14 maja 1941 r., Luftwaffe rozpoczęła bombardowanie 
brytyjskich pozycji na Krecie53. Działania te miały na celu osłabienie potencjału 
obronnego jednostek osłaniających wyspę zarówno w wymiarze materialnym, 
jak i psychologicznym. Zdobycie całkowitego panowania w powietrzu w rejonie 
przyszłej inwazji było dla Niemców niezwykle istotnym warunkiem do prze-
prowadzenia akcji desantowej. W trakcie przygotowań do operacji nie zapo-
mniano także o akcjach mających charakter propagandowy. Aby skłonić kreteń-
ską ludność do współpracy, niemieccy piloci zrzucali ulotki wzywające do wy-

51 Według niektórych relacji, problemy związane z transportem paliwa, jego wyładunkiem i dal-
szym zaopatrzeniem w materiały pędne poszczególnych lotnisk miały zmusić gen. Studenta do 
dwukrotnego przełożenia terminu inwazji (z 15 na 18, a następnie na 20 maja); patrz: C. MacDo-
nald, dz. cyt., s. 108–109. Statki wiozące paliwo utknęły w Kanale Korynckim, przegrodzonym 
szczątkami zniszczonego w operacji „Hannibal” w kwietniu 1941 r. mostu, jednakże do 17 maja 
tor wodny został oczyszczony dzięki sprowadzeniu drogą lotniczą z Kilonii niemieckich nurków 
z odpowiednim sprzętem. Paliwo dostarczono następnie na lotniska odległe o 35–350 km od Pi-
reusu. Statki płynące z Włoch przetransportowały do ateńskiego portu około 8 tys. beczek benzy-
ny. W literaturze występują ponadto informacje, iż tankowiec płynący z Rumunii przewoził nie 9, 
lecz 12 tys. ton paliwa, a potrzeby samego tylko lotnictwa transportowego, według obliczeń sztabu 
XI Korpusu Lotniczego, szacowano na około 10 tys. ton benzyny lotniczej; patrz: T. Nowakowski, 
M. Skotnicki, dz. cyt., s. 19.
52 Wspomniany stan rzeczy był skutkiem niemieckich przygotowań do napaści na ZSRR. 4. Flota 
Powietrzna otrzymała bowiem rozkaz przerzucenia swoich jednostek łączności na terytorium 
Rumunii wraz z personelem naziemnym, co spowodowało, że oddziały powietrznodesantowe XI 
Korpusu Lotniczego były zdane wyłącznie na własne siły. Także i w tej dziedzinie „Barbarossa” 
kładła się cieniem na operacji „Merkur”; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 106–107.
53 P. Masson, Historia Wehrmachtu 1939–1945, Warszawa 1995, s. 110.
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Korpusu Lotniczego były zdane wyłącznie na własne siły. Także i w tej dziedzinie „Barbarossa” 
kładła się cieniem na operacji „Merkur”; patrz: C. MacDonald, dz. cyt., s. 106–107.
53 P. Masson, Historia Wehrmachtu 1939–1945, Warszawa 1995, s. 110.
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pędzenia brytyjskich wojsk. W materiałach tych podkreślano równocześnie, że 
jedynie kapitulacja wyspy umożliwi szybki powrót w rodzinne strony ponad 
dwudziestu tysięcy Kreteńczyków, którzy przebywali w tym czasie w obozach 
jenieckich w kontynentalnej Grecji54.

17 maja w godzinach porannych do Aten wezwano dowódców poszcze-
gólnych pułków i batalionów na odprawę w hotelu Grande Bretagne55. W jej 
trakcie, po wystąpieniu gen. Studenta, głos zabrał szef jego wywiadu – mjr Re-
inhardt – przedstawiając raport wywiadowczy (jak się później okazało, całkowi-
cie odbiegający od rzeczywistej sytuacji na Krecie), w którym liczebność sił 
brytyjskich na wyspie oceniano na około 5 tys. żołnierzy skoncentrowanych 
głównie wokół Maleme i Chanii. W Heraklionie przewidywano obecność około 
400, natomiast w Rethymnonie w ogóle nie stwierdzano obecności brytyjskiego 
garnizonu. Reinhardt donosił też o rzekomym działaniu wśród kreteńskiej lud-
ności potężnej „piątej kolumny”, mającej przyjść z pomocą jednostkom nie-
mieckim56. Student i jego sztab najwidoczniej nie wykazali żadnego zaintereso-
wania ogólną informacją – sporządzoną 31 marca, przed inwazją na Grecję 
– przedstawiającą Kreteńczyków jako ludzi inteligentnych, krewkich, pobudli-
wych, walecznych, a ponadto zawziętych. Rolniczej ludności zamieszkującej 
Kretę przypisywano także zwyczaj posługiwania się bronią w życiu codzien-
nym, prowadzenie prywatnych wojen oraz liczne porwania, do których miało 
dochodzić na porządku dziennym. W świetle przytoczonego komunikatu w Kre-
cie upatrywano krainę o wysokiej przestępczości, jej ludność w obliczu inwazji 
miała stawiać silny opór57.

Całkowite siły desantowe, które Niemcy zamierzali wykorzystać do reali-
zacji operacji „Merkur”, wynosiły 22 040 ludzi, spośród których 8060 stanowili 
strzelcy spadochronowi. W skład pozostałej liczby niemieckich sił inwazyjnych 
wchodzili strzelcy górscy i żołnierze należący do jednostek transportowych 

54 C. MacDonald, dz. cyt., s. 110 i 112.
55 We wspomnianym hotelu znajdowała się kwatera sztabu gen. Studenta; tamże, s. 112.
56 Tamże, s. 114. 24 kwietnia 1941 r. Brytyjczycy rozpoczęli wycofywanie swoich sił z Grecji 
w ramach operacji „Demon”. W ciągu 6 dni ewakuowano łącznie 50 732 żołnierzy, spośród któ-
rych większość trafiła na Kretę. Na greckim terytorium pozostawiono jednakże duże ilości sprzętu 
(m.in. dział i ciężarówek), do wywiezienia którego zabrakło już czasu. Wspomniana akcja przy-
czyniła się w dużym stopniu do wzmocnienia garnizonu Krety. W skład sił broniących wyspy 
miało wchodzić 32 tys. żołnierzy brytyjskich, australijskich i nowozelandzkich oraz 10 tys. Gre-
ków; patrz: M. Gilbert, Druga wojna światowa, Poznań 2000, s. 225 i 234. Na temat liczebności 
obrońców można napotkać także informację, iż gen. Bernard Freyberg – dowódca „Creforce” (siły 
broniące Krety) – dysponował liczbą 30 tys. żołnierzy; patrz: P. Masson, dz. cyt., s. 110.
57 A. Beevor, Kreta. Podbój i opór, Kraków 2011, s. 105.
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5. Dywizji Pancernej, których zamierzano przerzucić na Kretę w kolejnych 
dniach operacji58.

18 maja o 100 wydano rozkazy jasno wyznaczające cel operacji „Merkur”. 
Przewidywały one zdobycie Krety przez XI Korpus Lotniczy – przy współdzia-
łaniu z VIII Korpusem Lotniczym – poprzez opanowanie kluczowych lotnisk
oraz terenów desantem z powietrza i morza. Wyznaczone rejony miały zostać 
utrzymane przez jednostki desantowe do czasu zluzowania ich przez oddziały 
wojsk lądowych59. Według przyjętych założeń, pod koniec pierwszego dnia 
walk w rękach niemieckich miały się znajdować wszystkie kreteńskie lotniska60.

Sygnałem rozpoczynającym bezpośrednie przygotowania do przeprowa-
dzenia inwazji na Kretę miało być nadanie drogą radiową słowa „Merkur”, 
a następnie informacji o jej rozpoczęciu, ograniczających się do podania dnia 
i godziny lądowania pierwszej fali desantów. W związku z tym przez całą noc 
z 19 na 20 maja 1941 r., po otrzymaniu komunikatu o przytoczonej powyżej 
treści, trwały intensywne działania. Na odprawie żołnierze usłyszeli od swoich 
przełożonych, że „operacja ma być łatwizną”. Oczekiwano ponadto, iż pod ko-
niec pierwszego dnia batalii uda się osiągnąć pomyślne rozwiązanie. Jedynie 
żołnierze mający za sobą udział w podobnych operacjach wiedzieli tak napraw-
dę, co o tym myśleć61.

Dzięki przejęciu i rozszyfrowaniu radiowych meldunków Luftwaffe Bry-
tyjczycy znali termin rozpoczęcia niemieckiej inwazji na Kretę i jej główne cele, 
w sposób wystarczający orientując się w siłach i zamiarach przeciwnika62.
Wszelkie tajne radiogramy szyfrowane przez Niemców w systemie „Enigma” 
były odczytywane przez brytyjski kontrsystem „Ultra Secret”63, odnoszący duże 
sukcesy w rejonie Morza Śródziemnego przy prowadzeniu nasłuchu komunika-
tów taktycznych Luftwaffe, spośród których część przekazywano w postaci za-
szyfrowanej, a część bez stosowania szyfrów64. Wywiad dostarczał niezwykle 
cennych informacji, dzięki którym kierujący obroną wyspy nowozelandzki gen. 

58 750 niemieckich strzelców spadochronowych planowano przetransportować na Kretę za pośred-
nictwem szybowców desantowych, pozostałych zamierzano zrzucić na spadochronach; patrz: J.Y. 
Nasse, op. cit., s. 22.
59 J. Lucas, dz. cyt., s. 67–68.
60 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 17.
61 W odróżnieniu od meldunków sporządzonych po bitwie, donoszących o walce z doborowymi 
oddziałami broniącymi wyspy, na odprawach przedstawiano żołnierzom „niedowartościowany” 
obraz przeciwnika. Zdaniem jednego z uczestników wydarzeń, „obronę miały stanowić zdemorali-
zowane klęską w Grecji, rozbite i przemęczone wojska, bezładna zbieranina wygrzebana przez 
Anglików z najodleglejszych zakamarków ich kolonialnego imperium”; patrz: J. Lucas, dz. cyt., 
s. 68 i 72. 
62 P. Masson, dz. cyt., s. 110.
63 T. Nowakowski, M. Skotnicki, dz. cyt., s. 24.
64 K. Macksey, Największe błędy dowódców w II wojnie światowej, Warszawa 2002, s. 41.
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Bernard Freyberg mógł spodziewać się desantu z powietrza w sile wzmocnionej 
dywizji, wspartego desantem z morza65.

W rzeczywistości inwazja na Kretę, ze względu na prowadzone równo-
cześnie przygotowania do operacji „Barbarossa”, stanowiła dla niemieckich 
sztabowców improwizowane przedsięwzięcie, co nieuchronnie miało się odbić 
na jakości planowania zarówno na poziomie pułku i batalionu, jak i na szczeblu 
kompanii. Dotyczyło to również eskadr samolotów transportowych, czego do-
brym przykładem pozostaje fakt mówiący o tym, iż zaledwie na kilka godzin 
przed wyznaczonym startem pierwszej fali desantu zorientowano się o niedo-
starczeniu pilotom maszyn przewożących strzelców spadochronowych fotografii 
lotniczych stref zrzutu66.

W przeciwieństwie do drobiazgowych przygotowań, które poprzedzały 
wcześniejsze akcje powietrznodesantowe (m.in. atak na belgijski fort Eben-
Emael), tuż przed operacją „Merkur” dowódcy oddziałów szturmowych nie dys-
ponowali wystarczającą ilością czasu niezbędnego do opracowania taktycznych 
planów bitwy67. Strzelcy spadochronowi gen. Studenta nie mieli jednak żadnych 
obaw i większość z nich przystępowała do ostatnich przygotowań pełna wiary 
w czekające ich zwycięstwo. Zdaniem dowództwa XI Korpusu Lotniczego, żoł-
nierze „liczyli na łatwe zwycięstwo i szybkie wykonanie swojego zadania”68.

Bitwa o Kretę była pierwszą w historii wojen inwazją dokonaną 
z powietrza. Operacje powietrznodesantowe przeprowadzone przez niemieckie 
oddziały powietrznego desantu przed 20 maja 1941 r. miały bowiem charakter 
działań o znacznie mniejszym rozmachu, będących jedynie wsparciem dla nacie-
rających sił lądowych. Operacja „Merkur” stanowiła natomiast oryginalne 
przedsięwzięcie, w którym desant z powietrza pełnił rolę właściwego uderzenia. 
Była jednakże owocem wcześniejszych „sprawdzianów” w postaci powietrznych 
szturmów na Danię i Norwegię, Holandię, belgijski fort Eben-Emael oraz prze-
prawę na Kanale Korynckim. Zakończone powodzeniem przedsięwzięcia skłoni-
ły niemieckich sztabowców, z gen. Kurtem Studentem na czele, do dalszych 
posunięć. Tym samym narodził się śmiały i ambitny plan, w którym marszałek 
Rzeszy Hermann Göring widział doskonałą okazję do zrehabilitowania się za 
porażkę w bitwie powietrznej o Anglię, a sam Adolf Hitler dostrzegał szereg 

65 Tamże, s. 41–42.
66 C. MacDonald, dz. cyt., s. 116.
67 Tamże, s. 115.
68 Zadufanie żołnierzy niemieckich formacji powietrznodesantowych, biorących udział w ataku na 
Kretę, wynikało głównie z faktu oddziaływania hitlerowskich filmów propagandowych, które 
prezentowały fałszywy obraz wojny, ukazywanej jedynie jako triumfalny pochód, przy jednocze-
snym wystrzeganiu się przedstawiania ciał poległych żołnierzy niemieckich. Jedynie niewielu 
spośród tysięcy młodych ludzi, biorących udział w operacji „Merkur”, wiedziało tak naprawdę, 
czego się spodziewać – większość z nich nigdy nie brała udziału w walce; tamże, s. 116.
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różnorodnych korzyści. W jego zamyśle, największą z nich miało być skupienie 
uwagi całego świata na Morzu Śródziemnym w chwili intensywnych przygoto-
wań niemieckich sił zbrojnych do uderzenia na ZSRR.

Przedsięwzięcie to stanowiło niewątpliwie eksperyment, z którego obie 
walczące strony wyciągnęły wnioski rzutujące na dalszy przebieg działań zbroj-
nych II wojny światowej. Dla Niemców było to przede wszystkim „pyrrusowe 
zwycięstwo”, w którym słodycz sukcesu i chwały zmieszała się z goryczą 
ogromnych strat i ludzkiej tragedii. Operacja „Merkur” była początkiem końca 
świetności niemieckich wojsk powietrznodesantowych, które w czasie poprze-
dzającym inwazję na Kretę święciły swoje największe triumfy, zaś tuż po niej 
„przygasły” na kolejne lata wojny. Dla Brytyjczyków i Amerykanów był to nie-
zaprzeczalnie silny impuls do zaangażowania w rozbudowę wojsk powietrznego 
desantu; tym samym wydarzenie to w istotny sposób wpłynęło na rozwój sztuki 
wojennej XX w. Po dzień dzisiejszy stanowi więc interesujący przedmiot badań 
dla historyków i teoretyków wojskowości, pojawiając się nie tylko w dziełach 
historiografii zachodnioeuropejskiej. 
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Социальная реадаптация фронтовиков в период  

послевоенного восстановления на Украине (1945–1950 гг.) 
 

 
период Великой Отечественной войны произошли значитель-
ные изменения во взглядах определенной части населения Ук-
раины на ту систему ценностей, которая сложилась в предвоен-

ное время. В истории советского общества особым периодом также стал пос-
левоенный. Хотя эти годы оставили практически без изменений политичес-
кую и экономическую систему в СССР, но в обществе, после победоносного 
завершения войны происходили изменения, связанные с надеждами и ожида-
ниями, которые вызвали особый психологический климат и настроения. Насе-
ление страны перешло к мирной жизни, надеясь, что за порогом войны оста-
лось все самое страшное и тяжелое. В массовом сознании моделировалась 
особая концепция послевоенной жизни, стимулом которой был только один 
фактор – надежда, что вызвало оптимизм и эмоциональный подъем народа  
в решении основных задач восстановления народного хозяйства. 

Характерным для украинского социума после войны, был процесс обра-
зования новых социальных групп, среди которых значительно выделялась 
демобилизованные воины. В изучении различных аспектов указанного перио-
да отечественной истории, вопрос социальной реадаптации демобилизован-
ных воинов Советской армии занимает особое место. Исследование пробле-
матики, касающейся морально-психологического состояния бойцов вернув-
шихся с фронта, является одним из приоритетных направлений данного воп-
роса. Также, основными факторами, которые определяли потребности фрон-
товиков, были роль и место в послевоенном обществе, обустройство быта  
и наличие необходимых социальных условий. 

Изучением и исследованием вопросов послевоенного общества, учиты-
вая актуальность социальной проблематики в отечественной историографии, 
занимались историки как советского периода, так и современные ученые. 
Среди научных деятелей советского периода, особое место в данном направ-
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лении исследований занимают работы М.В. Коваля1. Также необходимо на-
звать таких историков, как: В.И. Юрчук2, И.П. Кожукало3, Г. Терещенко4, 
М.З. Данилюк5, П.И. Денисенко6, Т.Т. Гриценко7, в работах которых проана-
лизирована деятельность Коммунистической Партии относительно восстано-
вления народного хозяйства украинской республики.  

В современной исторической науке постсоветского периода значитель-
но изменились взгляды на события послевоенного периода, связанные с пере-
несением внимания от изучения деятельности советских государственных 
органов к изучению вопросов, направленных на исследование именно «чело-
веческого фактора» в сложные  послевоенные годы. Среди современных оте-
чественных историков, которые изучают социальную проблематику указанно-
го периода, следует назвать следующих: А.Е. Лысенко8, Н.И. Бушин9, 
А.Г. Перехрест10, И.В. Перехрест11, Л.В. Ковпак12, Г.М. Голыш13, Л.Г. Голыш14, 

                                           
1 Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війні 1939–1945 рр.: Спроба су-
часного концептуального бачення. – К.,1994. – 58 с. 
2 Юрчук В. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945–1952 
рр.). – К.: Політвидав України, 1965. – 255 с. 
3 Юрчук В.И., Кожукало И.П. Коммунистическая партия во главе всенародной борьбы за восс-
тановление и развитие народного хозяйства Советской Украины (1946–1950 гг.).  
– К.:Политиздат Украины, 1986. – 365 с. 
4 Терещенко Г.І. Організаторська діяльність Комуністичної партії по підготовці робітничих 
кадрів на Україні. – К., 1974. –   159 с. 
5 Данилюк М.З. Коммунистическая партия Украины – вдохновитель и организатор трудовых 
подвигов украинского народа в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Авторефе-
рат диссертации д-ра ист. наук / КГУ. – К.,1970. – 46 с.  
6 Денисенко П.І. Комуністична партія України – організатор відбудови народного господарства 
республіки (1943-1945 рр.). – К., Політвидав України, 1986. – 176 с.  
7 Гриценко Т.Т. Забота партии о материально-бытовом обеспечении населения освобожденных 
районов // Коммунистическая партия – организатор освобождения Советской Украины от фаши-
стских захватчиков. – К.,1975. – С.319–328. 
8 Лисенко О.Є. Людський фактор Перемоги // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / 
НАН України. Ін-т історії України. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 14–22. 
9 Бушин М.І., Перехрест І.В. Евакуація матеріальних ресурсів та населення України на початку 
Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) // Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. статей. 
 – К., 2002. – Вип.. – С. 176–183.  
10 Перехрест О.Г. Наслідки нацистської окупації українського села в період німецько-радянської 
війни 1941–1945 рр. // Історичні і політологічні дослідження. – 2005. – №1(23). – С. 251–263. 
11 Перехрест І.В. Санітарно-епідеміологічний стан в сільській місцевості України та заходи щодо 
його покращення в перші повоєнні роки (1943–1945 рр.) // Український селянин: Збірник науко-
вих праць. – Черкаси, 2005. – Вип.9. – С.237–242. 
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лении исследований занимают работы М.В. Коваля1. Также необходимо на-
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И.В. Рыбак15, К.Е. Горбунов16, Т.В. Вронская17, В.И. Изюмов18, В. Марочко19, 
И. Романюк и др20. 
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ной армии, которыми эти хозяйства пользовались, в соответствии с законом  
о сельскохозяйственных налогах. Также, демобилизованные из Красной ар-
мии освобождались от выплаты военного налога. Льготы по военному налогу 
сохранялись за членами их семей, которыми они пользовались до возвраще-
ния военнослужащего. Для демобилизованных из армии и их жен, отменялся 
налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, установлен-
ный для военнослужащих и их жен, сроком на 1 год со дня демобилизации 
военнослужащего23. Но трудности послевоенного времени и частые случаи 
бездушного отношения государственных структур к нерешенным проблемам 
фронтовиков, значительно замедляли процесс их социальной реадаптации. 

Условия данного периода требовали от органов государственной власти 
проведения такой политики, которая бы способствовала улучшению материа-
льно-бытовых условий населения республики. Но в целом, план восстановле-
ния и развития народного хозяйства СССР характеризовался наращиванием 
военной мощи государства, и, отнюдь не улучшением уровня жизни и быта 
людей. Отсутствие должного внимания к материально-бытовым проблемам, 
фактически принудительный, бесперспективный труд были нормой жизни 
обычного гражданина. Не решенными для населения, достаточно долгое вре-
мя, оставались такие вопросы, как медленное восстановление жилищного 
фонда, острая нехватка продовольственных товаров, недостаточное медицин-
ское обслуживание, криминогенная ситуация в обществе. 

Нестабильные послевоенные условия были также осложнены голодом 
1946–1947 гг, который по своему характеру был искусственный. Вследствие 
расширения обрабатываемых площадей в течение 1946 г., при отсутствии 
материальных и технических ресурсов, сохранялся низкий агротехнический 
уровень производства. Природно-климатические условия, в частности малос-
нежная зима 1945–1946 гг. и весенне-летняя засуха (до +39°С) также значите-
льно ухудшили ситуацию в республике. План хлебозаготовок на 1946 г. для 
Украины был нереальным – 340 миллионов пудов зерна, который впоследст-
вии был увеличен до 362 млн. 750 тыс. пудов. В начале 1947 г. руководство 
УССР неоднократно обращалось к правительству с просьбой о предоставле-
нии государственных займов зерном и фуражом, но эти обращения, к сожале-
нию, были проигнорированы высшими органами власти, следствием чего 
было усиление голода, резкое ухудшение состояния здоровья миллионов гра-
ждан Украины и повышение уровня смертности среди населения республики. 
Несмотря на идеологическое давление, поставки хлеба были чрезвычайно 
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медленными. Вследствие этого, план 1946 г. был выполнен лишь на 62,4%24. 
Любое сопротивление населения проведению кампании хлебозаготовок прео-
долевалось репрессиями. Согласно Закона «О пяти колосках», который дейст-
вовал с августа 1932 г., к уголовной ответственности привлекали сельское 
население, руководителей хозяйств, среди которых более 70 % составляли 
участники Великой Отечественной войны. 

Особенно ощутимыми последствия голода стали весной 1947 г. Среди 
населения, особенно сельской местности, возросло количество заболеваний 
дистрофией. Так, только в Полтавской области, за период с 10.02.1947 г. по 
10.03.1947 г., количество больных дистрофией увеличилась с 1,6 до 2 тыс. 
человек, в Днепропетровской области – с 20 до 42 тыс. в Сталинской – с 30,8 
до 44,6 тыс., в Харьковской области – с 18,6 до 58 тыс. человек. Подобная 
ситуация наблюдалась и в других областях республики25. Если на 01.06.1947 г. 
в республике насчитывалось 1 074 314 человек больных дистрофией, из них 
828 429 человек, или 77,1 % были жителями сельской местности, то  
к 20.06.1947 г. количество больных лиц достигло 1 154 198 человек26. 

Необходимо отметить, что значительное количество лиц, которые боле-
ли дистрофией, были не госпитализированы вследствие ограниченного коли-
чества коек в больничных учреждениях. Например, в названной Полтавской 
области, на 10.03.1947 г., из 2 тыс. больных было госпитализировано только 
513 человек, хотя в больничных учреждениях области насчитывалось 2432 
места27. Уже на 20.06.1947 г., в области из 60 284 больных были госпитализи-
рованы лишь 18 237 человек28. В Харьковской области, из 88,8 тыс. больных 
были госпитализированы лишь 44,5 тыс.29. В Винницкой области, с 10.03.1947 
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г. по 10.05.1947 г. из 416 833 человек было госпитализировано 27 29830. Похо-
жая ситуация наблюдалась в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, 
Ворошиловоградской, Сталинской и других областях. Большинство больниц, 
в указанный период, имели значительные трудности с поставками продоволь-
ствия (муки, жиров, крупы, сахара), топлива, транспорта. Фонды многих бо-
льниц не отоваривались, не хватало помещений, а те которые функциониро-
вали, нуждались в ремонте. Также, некоторые лечебные учреждения не полу-
чили инструкций по лечению дистрофии31. 

Бездействие органов власти разных уровней, в условиях голода, вызвала 
недоверие к ним у большинства населения Украины, и особенно у тех, кто  
в годы Великой Отечественной войны находился на фронте. Выдержав ужас-
ные испытания войной, и вернувшись, надеясь на лучшую жизнь, многие из 
фронтовиков, и, в частности инвалидов войны, умерли именно во время голо-
да 1946–1947 гг. Изменения физического и морально-психологического сос-
тояния населения в результате войны, были дополнены физическими и психо-
логическими расстройствами, вызванными голодом – опуханием, белковым 
дефицитом, обезвоживанием организма, приобретенными болезнями, увечь-
ем. Частыми становились случаи самоубийства, людоедства. 

Обратим внимание на то, что фактически до марта 1947 г., партийные  
и государственные органы власти действительно мало внимания уделяли воп-
росам борьбы с заболеваниями, которые возникли во время голода, наведение 
порядка в больницах и поликлиниках, а также организации и улучшения рабо-
ты столовых и пунктов питания в колхозах и на промышленных предприяти-
ях32. Только в условиях нарастающего голода, руководство республики начало 
работу по выполнению перечисленных вопросов. Так, было увеличено коли-
чество коек для госпитализации больных, потребительская кооперация начала 
разворачивать работу по организации сельских столовых, для особо нуждаю-
щегося населения. Уже на 01.03.1947 г. было организовано и работало 4036 
сельских столовых, где один раз в день отпускалась горячая жидкая пища  
и 100 гр. хлеба на человека по коммерческой цене. В некоторых колхозах 
Днепропетровской области, за счет местных продовольственных ресурсов,  
в столовых было организовано двухразовое питание33. В Киевской области 

                                           
30 История Коммунистической партии Советского Союза. В 6-ти т. – Т. 5. Коммунистическая 
партия накануне и в годы Великой Отечественной войны, в период упрочнения и развития соци-
алистического общества 1938–1958 гг: Кн.2 (1945–1959 гг.). – М.: Политиздат, 1980. – С. 153. 
31 ДАЧО. – Ф.Р – 2417. – Оп.1. – Спр. 19. Постанови та розпорядження виконкому Київської 
обласної Ради депутатів трудящих (9 квітня – 23 грудня 1943 р.). – С. 24–24 об. 
32 П. Добров, І. Перехрест. Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення 
України та їх ліквідація в період відбудови (1943–1950 рр.). – Д.: ДонНУ, 2007. – С.121. 
33 П. Добров, І. Перехрест. Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення 
України та їх ліквідація в період відбудови (1943–1950 рр.). – Д.: ДонНУ, 2007. – С. 122. 
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была предоставлена разовая помощь продтоварами семьям погибших фронто-
виков и многодетным семьям из расчета 150 гр. на 1 день. Также рекомендо-
валось колхозам, при выпечке хлеба добавлять подсолнечный жмых в количе-
стве 5-7% к весу муки, которая тратилось на выпечку хлеба. В селах области 
организовывались столовые для питания населения, пострадавшего от засухи. 
Например, с января по март 1947 г. было организовано 186 столовых, обеспе-
чивающих ежедневно 32 тыс. человек, а с 1 апреля 1947 г. в колхозах области 
планировалось расширить сеть столовых из расчета отпуска горячих блюд на 
50 тыс. человек. Планировалась следующая закладка продуктов на одно блю-
до: мяса-рыбы – 25 гр., картофеля овощей – 100 гр., крупы – 25 гр. Выдачу 
хлеба планировалось довести до 200 гр. на человека34. 

Несмотря на те меры, которые проводились советским руководством  
в регионах республики охваченных голодом, заболеваемость и смертность от 
голода уменьшались очень медленно, ведь ими было охвачено лишь часть 
таких регионов. 

Отметим также, что значительная работа в направлении лечения голо-
дающего населения была проведена украинскими медицинскими работника-
ми. Именно их самоотверженный труд спас от смерти значительную часть 
населения республики. Но в условиях послевоенного восстановления, недо-
статочного финансирования и организации медицинского обслуживания, кад-
ровых проблем, медицинские учреждения были не в состоянии оказывать 
необходимую помощь голодающим и больным в полном объеме. 

Таким образом, процесс социальной реадаптации демобилизованных 
воинов в период послевоенной разрухи усугублялся многими факторами, выз-
ванными последствиями Великой Отечественной войны, а также политикой 
советского руководства, в которой имели место такие явления, как искусст-
венный голод 1946–1947 гг. 

Одной из проблем, которая значительно обостряла состояние социаль-
но-бытовой сферы населения республики в 1946–1950 гг., была сложная ситу-
ация в жилищно-коммунальном секторе большинства областей. Значительная 
часть фронтовиков до конца 40-х годов не смогли наладить свой быт вследст-
вие отсутствия нормальных условий проживания. Так, в Киевской, Полтавс-
кой, Кировоградской областях, по состоянию на 01.08.1949 г. было отмечено 
недостаточное выполнения местными органами власти постановления  
«О выполнении плана капитальных ремонтов жилого фонда». Исполкомы 
горсоветов депутатов трудящихся не уделяли достаточного внимания вопро-
сам улучшения бытовых условий населения. Отмечено также, что санитарное 
состояние городов и многих райцентров определялся к тому времени, как 
                                           
34 ДАЧО. – Ф.Р – 2417. – Оп.1. – Спр. 19. Постанови та розпорядження виконкому Київської 
обласної Ради депутатів трудящих (9 квітня – 23 грудня 1943 р.). – С. 20. 
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неудовлетворительное35. Несмотря на нерешенные вопросы в жилищно-
коммунальном секторе, властные структуры иногда применяли жесткие мето-
ды урегулирования данного вопроса. Так, во всех городах выделялись лица, 
которые отвечали за прописку и выписку населения, преследовались случаи 
проживания граждан на обслуживающих ими объектах, квартирах без паспор-
тов и с просроченными документами. Также не принимались на работу граж-
дане без паспортов36. 

Методы решения неотложных вопросов населения республики остава-
лись старыми еще длительный период. Бытовые проблемы рядового гражда-
нина, особенно в сельской местности, и дальше оставались без внимания го-
сударственных и партийных органов. В большинстве областей сельские насе-
ленные пункты, вплоть до конца 1940-х гг., были лишены электроэнергии  
и водоснабжения, острой оставалась топливная проблема, жилье сооружалось 
низкого качества. Наряду с этим, недостаточно использовались возможности 
для производства местных строительных материалов, что не давало возмож-
ности обеспечить сельское население необходимым жильем в течение после-
военной пятилетки, хотя органами власти неоднократно подчеркивалось сло-
жное положение в жилищном секторе республики. Принятые государствен-
ными органами меры, а также усилия самого населения способствовали лишь 
некоторому ослаблению жилищного кризиса. 

Таким образом, социальные условия, в которых проживало население  
в сельской местности, как и до войны, оставались плачевными. Также, в пос-
левоенном селе имели место факты бесхозяйственности и безответственности 
определенных органов власти, что приводило к текучести кадров и снижению 
уровня жизни населения. Непосильный труд многих колхозников, среди кото-
рых большинство были бывшими фронтовиками, конечно, способствовал 
восстановлению сельского хозяйства, но коренным образом изменить ситуа-
цию в этой области не мог. Так, перераспределение средств в экономике стра-
ны постоянно было не в пользу ее аграрного сектора. Важным в данном на-
правлении был тот фактор, что впоследствии демобилизации, в сельское хо-
зяйство Украины вернулось около 1,3 миллиона солдат и офицеров, что в зна-
чительной мере облегчило решение проблемы кадров37.  

В процессе социальной реадаптации фронтовиков важную роль играло 
налаживание повседневной жизни, которое определялось объективными 
                                           
35 ДАЧО. – Ф.Р – 121. – Оп.2. – Спр. 138. Переписка с областными и местными учреждниями  
и организациями о трудоустройства инвалидов Отечественной войны, благоустройстве городов, 
радиофикации колхозов Киевской области (январь – декабрь 1949 г.). – С. 37. 
36 ДАЧО. – Ф.Р – 2417. – Оп.1. – Спр. 19. Постанови та розпорядження виконкому Київської 
обласної Ради депутатів трудящих (9 квітня – 23 грудня 1943 р.). – С. 31. 
37 Юрчук В. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945–1952 
рр.) / В. Юрчук. – К.: Політвидав України, 1965. – С. 76. 
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В процессе социальной реадаптации фронтовиков важную роль играло 
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условиями развития общества. Учитывая то, что массовая демобилизация 
проходила в течение 1945–1946 гг., социальная адаптация к условиям после-
военного времени, у большинства фронтовиков, происходила достаточно быс-
тро. В кратчайшие сроки им необходимо было решить вопрос с жильем, тру-
доустройством, налаживанием хозяйства. Анализируя послевоенную полити-
ку органов государственной власти в социальной сфере, необходимо отме-
тить, что многое, в направлении повседневного обустройства фронтовиков 
было сделано именно партийными и общественными организациями.  

Что касается психологической реадаптации, то у большинства демоби-
лизованных воинов, этот процесс проходил гораздо медленнее и сложнее. 
Большинство фронтовиков смогли найти свое место в обществе, а некоторые, 
в течение значительного времени так и не смогли адаптироваться к сложным 
послевоенным условиям из собственного соображения, о чем свидетельство-
вали примеры асоциального поведения. Также, в некоторой степени и та по-
литика, которая проводилась государственными органами, не могла способст-
вовать быстрому налаживанию их повседневной жизни. Нередкими были 
случаи, когда представители власти забывали о защитниках Родины. Так,  
21 февраля 1948 г. Президиум Верховного Совета  СССР, принял указ  
«О выселении из Украинской ССР лиц, которые злостно уклоняются от тру-
довой деятельности в сельском хозяйстве и ведут антиобщественный, парази-
тический образ жизни». Названный указ, давал право местному руководству, с 
помощью колхозных собраний, решать вопросы о вывозе за пределы респуб-
лики в отдаленные районы СССР, практически любого, кто жил в селе. Таким 
образом, на конец августа 1948 г., с Украины было выселено около 9 тыс. че-
ловек, с ними также выехали почти 3 тыс. членов их семей38.  

Следует отметить, что среди них далеко не все были лицами, которые 
вели асоциальный образ жизни. Были случаи выселения нетрудоспособных 
лиц и их семей, а также лиц пенсионного возраста. Подобные действия совет-
ского руководства делали психологическое состояние и настроения сельских 
жителей тревожными и напряженными. В условиях страха и подавленности 
бывшие фронтовики должны были проходить этапы реадаптации после войны 
и адаптации к изменяющимся условиям послевоенного общества. Такие фак-
торы порождали у них неуверенность в завтрашнем дне, безынициативность  
и равнодушие к общественной жизни. Отсюда имеем такие негативные, и 
характерные для этого периода факторы, как бродяжничество, попрошайни-
чество, спекуляцию, пьянство, бандитизм. Значительно подавляли состояние 
населения и такие факторы, как зависимость от колхоза и отсутствие каких-
либо возможностей для социальной мобильности. Жители села были лишены 
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права проживать за пределами своего села, а находиться в городах, райцент-
рах и поселках городского типа не более 5 суток. Но, даже паспортные огра-
ничения не могли прекратить массовых побегов из села, что было вызвано 
значительным ухудшением уровня жизни в сельской местности. Состояние 
повседневности сельского населения Советской Украины в 1948–1950 гг. мо-
жно охарактеризовать как сложное и нестабильное. Это определялось, прежде 
всего, низким уровнем оплаты труда в колхозах, работа в котором давала 5% 
денежных доходов, 35% зерновых, 1% мяса и сала, 0,5% молочной продук-
ции39. Учитывая низкий уровень оплаты труда, работник колхоза  вынужден 
был большую часть своего времени уделять работе в личном хозяйстве, что, 
как известно, облагалось государственным натуральным и денежным налогом.  

Как уже отмечалось, нерешенной в сельской местности оставалась си-
туация с жильем. Тысячи семей жили в малоприспособленных для прожива-
ния помещениях: сараях, землянках, хозяйственных помещениях. Нехватка 
строительных материалов, квалифицированной рабочей силы заставлял людей 
строить примитивное жилье. Выборочные обследования сел Черниговской 
области, проведенные комиссией ЦК КП(б)У в 1949 г., показали, что постро-
енные дома в большинстве случаев представляли собой четырехстенную пос-
тройку с большой печью в углу. Стены большинства домов были сплетены из 
хвороста или из рубленых деревянных пластин, обмазанных глиной с обеих 
сторон. Крыши соломенные, пол глиняный. Окна, как правило, были малень-
кие, с низкими подоконниками. Обследование в Полтавской области показало, 
что дома строились без проектов, причем многие из них имели примитивный 
характер, как в части планирования, так и архитектурного оформления. Боль-
шинство домов были однокомнатные или состояли из одной комнаты и кух-
ни40. К началу 50-х годов жилищные условия населения сельской местности 
Украины оставались чрезвычайно тяжелыми. Для ремонта зданий не хватало 
мужских рук. Достаточно сложной была проблема топлива, особенно в юж-
ных областях республики. Редко в таких домах были керосиновые лампы, 
чаще использовалась известная с древнейших времен лучина. Устройство 
сельских домов было скромным, а сама постройка почти не отличалась от 
довоенной. Один из инструкторов ЦК КП(б)У, посетив в 1949 г. села Сумщи-
ны, писал в докладной записке в адрес руководства: «Усадьбы многих колхо-
зов заброшенные, завалены разнообразным инвентарем. Подавляющее боль-
шинство домов колхозников не ограждены, не побелены. Окна многих домов 
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не застеклены, а заткнуты разным тряпьем ». Таким было характерное описа-
ние украинского села41.  

Послевоенные экономические трудности негативно повлияли на уро-
вень бытового обслуживания населения. К тому же, с 1946 по 1951 гг., по 
инициативе республиканских инстанций произошло значительное сокраще-
ние количества промышленных артелей, в составе которых действовали раз-
личные бытовые мастерские, что отрицательно сказывалось на быте населе-
ния. Значительная часть фронтовиков длительное время продолжали носить 
военную форму и обувь. Почти полностью отсутствовали в продаже мебель, 
велосипеды, радиоприемники. Так, в газете «Правда Украины» было отмече-
но: «В сельских магазинах очень часто нет самых необходимых предметов. 
Помещения многих магазинов давно не ремонтировались. В них тесно и гряз-
но. Особенно плохо налажено торговлю в селах, расположенных далеко от 
райцентров и главных путей. Жители,   иногда лишены возможности купить  
в магазине даже такие товары, как керосин, соль, сигареты, мыло»42. 

Медленно восстанавливалась сеть предприятий общественного пита-
ния. В 1949 г. в сельской местности насчитывалось 4407 таких заведений. Но к 
концу 40-х годов не удалось восстановить их довоенное количество. Создава-
лась сеть примитивных буфетов и закусочных, торгующих спиртным.  

Таким образом, социальные условия, для обустройства нормальной по-
вседневной жизни фронтовиков были достаточно сложными, как в городе, так 
и в сельской местности. Хотя, как уже было обозначено, бывшие воины имели 
определенные льготы и права, процесс их социальной реадаптации значитель-
но усложнялся трудностями послевоенного времени, а часто и политикой 
советского руководства, которая игнорировала сложные повседневные вопро-
сы разных социальных категорий.   

Важным вопросом налаживания повседневной жизни фронтовиков бы-
ло медицинское обслуживание, так как многие из них, впоследствии получен-
ных травм и увечий на войне, нуждались в медицинской помощи. Восстанов-
ление медицинской сферы, в данный период, продвигалось медленно, и  уро-
вень такого обслуживания оставался  низким. Хотя, уже в 1946 г. общее коли-
чество больничных коек в медицинских учреждениях республики превысило 
довоенный уровень, однако материальная база больниц, их кадровый состав 
были крайне неудовлетворительными. Так, заведующий участковой больни-
цей Приморского района Запорожской области в письме руководящих инста-
нций республики в 1949 году писал: «Больница расположена в нескольких 
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небольших комнатах, оснащена лишь одним стерилизатором, шприцем, двумя 
пинцетами, скальпелями. Прием больных ведется в неотапливаемом помеще-
нии, где нет даже стульев и стола. Сильнодействующих медикаментов боль-
ные не получают. Отсутствие транспорта приводит к тому, что значительная 
часть больных с воспалением легких, туберкулезом, в отдаленных селах не 
получает квалифицированной медицинской помощи». Такое положение было 
характерно для многих медицинских учреждений, особенно в сельской мест-
ности. Так, в 1949 г. из 380 сельских больниц клинически-диагностические 
лаборатории имели только 88, а рентгеновский – 56. Не хватало санпропуск-
ников, мебели,   белья43. Отсутствие в сельской местности разветвленной сети 
медицинских учреждений, укомплектованных специалистами, оснащенных 
необходимым оборудованием, приводила к тому, что значительная часть 
сельских жителей были вынуждены обращаться за помощью в городские бо-
льницы. Также, в селах высоким оставался уровень смертности, что было свя-
зано с низким уровнем медицинского обслуживания.  

В целом, анализируя процессы восстановления социально-бытовой 
сферы украинского села, отметим, что в конце 1940-х и в начале 1950-х годов 
наблюдался довольно низкий количественный и качественный показатели  
в восстановлении жилищного фонда, медицинском, торговом и бытовом об-
служивании населения. Конечно, проблемы и трудности в восстановлении 
социально-бытовой сферы объяснялись в большей степени послевоенной раз-
рухой, но такие факторы как остаточный принцип финансирования, в некото-
рой степени безразличное отношение государственных органов к нуждам 
населения приводило к значительному замедленного в решении повседневных 
социальных проблем.  

Учитывая трудности и нестабильность указанного периода, значительно 
обострилась криминогенная ситуация в республике. Вернувшись с фронта, 
как уже было отмечено, не все фронтовики смогли адаптироваться к сложным 
условиям послевоенного времени и часто демонстрировали примеры асоциа-
льного поведения, становясь на путь совершения правонарушений. Так, по 
данным архивных источников, состоянием на декабрь 1946 г., в 22-х областях 
УССР было не трудоустроено по разным причинам 37 178 демобилизованных 
из Советской армии44. По неполным данным, на 1946 г., демобилизованными 
военнослужащими было совершено 518 уголовных преступлений, из них: 
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небольших комнатах, оснащена лишь одним стерилизатором, шприцем, двумя 
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военнослужащими было совершено 518 уголовных преступлений, из них: 
                                           
43 Рибак І.В. Стан соціально-побутової сфери українського повоєнного села (1946–1955 рр.)  
//УІЖ. – 1994. – №1. – С. 67. 
44 Центральный державний архів громадський об’єднань і організацій України (дальше ЦДАГО 
України). – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 4891. Отчеты, докладные записки информации обкомов 
КП(б)У, Министерства социального обеспечения УССР и военного отдела о состоянии трудово-
го устройства, материально-бытового обеспечения и политической работы среди инвалидов 
Отечественной войны, демобилизованных воинов Советской армии. – С.1. 
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грабежей – 71, краж – 203, хулиганства – 56, других правонарушений – 24445. 
По отдельным областям можно привести следующие данные: в Волынской 
области, в 1946 г., было привлечено к ответственности за уголовные правона-
рушения, из числа демобилизованных 110 человек46. В Николаевской области 
– 232 человека, в Днепропетровске – 6 человек47. По сообщениям начальников 
областных управлений милиции, среди главных причин низкого процента 
трудоустройства такого количества демобилизованных, можно назвать устра-
нение указанной категории населения от предложенных им должностей, по 
мотивам предоставления должностей с низкой оплатой, по сравнению с окла-
дами, которые они получали в армии, а также устранение от работы части 
демобилизованных, которые занимались спекуляцией. Приведенные данные 
свидетельствуют и о том, что недостатки в политике трудоустройства фронто-
виков, стали причиной того, что морально неустойчивая их часть становилась 
на путь совершения правонарушений48.  

Частыми, в послевоенном обществе, были факты, когда демобилизо-
ванные не трудоустраивались по собственному желанию, самоотстранялись от 
должностей, предложенных им, занимались попрошайничеством, бродяжни-
чеством, спекуляцией, проявляли аморальное поведение. Так, в Запорожской 
области полковник Сыч, член ВКП (б) продал усадьбу, выделенную ему гор-
советом в соответствии с законом и квартиру. Майор Крупский занимался 
спекуляцией, подполковник Савельев и полковник Ильин допускали проявле-
ния аморального поведения49. В некоторых регионах партийные организации 
не уделяли должного внимания данному вопросу. Так, в Винницкой области, 
советско-партийные организации мало уделяли внимания политической рабо-
те среди демобилизованных, особенно рядового и сержантского состава и не 
обеспечили надлежащего трудоустройства. Частым были случаи отсутствия 
индивидуального подхода к фронтовикам в вопросах трудоустройства. На 
предприятиях была слабо организована переквалификация для демобилизо-
ванных, которые не имели специальностей50. Например, в Ворошиловоградс-
                                           
45 Там же. – С. 2.  
46 ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 4891. Отчеты, докладные записки информации обко-
мов КП(б)У, Министерства социального обеспечения УССР и военного отдела о состоянии 
трудового устройства, материально-бытового обеспечения и политической работы среди инва-
лидов Отечественной войны, демобилизованных воинов Советской армии. – С.4 
47Там же. – С.5. 
48Там же. – С.8–9 
49 ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 83. – Спр. 71. Информации, справки, переписка по вопросам 
выполнения закона о демобилизации, трудоустройстве инвалидов Отечественной войны (27 
апреля 1945 г. – 17 марта 1947 г.). – С.133. 
50 ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 83. – Спр. 71. Информации, справки, переписка по вопросам 
выполнения закона о демобилизации, трудоустройстве инвалидов Отечественной войны (27 
апреля 1945 г. – 17 марта 1947 г.). – С. 145. 
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кой области на низком уровне проводилась политическая работа среди демо-
билизованных, особенно офицерского состава и Героев Советского Союза51. 
Городские и районные комитеты КП(б)У Дрогобычской области почти не 
привлекали к партийно-политической работе демобилизованных офицеров, 
несмотря на то, что большинство из них имели большой опыт такой работы52. 

Сложные послевоенные условия становились причиной распростране-
ния таких негативных явлений в обществе, как попрошайничество и бродяж-
ничество, особенно среди инвалидов Великой Отечественной войны, которые 
остались в стороне полноценной жизни. Формирование и пополнение этой 
категории происходило также в результате недостаточного внимания к социа-
льным проблемам со стороны местных органов власти, руководителей предп-
риятий и ведомств, собесов. Усложняющим моментом в этой ситуации был 
также тот факт, что часть нуждающихся инвалидов сами приспосабливались  
к повседневным реалиям и не изъявляли желания менять хотя и нищий, но все 
же независимый способ существования53.  

Отметим, что во избежание подобных асоциальных проявлений, фрон-
товиков привлекали к массово-политической и культурной жизни страны. 
Данный фактор был весьма важным, как для бывших военнослужащих, так  
и для властных структур государства, ведь возвращения их к мирной повсед-
невности решало много острых вопросов в обществе. Так, ценным был тот 
опыт, который демобилизованные получили на фронте, и, вливаясь в мирное 
общество, возвращаясь на предприятия и в колхозы, в ряды партийных струк-
тур они демонстрировали примеры стойкости, патриотизма, высокой произ-
водительности труда. Привлекая фронтовиков к массово-политической и ку-
льтурной жизни, государственные и партийные организации ставили целью 
нормализовать общественную ситуацию, снизить уровень криминогенности  
в республике. 

В первые послевоенные годы быстро восстанавливались партийные ор-
ганизации Украины, именно благодаря демобилизации. Фронтовиков чаще 
всего выдвигали на работу по месту проживания. Они нередко составляли 
основной контингент руководителей в новообразованных партийных и совет-

                                           
51 ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 83. – Спр. 106. Информации обкомов КП(б)У, сведения, письма 
Министерства социального обеспечения ВЦК КП(б)У о мерах улучшения работы советских  
и партийных организаций по трудоустройству, материально-бытовому обеспечению и полити-
ческой работы среди Героев Советского Союза, офицерского состава, зачисленных в запас или  
в отставку из вооруженных сил СССР (14 марта – 7 июня 1947 г.). – С. 16. 
52 Там же. – С. 36. 
53 Швидкий В.П. Бродяжництво і жебрацтво як елемент соціального життя в Україні у першій 
половині 1950 рр. // Український історичний журнал. – 2007. –  №1. – С.158. 
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ских органах54. Так, на Полтавщине, по данным на ноябрь 1945 г., 47 бывших 
солдат и офицеров работали в партийных органах, 22 – в комсомольских, 161 
– были избраны председателями колхозов, 52 – председателями сельсоветов55. 
В Харьковской, Одесской, и Сталинской областях, до ноября 1946 г., из числа 
демобилизованных коммунистов на руководящую работу было выдвинуто 
почти 28,5 тыс. человек56.  

Политическая работа среди демобилизованных проводилась согласно 
постановлениям и указаниями органов государственной власти. Так, по дан-
ным по Кировоградской области, согласно Указу Верховного Совета СССР от 
20 марта 1946 и 19 июня 1946 г. «О политической работе среди демобилизо-
ванных из Советской армии третьей очереди», согласно постановлению  
ЦК ВКП(б) от 27.05.1946 г ., исполком городских и районных Советов депута-
тов трудящихся, горкомы и райкомы КП(б)У, выполняя постановления бюро 
обкома КП(б)У, организовали в городах и районах области пункты приема 
демобилизованных на станциях, вокзалах и пристанях. Пункты, были художе-
ственно оформленные портретами, плакатами, лозунгами. Также, партийными 
и советскими организациями были организованы митинги при встрече эшело-
нов с демобилизованными, на которых выступали представители советских, 
партийных организаций города, представители предприятий, транспорта, об-
щественных и культурных организаций, демобилизованные бойцы57. Напри-
мер, бюро Житомирского обкома КП(б)У приняло постановление «О полити-
ческой работе среди демобилизованных из личного состава вооруженных сил 
СССР», согласно которому политическая работа проводилась на предприяти-
ях, в колхозах и МТС, а также в учреждениях и организациях. В Винницкой 
области, секретарь территориальной парторганизации с. Саинки, Черновицко-
го района, товарищ Купчик, лично проводил беседы с демобилизованными 
бойцами. Секретарь парторганизации Устянской МТС Бершадского района, 
также постоянно проводил беседы, лекции и доклады с фронтовиками, кото-
рые работали трактористами и рабочими МТС, в результате чего значительно 
повысилась производственная активность демобилизованных. Годовой план 

                                           
54 Юрчук В. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945–1952 
рр.) / В. Юрчук. – К.: Політвидав України, 1965. – С. 266. 
55 Гагаєв М.В. Партійні організації Полтавщини на чолі відбудови народного господарства обла-
сті в 1943–1945 рр. // Український історичний журнал. – 1973. – №6. – С.55. 
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демобилизованных учета военнообязаных (9 апреля 1946 г. – 23 декабря 1946 г.). – С.54.  
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тракторных работ на 01.07.1946 г. был выполнен на 95,7%58. С бывшими вои-
нами также систематически проводились беседы по политическим вопросам. 
За первое полугодие 1946 лекторской составом обкома КП(б)У, горкомов  
и райкомов КП(б)У, рабочими политсостава воинских частей, руководящими 
работниками в городах и районах, на предприятиях, в колхозах, совхозах  
и МТС было прочитано 2650 лекций, 7410 докладов59.  

С целью сокращения случаев аморальных проявлений и поднятия жиз-
ненной активности среди фронтовиков, значительное внимание органов госу-
дарственной власти, и в дальнейшем, уделялось политической работе. С демо-
билизованными проводились собрания, индивидуальные беседы на предприя-
тиях и других учреждениях. Так, во всех районах Винницкой области был 
заведен списочный учет офицерского состава с отображением лиц, которые не 
приступили к работе в назначенные сроки. Также проводились индивидуаль-
ные и групповые беседы по вопросам трудоустройства. На предприятиях об-
ласти были проведены проверки возможности трудоустройства демобилизо-
ванных офицеров, как за счет свободных вакантных должностей, так и за счет 
перемещения лиц, которые не оправдали себя деловыми качествами60.  

Активно проводилась политическая работа среди демобилизованных  
в Измаильской области, где на 13.01.1947 г. было проведено 1125 собраний  
в селах, на предприятиях и в учреждениях. На собраниях демобилизованным 
читались лекции и доклады на политические темы: «Итоги первого года чет-
вертый Сталинской пятилетки», «Общественный и государственный строй 
СССР», «О преимуществах колхозного хозяйства над индивидуальным мел-
кокрестьянского хозяйства», «О дружбе народов СССР», «О международное 
положение» и др.61. В Сталинской области в течение февраля 1947 г., партий-
ными организациями с демобилизованными офицерами было проведено  
55 собраний, 24 лекции, 92 доклады на общеполитическую тематику. Такой 
работой было охвачено 4050 человек. Были организованы такие доклады: 
«Новый дисциплинарный устав Советской армии», «Задачи офицеров запаса  
в оборонно-массовой работе», «Соблюдение правил воинского учета и воинс-

                                           
58 ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 83. – Спр. 90. Справки и переписка по вопросам трудоустройст-
ва и материального обеспечения инвалидов Отечественной войны, состояния политработы среди 
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61  ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 83. – Спр. 71. Информации, справки, переписка по вопросам 
выполнения закона о демобилизации, трудоустройстве инвалидов Отечественной войны (27 
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кой дисциплины офицерами запаса»62. Также проводилась работа по выявле-
нию не работающих демобилизованных, с последующим трудоустройством, 
согласно их званий и опыта. Для повышения воинских званий офицеров зачи-
сленных в запас, были разработаны мероприятия по изучению опыта Великой 
Отечественной войны и современной военной техники. Был разработан цикл 
лекций при домах офицеров, парткабинетах и городских военкоматов. Кроме 
того, проведены мероприятия по обеспечению демобилизованных, особенно 
офицерский состав, газетами, журналами и периодической литературой63. Так, 
в Полтавской области, партийными организациями проводились беседы  
с демобилизованными бойцами, выяснялись причины, которые не позволяли 
им устроиться на работу, а также проводилась работа по трудоустройству. 

Бывшие военнослужащие активно включались в политическую и обще-
ственную жизнь страны, становились передовиками производственной и об-
щественно-политической работы, агитаторами, руководителями советских  
и хозяйственных организаций, преподавателями военной подготовки в шко-
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брьском районе Полтавы, по состоянию на февраль 1947 г., находились 584 
офицера, из них 10 человек работали на ответственной партийной работе,  
18 человек секретарями первичных парторганизаций, 147 человек на советс-
кой, 225 человек на административно-хозяйственной работе, 2 человека на 
комсомольской64. Значительная часть демобилизованных Волынской области 
работали на руководящих должностях партийных и советских учреждений. 
Так, например 21 человек работали в аппарате обкома партии, 97 человек  
в горкомах и райкомах партии, 293 лица председателями сельсоветов, 43 че-
ловека работали на руководящей комсомольской работе65. 
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Министерства социального обеспечения ВЦК КП(б)У о мерах улучшения работы советских  
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Подытоживая изложенное, отметим, что обустройство повседневности  

демобилизованных воинов стало важной составной частью ликвидации пос-
ледствий Великой Отечественной войны в социальной сфере. Реализация ме-
роприятий в данном направлении было важной государственной задачей, 
к выполнению которой были привлечены все звенья советских и партийных 
структур, медицинские и социальные службы республики Комплекс заплани-
рованных и проведенных мероприятий был всесторонним, но имели место 
и недостатки, которые были следствием трудностей послевоенного периода, 
а иногда формализма должностных лиц. Хотя, в целом, большинство бывших 
воинов, успешно адаптировались к сложным условиям этого периода.
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Magdalena Kazik
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Antypolska akcja ukraińskich nacjonalistów w czasie  
II wojny światowej na łamach wybranych periodyków 

ie możemy jednak wybierać Ukraińcom ich narodowych bohaterów” 
– pisał ostatnio Bronisław Wildstein na łamach jednego z tygodni-
ków1, omawiając współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Trudno 

nie zgodzić się z powyższym stwierdzeniem. Każdy naród ma prawo do tworzenia 
obrazu własnej historii, czczenia ludzi, którzy walczyli o niepodległość. Takie 
wo mają także Ukraińcy. Polakom pozostaje czekać, aż nasi sąsiedzi okrzepną 
w swojej niepodległości, może wtedy rozliczą działania Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Proces wzajemnego 
zrozumienia z pewnością nie będzie łatwy. 

Użyty w tytule zwrot „antypolska akcja” został zaczerpnięty z dokumentów 
źródłowych stworzonych przez UPA i Organizację Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN). Kryją się pod nim wszelkie działania podejmowane przez OUN i UPA wo-
bec ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie II RP. Ponadto wszystkie 
określenia obrazujące charakter stosunków polsko-ukraińskich podczas II wojny 
światowej są cytatami z omawianych publikacji i odzwierciedlają poglądy redakcji 
czasopism na problem relacji polsko-ukraińskich. W artykule nie omówiono opinii 
wszystkich tytułów prasowych dostępnych na polskim rynku, ponieważ znacznie 
przekroczyłoby to możliwości wydawnicze. Autorka zrezygnowała z omówienia
stanowiska prasy codziennej (m.in. „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”), gdyż 
tematyka ta stanowi odrębny problem badawczy. Poglądy „Gazety Wyborczej” 
zaprezentowano więc wyłącznie w polemice. Artykuł nie pretenduje do przedsta-
wienia pełnego przeglądu prasowego, jest analizą wybranych tekstów uznanych za 
reprezentatywne dla linii wybranego periodyku.

Kwestia stosunku OUN i UPA do Polaków na ziemiach wschodnich nie była 
podejmowana w okresie PRL przez badaczy w kraju i na emigracji. W kraju wyda-
wano wyłącznie materiały pamiętnikarskie, w większości poświęcone walce powo-

1 B. Wildstein, Splot polsko-ukraiński, „Uważam Rze Historia” 2012, nr 6, s. 99.
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jennego Wojska Polskiego z UPA na terenach dzisiejszej Polski. Wyjątek stanowiły 
wspomnienia dotyczące Przebraża, wydane z odpowiednim komentarzem2.

W prasie emigracyjnej najwięcej miejsca relacjom polsko-ukraińskim po-
święcała paryska „Kultura” oraz ukazujący się w Londynie Biuletyn „Lwów i Kre-
sy”, przy czym w przypadku biuletynu problemem tym zainteresowano się dopiero, 
gdy zaczęto wydawać go na terenie Polski. Sporo miejsca stosunkom polsko-
ukraińskim poświeciła również prasa wydawana przez środowiska kresowe, przede 
wszystkim ogólnopolski „Semper Fidelis” oraz wydawany w obiegu zamkniętym 
„Głos Kresowian”.

„Kultura” była opiniotwórczym kwartalnikiem wydawanym w Paryżu w la-
tach 1947–2000 przez Instytut Literacki3. Funkcję redaktora naczelnego czasopisma 
pełnił Jerzy Giedroyc. „Kultura” oraz związane z nią „Zeszyty Historyczne” szeroko 
omawiały relacje polsko-ukraińskie. Kwestią nadrzędną była szeroko rozumiana 
współpraca między oboma państwami. Starano się raczej podkreślać kwestie łączące 
Polaków i Ukraińców oraz unikać tematów mogących wywołać zadrażnienia. Jak 
pisała Iwona Hofman, Giedroyc głosił konieczność ofiary Wilna i Lwowa4, zapra-
szał przedstawicieli inteligencji ukraińskiej, litewskiej i białoruskiej do dyskusji na 
temat współczesnych stosunków międzynarodowych. Stąd też wynika fakt, że 
w periodyku nie używa się terminu „zbrodnie ukraińskich nacjonalistów”. Wyda-
rzenia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej określane były mianem „konfliktu 
polsko-ukraińskiego” lub „bratobójczych walk”. W powiązanych z „Kulturą” „Ze-
szytach Historycznych” w latach 1962–2009 opublikowano tylko jeden artykuł bez-
pośrednio odnoszący się do omawianego problemu5. Pośrednio wydarzeń na Woły-
niu dotyczy artykuł Bogumiły Berdychowskiej mówiący o obchodach 60. rocznicy 
„antypolskiej akcji”. Po 1989 r. – w związku z pojawieniem się na rynku tekstów
historyków i publicystów piszących o sytuacji na Kresach II RP w latach 1939–1945
– publikowano na łamach „Zeszytów” recenzje najważniejszych pozycji.  

Stanowisko redakcji „Kultury” w omawianej kwestii przedstawił w 1952 r. 
Józef Łobodowski w artykule „Przeciw upiorom przeszłości”6, polemizował w nim 
z przedstawicielami emigracji w Wielkiej Brytanii. Zdaniem Łobodowskiego, waż-
niejsze od zadawnionych, wzajemnych krzywd są poprawne stosunki współczesne. 
Autor zdawał sobie sprawę, że po obu stronach są ludzie, którym nic nie jest w sta-
nie zakłócić ich wizji historii. Niemniej pisząc o zbrodniach na Wołyniu, Łobodow-
ski mocno podkreślał, że miały one charakter wzajemny. Powoływał się przy tym na 
autorytet Ukraińca Jewhena Wreciony jako naocznego świadka tamtych wydarzeń. 

2 Szerzej: G. Motyka, W kręgu Łun w Bieszczadach. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad, War-
szawa 2009, s. 36–47.
3 Pierwszy numer „Kultury” ukazał się w Rzymie w czerwcu 1947 r.
4 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, s. 69.
5 J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie 1943–1947, „Zeszyty Historyczne” 1989, z. 90.
6 J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości, „ Kultura” 1952, z. 2–3.
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2 Szerzej: G. Motyka, W kręgu Łun w Bieszczadach. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad, War-
szawa 2009, s. 36–47.
3 Pierwszy numer „Kultury” ukazał się w Rzymie w czerwcu 1947 r.
4 I. Hofman, Ukraina, Litwa, Białoruś w publicystyce paryskiej „Kultury”, Poznań 2003, s. 69.
5 J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie 1943–1947, „Zeszyty Historyczne” 1989, z. 90.
6 J. Łobodowski, Przeciw upiorom przeszłości, „ Kultura” 1952, z. 2–3.
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Zgadzał się z jego interpretacją i chronologią konfliktu polsko-ukraińskigo, winą za 
jego rozpętanie obarczając stronę polską. Wg cytowanego przez Łobodowskiego 
Wreciony, kwestią nieistotną jest liczba ofiar po obu stronach, należy natomiast 
pamiętać, że jeszcze przed 1941 r miał miejsce „powszechny terror Polaków prze-
ciw Ukraińcom”. Zgodnie z relacją Wreciony, przedstawiciele polskiego podziemia 
zabijali wybitnych Ukraińców, a „antypolską akcję nacjonalistów ukraińskich 
w Janowej Dolinie poprzedził brutalny polski napad na ukraińską wieś Dermań”.7

Wreciona pisał również o wydawanych przez OUN odezwach przeciw terrorowi, 
zauważając jednocześnie fakt niewydawania analogicznych przez podziemie pol-
skie.8 Streszczenie poglądów Wreciony wydaje się zasadne w kontekście uznania 
ich przez Łobodowskiego i zarazem przez redakcję „Kultury” – za historycznie 
uzasadnione. Łobodowski natomiast mocno polemizował z poglądami Jędrzeja 
Giertycha, który wydarzenia na Wołyniu określał jako „ludobójstwo”. Z takim po-
dejściem nie mógł się zgodzić Łobodowski akcentujący wzajemność rzezi wołyń-
skich. Jako przykład podał wydarzenia w Janowej Dolinie. Według interpretacji 
Łobodowskiego, w miejscowości stacjonowały polskie oddziały, które napadły na 
ukraińską ludność cywilną w Dermaniu, brutalnie mordując kobiety i dzieci. 
W związku z tym podczas napadu odwetowego („Rozumiem, że chciano wziąć na 
nich zemstę”) zginęła polska ludność cywilna. Autor potępił takie akty ślepej nie-
nawiści, niemniej uczciwie pytał o rolę ukraińskich kół kierowniczych, które dekla-
rowały ograniczenie terroru, ale w ciągu dwóch dni walk w Janowej Dolinie nie 
zrobiły nic, aby powstrzymać podległe sobie oddziały. Zdaniem Łobodowskiego,
terror był powszechny i wzajemny, ludzie woleli śmierć niż dostanie się w ręce 
wroga. Aby zobrazować sytuację na omawianych terenach, redaktor przytoczył 
historię młodego żołnierza Armii Krajowej, który zaciągnął się do oddziałów le-
śnych, po tym jak w Lwowskiem stracił całą rodzinę. Wyróżniał się odwagą i skraj-
nym okrucieństwem. Podczas jednej z akcji w wyniku pomyłki zabił młodą Polkę 

7 Dermań był dużą ukraińską wsią zamieszkałą tylko przez nielicznych Polaków. Stanowił silny ośrodek 
nacjonalistyczny. Mieszkańcy brali udział w napadach na polskie wsie. W związku z tym polski napad 
na silny ośrodek UPA wydaje się mało prawdopodobny; por.: W. i E. Siemaszko, Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1, Warszawa 2008, 
s. 976–977.
8 J. Łobodowski, dz. cyt., s. 35. Najnowsze badania wskazują, że UPA wydawała oficjalne odezwy prze-
znaczone dla Polaków, wzywające do wspólnej walki z okupantami. Liczne przykłady odezw zamieścił 
w swojej pracy R. Drozd, który jednak nie podkreślił faktu, że wydawane odezwy miały charakter propa-
gandowy i nie spowodowały zaprzestania napadów na polskie wsie, por. R. Drozd, Ukraińska Powstańcza 
Armia. Dokumenty, struktury, Koszalin 1998; Interesujący dokument na ten temat, pochodzący z archiwum 
ukraińskiego, zamieścił W. Filar. Jest to Instrukcja nadrejonowego centrum propagandowego i nadrejono-
wego Prowodu OUN-B z 24 marca 1944 r., w której nastawienie do Polaków określono następująco: 
„Stosunek nasz do Polaków jest taki jak powiedziano na Konferencji: bojówka bije, a my krzyczymy, że 
spokojnej ludności nikt nie rusza”; W. Filar, Wydarzenia wołyńskie 1939–1944. W poszukiwaniu odpowie-
dzi na trudne pytania, Toruń 2008, s. 131.
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z dzieckiem, po tym wydarzeniu załamał się i popełnił samobójstwo. Przykład miał 
zobrazować bezsensowność ślepych „aktów zemsty”.9 Następnie Łobodowski po-
stulował wzajemne wybaczenie krzywd. Krytykował również politykę polskiego 
rządu w Londynie, który sprawy Wołynia i Małopolski Wschodniej traktował mar-
ginalnie, nie szukając porozumienia z Ukraińcami10.

Taki sposób przedstawienia wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej obowiązywał na łamach „Kultury” do ostatniego numeru. Redakcja pisma po-
stulowała przede wszystkim wzajemną współpracę, pojednanie, unikała tematów 
drażliwych, starała się przedstawić racje strony ukraińskiej i zaprezentować ukraiń-
ski punkt widzenia. „Kultura” upatrywała wspólnego wroga obu narodów w ZSRS. 
Natomiast Ukraina była podmiotem, a nie przedmiotem rozważań politycznych. 
Mimo niewątpliwej słuszności tez Giedroycia środowiska kresowe zarzucały mu 
fakt nieuwzględnienia odczuć obywateli polskich, mieszkańców byłych Kresów 
Wschodnich, często ofiar ukraińskich napadów.  

Na łamach paryskich „Zeszytów Historycznych” pierwszy artykuł bezpo-
średnio dotyczący zbrodni ukraińskich ukazał się w 1989 r. Tadeusz A. Olszański 
– piszący pod pseudonimem Jan Łukaszów – konsekwentnie używał terminu „walki 
polsko-ukraińskie”. Autor korzystał z polskich prac wydanych w kraju, literatury 
ukraińskiej oraz wspomnień. Odrzucił tezę o ludobójstwie ukraińskim, jego zdaniem 
celem antypolskich akcji było wygnanie Polaków ze spornych terenów. Natomiast 
„ludobójstwem” nazywał działania polskich i ukraińskich Schutzmanów (pisownia 
oryginalna Olszańskiego) w służbie niemieckiej. Trzymając się linii politycznej 
paryskiej emigracji, pisał o napadach UPA na polskie wsie i odwetach ze strony 
polskiej. Nie analizował natomiast skali i charakteru polskich akcji odwetowych, 
podając tylko szacunki ofiar – 100 tys. zabitych po stronie polskiej i do 30 tys. po 
stronie ukraińskiej. Autor zrównał UPA z AK, traktując obie formacje w kategorii 
reprezentacji swoich narodów i kierownictw politycznych. Odpowiedzialnością za 
najdrastyczniejsze zbrodnie dokonane na ludności polskiej na Wołyniu obarczył 
kolaborujące z Niemcami formacje składające się z Łotyszy i Uzbeków. Autor uznał 
prawdziwość relacji mówiących o święceniu noży przez popów, zachęcających w
ten sposób do antypolskich wystąpień miejscowych ukraińskich chłopów. Jednocze-
śnie obciążał ich winą za bestialstwo, zaznaczając, że brutalne napady i morderstwa 
przy użyciu kos i siekier miały miejsce, ale nie były powszechne. W 1943 r. na Wo-
łyniu miały powstawać oddziały i bandy chłopskie nieuznające władzy OUN, napa-
dające na ludność polską. 

9 J. Łobodowski, dz. cyt., s. 59. 
10 Najnowsze badania wskazują, że podejmowano próby porozumienia. Natomiast stan badań w momencie 
powstawania pracy usprawiedliwia twierdzenia J. Łobodowskiego. O próbach porozumienia polsko
-ukraińskiego pisał Czesław Partacz; por.: Cz. Partacz, K. Łada, Polska wobec ukraińskich dążeń niepodle-
głościowych w czasie II wojny światowej, Toruń 2004, s. 133–167. 
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Wśród przyczyn „antypolskich wystąpień na Wołyniu” T.A. Olszański wy-
mienił niespójną politykę narodowościową prowadzoną przez rządy II RP, nieza-
spokojone aspiracje ukraińskie, rosnącą nienawiść do Polski i Polaków podsycaną 
przez „antyukraińskie działania”, takie jak: pacyfikacja Małopolski Wschodniej 
w 1930 r. czy „polonizacja Chełmszczyzny” w 1938 r.11. Przedstawił również roz-
wój ukraińskiego ruchu niepodległościowego – od tzw. pierwszej UPA zorganizo-
wanej przez Tarasa Borowcia „Bulbę” po UPA podporządkowaną OUN-B. Tę
ostatnią określał jako najsilniejszą partyzantkę na Wołyniu, podziemną armię 
w pełni porównywalną z AK, walczącą z wrogami Ukrainy – Niemcami i ZSRS. 
Równocześnie podkreślał fakt tworzenia państwowości ukraińskiej przez OUN-B.

Zdaniem Olszańskiego, kierownictwo polityczne OUN-B podjęło decyzję
o usunięciu Polaków z Wołynia w celu osłabienia polskiej partyzantki. Ponadto 
liczono, że po zakończeniu wojny powtórzy się sytuacja z lat 1918–1919, kiedy 
Polacy i Ukraińcy walczyli o sporne terytorium. W związku z tym autor doszedł do 
wniosku, że nic nie wskazuje na to, iż celem UPA było planowe ludobójstwo ludno-
ści polskiej. Autor podkreślał, że już w 1941 r. narodowe bojówki polskie likwido-
wały na terenie Generalnego Gubernatorstwa ukraińskich działaczy, podobne dzia-
łania miały miejsce w 1942 na Chełmszczyźnie12.

Olszański (Łukaszów) omówił kwestię odpowiedzialności za krwawe wyda-
rzenia na terenie Wołynia. Jego zdaniem, ukraińskie kierownictwo polityczne zaini-
cjowało terror, ale nie ponosi za niego pełnej winy. Współodpowiedzialne były wła-
dze niemieckie tworzące jednostki polskiej i ukraińskiej policji pomocniczej oraz 
Sowieci, także zainteresowani usunięciem Polaków z Wołynia i Małopolski 
Wschodniej. Według Olszańskiego, specjalne jednostki NKWD przebrane za party-
zantów z UPA dokonywały najkrwawszych napadów na polskie wsie. Winę za ter-
ror na Wołyniu ponosili również Polacy, którzy organizowali na wsie ukraińskie 
akcje prewencyjne i odwetowe, podczas których ginęła ludność cywilna. Autor 
zwrócił uwagę na niejednoznaczność tego terminu w przypadku ukraińskich wsi, 
których mieszkańcy często brali udział w napadach na polskie osady z bronią 
w ręku. Źródła ukraińskie podawały na ogół niewielką liczbę ofiar polskich pacyfi-
kacji, ponadto mówiły o oddziałach polsko-niemieckich, co pozwala wykluczyć 
uczestnictwo Armii Krajowej. 

Zgodnie z relacją Olszańskiego, jesienią 1943 r. działania antypolskie zostały 
przeniesione na teren Małopolski Wschodniej, osiągając apogeum wiosną 1944 r. 

11 J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie 1943–1947, „Zeszyty Historyczne” 1989, nr 90, s.162.
12 Zgodnie z ustaleniami współczesnej historiografii, na terenie wschodnich powiatów Generalnego Gu-
bernatorstwa z nakazu polskich władz podziemnych likwidowano obywateli polskich uznanych za zdraj-
ców, niezależnie od ich narodowości. Niektórzy Ukraińcy zginęli z rąk lokalnych grup konspiracyjnych lub 
pospolitych bandytów; Cz. Partacz, K. Łada, Kto zaczął? Polacy i Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 
1941–1943, [w:] Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje, red. Grzegorz Motyka 
i Dariusz Libionka, Warszawa 2002, s. 33.
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Akcje UPA w zasadzie nie objęły terenów Tarnopolszczyzny i części województwa 
stanisławowskiego, gdyż ograniczyła je silna struktura AK13. Na terenie Małopolski 
powstawały słabe samoobrony wspomagane przez oddziały niemieckie, chcące 
powstrzymać anarchizację zaplecza. Autor przytoczył przypadek napadu pododdzia-
łu dywizji SS „Galizien”, złożonego z Ukraińców, na Hutę Pieniacką (polska samo-
obrona), w której stacjonował oddział partyzantki sowieckiej. Starcie określił jako 
wystąpienie niemieckie mające na celu likwidację partyzantki sowieckiej. Zdaniem 
Olszańskiego, polski odwet w Małopolsce wynikał z rozkazów AK, podczas akcji 
ginęła również ukraińska ludność cywilna. Polacy rozpoczęli działania odwetowe 
przeciw kolonistom niemieckim na początku 1943 r. na Zamojszczyźnie. W maju 
przyjęły one formę „odwetu za Wołyń” i dotyczyły przede wszystkim wsi ukraiń-
skich. Liczba ofiar tego antagonizmu nie jest znana. Krwawy wzajemny konflikt 
polsko-ukraiński miał miejsce na początku 1944 r. w powiatach tomaszowskim 
i hrubieszowskim. Natomiast „Łuny w Bieszczadach” Jana Gerharda Olszański 
potraktował w kategorii mitu14. Zaprzeczył również opinii, że wkroczenie wojsk 
sowieckich na terytorium przedwojennej Polski zahamowało mordy na ludności 
polskiej. Jego zdaniem, jesienią 1944 r. i wiosną 1945 r. napady na ludność polską
nie miały charakteru planowego, często dotyczyły osób popierających sowiecki 
aparat państwowy. W starciach polsko-ukraińskich brały udział tworzone przez 
Sowietów tzw. istiriebitielnyje („niszczycielskie”) bataliony złożone przede wszyst-
kim z Polaków w wieku przed- i popoborowym, którzy wstępowali do nich w oba-
wie przed atakami UPA. Ostateczny koniec walk nastąpił po wysiedleniu Polaków 
z Kresów.

W omówionym artykule Olszański uzasadnił tezę, że na Kresach Wschod-
nich II RP trwał „wzajemny, krwawy konflikt polsko-ukraiński” inspirowany i pod-
trzymywany przez okupantów. Odrzucił natomiast twierdzenie o „ludobójstwie” 
ludności polskiej dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich i stworzył obraz UPA 
jako armii narodowowyzwoleńczej tożsamej z AK, walczącej z okupantami i wro-
gami Ukrainy. Jednocześnie zaznaczył, że nie wszyscy Ukraińcy byli zwolennikami 
linii politycznej reprezentowanej przez OUN-UPA; byli również tacy, którzy ryzy-
kowali własnym życiem, ratując ludność polską. Po 1990 r. obraz stosunków pol-
sko-ukraińskich stworzony przez „Kulturę” przejęło wielu historyków piszących 
o relacjach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej. 

13 Współczesna historiografia wskazuje, iż przebieg wydarzeń na terenie Małopolski Wschodniej był 
zbliżony do tych na Wołyniu. Porównanie działań nacjonalistów ukraińskich na wyżej wskazanych tere-
nach zawiera m.in. artykuł Władysława Filara: W. Filar, Działania UPA przeciwko Polakom na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944. Podobieństwa i różnice, [w:] Antypolska akcja OUN-UPA....,
s. 42–57.
14 J. Łukaszów, dz. cyt., s. 183; Krytycznie o historyczności „Łun” wypowiedział się również Grzegorz 
Motyka, podkreślając, że książka pokazuje wydarzenia w Bieszczadach w uproszczony, czarno-biały 
sposób. Zaliczył je do tzw. „literatury zaangażowanej”; G. Motyka, W kręgu..., s. 35.
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Jak już zauważono, poglądy Giedroycia na stosunki polsko-ukraińskie, 
w tym jego głośny apel o wyrzeczenie się Wilna i Lwowa, wywołały falę oburzenia 
środowisk skupiających byłych mieszkańców Kresów II RP oraz w kręgach prawi-
cowych. Szczególnie mocną krytykę poglądów „Kultury” zamieścił „Głos Kreso-
wian”. Publikujący na jego łamach emigracyjny ukraiński politolog i historyk 
– Wiktor Poliszczuk – zarzucił Giedroyciowi „zakłamanie prawdy o zbrodniach ban-
derowskich”15. Jednocześnie wskazał na powiązania między Giedroyciem i redakto-
rami „Kultury” a działaczami związanymi z ukraińskim ruchem niepodległościo-
wym16. Omawiany powyżej artykuł Łobodowskiego Poliszczuk potraktował jako 
początek „kłamstwa o działalności ukraińskich nacjonalistów”.  

„Kultura” polemizowała ze stanowiskiem niektórych środowisk polskich 
przebywających na emigracji w Wielkiej Brytanii. Oficjalni, zawodowi historycy 
polscy prowadzący badania na uchodźstwie nie podejmowali tematyki związanej 
z II wojną światową17. Nie oznacza to, iż kwestia zbrodni ukraińskich dokonanych 
na ludności polskiej nie była w ogóle znana, emigranci niewątpliwie przekazywali 
sobie wspomnienia dotyczące wzajemnych relacji ludności polskiej i ukraińskiej na 
Kresach. Dokładniejsze informacje o konflikcie polsko-ukraińskim zamieściło To-
warzystwo im. R. Dmowskiego w wydawanych przez siebie Komunikatach. Pro-
blem ten poruszyła w niewielkim stopniu również prasa emigracyjna, przede 
wszystkim wydawany przez Koło Lwowian w Londynie „Lwów i Kresy”. Pierwszy 
numer Biuletynu ukazał się w czerwcu 1961 r. Koncentrował się głównie na pro-
blematyce dotyczącej Lwowa, zamieszczano w nim sprawozdania z uroczystości 
patriotycznych, artykuły o sprawach ważnych dla emigrantów-Kresowian. Publiko-
wali w nim politycy, pisarze lwowianie związani z Kołem Lwowian. Z czasem do 
tytułu Biuletynu dodano nagłówek „Lwów i Kresy”, pod tym tytułem ukazuje się do 
dziś18. Prasę ukazującą się w Anglii charakteryzował pełen emocji język oraz po-
czucie goryczy spowodowane niemożnością mówienia prawdy o wydarzeniach na 
polskich Kresach. W latach 1991–2010 autorzy skupiali się zasadniczo na publicy-
styce dotyczącej wpływu wydarzeń historycznych na aktualną sytuację polityczną. 
Do kwestii polsko-ukraińskich odnosi się szereg artykułów, które pozwalają określić 
poglądy redakcji na temat „antypolskiej akcji” OUN i UPA. Przede wszystkim pod-
kreślano dokonanie przez „ukraińskich nacjonalistów ludobójstwa” na cywilnej 

15 W. Poliszczuk, Jerzy Giedroyc oraz jego „Kultura” i „Zeszyty Historyczne” jako źródło zakłamania 
prawdy o zbrodniach banderowskich, „Głos Kresowian” 2004, nr 16, s. 28.
16 Np. kontakty Giedroycia z Iwanem Kedrynem, Dmytrem Doncowem czy Wołodymyrem Kubi-
jowyczem.
17 Zdaniem R. Stobieckiego, polscy historycy emigracyjni nie zajmowali się historią II wojny światowej, 
m.in. ze względu na cezurę 50 lat, która powinna dzielić historyka od opisywanych wydarzeń; R. Stobiecki, 
Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań 
2005, s. 271.
18 T. Zagórska, Biuletyn- Lwów i Kresy-komu i czemu służy, „Lwów i Kresy” 2006, nr 100, s. 1–3.
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ludności polskiej. Zwracano również uwagę na próby przerzucenia odpowiedzialno-
ści za tę zbrodnię ze strony ukraińskiej na polską. Przykład takich działań ilustruje
artykuł Marka Rogalskiego dotyczący Porycka. Autor opisywał w nim przebieg 
napadu oddziału UPA na miejscowość oraz cytował współczesne napisy znajdujące 
się na krzyżach na polskim cmentarzu. Napisy informowały o Polakach, którzy 
zginęli tragicznie w kościele w Porycku, nie podawały natomiast powodu i spraw-
ców ich śmierci. Publicysta informuje również o napisach malowanych na ścianach 
domów w Łucku następującej treści: „Polsko pokajaj się Wołyń pamięta spalone 
wsie Polakami pomordowane zostało 100 tys. Ukraińców”19. Z drugiej strony re-
dakcja odnotowywała próby porozumienia podejmowane przez stronę ukraińską,
zamieszczając wiadomość o liście otwartym intelektualistów z Lwowa i Kijowa do 
społeczeństwa polskiego z prośbą o przebaczenie. Ukraińscy historycy podkreślali 
natomiast, że problematyką Wołynia mogą zajmować się dopiero od 1991 r.,
w związku z tym wypowiedzą się w tej kwestii dopiero po przeprowadzeniu badań. 
Zwolennikiem wyjaśnienia okoliczności zbrodni na Wołyniu był również, zdaniem
redakcji „Biuletynu”, prezydent Ukrainy Leonid Kuczma.20 Redakcja publikowała 
również teksty prezentujące poglądy nacjonalistów ukraińskich, zamieszczono pu-
blikacje wobec nich polemiczne. Z związku z tym, że twórcami i odbiorcami „Biu-
letynu” byli głównie lwowianie, dużo miejsca poświęcono mordowi polskich profe-
sorów w lipcu 1941 r. oraz roli, jaką odegrali w nim ukraińscy policjanci w służbie 
niemieckiej oraz ukraińscy studenci.21

Spośród czasopism wydawanych w kraju po 1989 r. przez środowiska kreso-
we największy zasięg oddziaływania miały „Semper Fidelis”, „Na Rubieży” oraz 
„Głos Kresowian”.

Dwumiesięcznik Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich „Semper Fidelis” ukazuje się od 1990 r. Podejmował szeroko pojętą 
tematykę związaną z Kresami Południowo-Wschodnimi II Rzeczypospolitej. Na 
jego łamach zamieszczano również artykuły dotyczące stosunku ukraińskiego pod-
ziemia do ludności polskiej. Szczególnie dużo artykułów opublikowano w okresie 
kolejnych rocznic związanych z tragedią na Kresach. 

Jednym z pierwszych artykułów na ten temat jest publikacja Aleksandra 
Kormana o zbrodni w Połowcach, polskiej wsi w województwie tarnopolskim. 
Zgodnie z ustaleniami autora, podczas ataku na wieś lipcu 1943 r. z rąk „terrorystów 

19 M. Rogalski, Polskie miasta Wołynia-Poryck, „Lwów i Kresy” 2004, nr 95, s. 5.
20 Ukraińcy proszą o przebaczenie, „Lwów i Kresy” 2004, nr 93, s. 19.
21 Rola, jaką odegrali nacjonaliści ukraińscy w mordzie profesorów lwowskich, jest problematyczna. 
Zdaniem M. Szwahulaka, odpowiedzialność za rozstrzelanie polskich profesorów ponoszą Niemcy. 
M. Szwahulak, Chronologia wydarzeń..., s. 22. Natomiast niektórzy polscy historycy wskazują na udział 
żołnierzy batalionu „Nachtigall” w aresztowaniach oraz podają, że aresztowań dokonano na podstawie list 
proskrypcyjnych przygotowanych przez byłych ukraińskich studentów, zwolenników OUN; W. Bonusiak,
Kto zabił profesorów lwowskich, Rzeszów 1989, s. 38.
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19 M. Rogalski, Polskie miasta Wołynia-Poryck, „Lwów i Kresy” 2004, nr 95, s. 5.
20 Ukraińcy proszą o przebaczenie, „Lwów i Kresy” 2004, nr 93, s. 19.
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OUN”22, zwanych powszechnie „banderowcami” (określenie autora), zginęło 15 
Polaków. Kolejny atak miał miejsce w grudniu 1943 r., ostatniego napadu „bojówki 
UPA” – liczące ok. 200 osób – dokonały nocą 16/17 stycznia 1944 r. Uprowadzone, 
wg listy proskrypcyjnej, ofiary (27 osób) przewieziono w nieznane miejsce i zamor-
dowano. Okaleczone ciała zostały odnalezione przypadkowo kilka dni później23. 
Kormanowi udało się ustalić nazwiska ofiar, wśród których znajdowały się również 
dwie siostry zakonne. Wydarzenia udokumentowała niemiecka policja kryminalna, 
potem dokumenty przejął konspiracyjny polski starosta w Czortkowie, ps. Mohort. 
Autor cytował również ulotkę rozrzucaną przez OUN-UPA, informującą o „uniesz-
kodliwieniu 31 Polaków we wsi Połowce (w tej liczbie 20 mężczyzn)”24. Zdaniem 
Kormana, treść ulotki pozwala odnieść się do informacji niektórych historyków 
ukraińskich podważających pogląd o mordowaniu ludności cywilnej prze UPA. 
Tenże autor opublikował także artykuł dotyczący materialnych i osobowych strat 
ludności polskiej na Kresach. O ile tematyka zbrodni dokonywanych na ludziach, 
choć w minimalnym zakresie, była poruszana przez historiografię polską, to kwestia 
poniesionych przez Polaków strat materialnych – spowodowanych działaniami 
ukraińskiego podziemia – nie była przedmiotem badań. Tymczasem wg A. Korma-
na, napadom UPA i innych „formacji nacjonalistycznych” towarzyszyły najczęściej 
podpalenia i rabunek mienia. Autor wśród strat materialnych wymienia m.in.: spalo-
ny przez UPA zabytkowy XVII-wieczny kościół w Ziemiance oraz kościoły w Ki-
sielinie i Firlejowie. Zdaniem publicysty, skradzione przedmioty trafiały do rąk 
„nacjonalistów”, cenniejsze natomiast przekazywano do Nacjonalistycznego Skarbu 
Narodowego na emigracji. Autor sporządził szacunkowy spis uszczerbku na mieniu 
poniesionemu w latach 1943–1944 przez ludność polską na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej. Niestety, w przeciwieństwie do poprzedniego artykułu Kormana, 
ten tekst nie został oparty na aparacie naukowym, choć autor powołuje się w nim 
na źródła25. 

Walory naukowo-popularyzatorskie prezentują artykuły Władysława Filara  
z 1995 i 1997 r. Autor wskazywał w nich na przyczyny akcji „nacjonalistów ukraiń-
skich”, wśród których wymienił nawarstwione w okresie międzywojennym uprze-
dzenia oraz ideologię „ukraińskiego nacjonalizmu”. Zdaniem W. Filara, w 1943 r. 
rozpoczęły się masowe mordy ludności polskiej. Natomiast trudno jest ustalić, kiedy 

                                           
22 OUN jako organizację terrorystyczną przedstawiają przede wszystkim środowiska narodowe. Uzasad-
nienie tego stanowiska zawiera publikacja L. Kulińskiej zawierająca opis akcji terrorystycznych skierowa-
nych przeciwko państwu polskiemu, przeprowadzonych przez ukraińskich nacjonalistów w okresie mię-
dzywojennym; por.: L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji 
ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009. 
23 A. Korman, Zbrodnia OUN-UPA w Połowcach, „Semper Fidelis” 1990, nr 4–5, s. 10. 
24 Tamże, s. 11. 
25 Tenże, Osobowe i materialne straty Polaków wynikłe z działalności terrorystów OUN-UPA, „Semper 
Fidelis” 1993, nr 2, s. 19–20.  
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kierownictwo OUN-SD (oficjalna nazwa OUN od 1941 r.) podjęła decyzję o prze-
prowadzeniu „eksterminacji ludności polskiej”, ale rozwój wydarzeń wskazuje, że 
nastąpiło to pod koniec 1942 r.26. Autor opisał przebieg „akcji eksterminacyjnej”, 
podał wybrane miejsca napadów oraz liczbę ofiar; podkreślał także planowość ukra-
ińskich akcji oraz ich cel- zniszczenie ludności polskiej. Jego zdaniem, akcje te mia-
ły charakter ludobójstwa27. W. Filar omówił również proces powstania oraz struktu-
rę UPA28. Z jego ustaleń – dokonanych na podstawie analizy dokumentów polskich 
i niemieckich – wynika, że działań na Wołyniu nie rozpoczęli Polacy, a polskie 
samoobrony nie były skierowane przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej29.

O „zbrodniach ukraińskich nacjonalistów” jako „uporczywej białej plamie” 
pisał w 1995 r. Ryszard Majewski. Publicysta ubolewał nad faktem, że działania 
ukraińskiego podziemia i jego stosunek do Polaków nie są powszechnie znane.
Uważał, iż przypominanie prawdy o UPA jest ważne z co najmniej dwóch powo-
dów. Pierwszym z nich jest ułożenie ze współczesną Ukrainą poprawnych relacji,
których nie można budować na fałszu o wspólnej historii. Drugim są działania sa-
mych Ukraińców, którzy – zamiast odciąć się od OUN i UPA – przerzucają odpo-
wiedzialność za zbrodnie na Polaków. Stąd, zdaniem Majewskiego, wobec braku 
publikacji na ten temat, konieczne jest popularyzowanie wydanych w 1990 r. 
w Londynie przez Koło Lwowian30 opracowań A. Kormana dotyczących działalno-
ści „ukraińskich nacjonalistów”. Informacje o akcjach ukraińskiego podziemia za-
wierały także artykuły Tadeusza M. Trajdosa31 oraz  Jacka Wilczura32.

Na fakt, że za zbrodnie na Polakach nie odpowiada tylko OUN i UPA oraz, 
że nie dochodziło do nich tylko na Wołyniu, zwróciła uwagę D. Nespiak w artykule 
o zbrodniach SS Galizien na terenie Małopolski Wschodniej. Autorka oparła swój 
artykuł o ustalenia m.in.: Ryszarda Torzeckiego, A. Cieślikowej, Jerzego Węgier-
skiego, materiałach zawartych w „Na Rubieży” i „Encyklopedia of Ukraine”. Przed-
stawiła genezę SS Galizien, podała przykłady „zbrodniczej działalności” pułków 
dywizji w stosunku do ludności polskiej33.

Ponadto redakcja „Semper Fidelis” zamieszczała listy zawierające relacje na-
ocznych świadków rzezi dokonywanych przez „ukraińskich nacjonalistów”. Poda-
wały one najczęściej liczbę lub/oraz nazwiska ofiar, oraz spis strat materialnych, 

26 W. Filar, Antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich, „Semper Fidelis” 1997, nr 4, s. 12.
27 Tamże, s. 14.
28 Tenże, Zbrodnicza działalność OUN-UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu w latach 1942–1944,
„Semper Fidelis” 1995, nr 5, s. 3–4. 
29 W. Filar, Antypolskie akcje... ,s. 16.
30 R. Majewski, Uporczywa „Biała Plama”, „Semper Fidelis” 1995, nr 1, s. 19. 
31 T.M. Trajdos, Bez kary, bez zadośćuczynienia, „Semper Fidelis” 1997, nr 2
32 J.E. Wilczur, 50 rocznica utworzenia UPA. Zbrodnia nie ukarana, „Semper Fidelis” 1992, nr 3–4.
33 D. Nespiak, Nie tylko UPA i nie tylko Wołyń, „Semper Fidelis” 2003, nr 4, s.  8–10.



Magdalena Kazik 

 

240

kierownictwo OUN-SD (oficjalna nazwa OUN od 1941 r.) podjęła decyzję o prze-
prowadzeniu „eksterminacji ludności polskiej”, ale rozwój wydarzeń wskazuje, że 
nastąpiło to pod koniec 1942 r.26. Autor opisał przebieg „akcji eksterminacyjnej”, 
podał wybrane miejsca napadów oraz liczbę ofiar; podkreślał także planowość ukra-
ińskich akcji oraz ich cel- zniszczenie ludności polskiej. Jego zdaniem, akcje te mia-
ły charakter ludobójstwa27. W. Filar omówił również proces powstania oraz struktu-
rę UPA28. Z jego ustaleń – dokonanych na podstawie analizy dokumentów polskich 
i niemieckich – wynika, że działań na Wołyniu nie rozpoczęli Polacy, a polskie 
samoobrony nie były skierowane przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej29.

O „zbrodniach ukraińskich nacjonalistów” jako „uporczywej białej plamie” 
pisał w 1995 r. Ryszard Majewski. Publicysta ubolewał nad faktem, że działania 
ukraińskiego podziemia i jego stosunek do Polaków nie są powszechnie znane.
Uważał, iż przypominanie prawdy o UPA jest ważne z co najmniej dwóch powo-
dów. Pierwszym z nich jest ułożenie ze współczesną Ukrainą poprawnych relacji,
których nie można budować na fałszu o wspólnej historii. Drugim są działania sa-
mych Ukraińców, którzy – zamiast odciąć się od OUN i UPA – przerzucają odpo-
wiedzialność za zbrodnie na Polaków. Stąd, zdaniem Majewskiego, wobec braku 
publikacji na ten temat, konieczne jest popularyzowanie wydanych w 1990 r. 
w Londynie przez Koło Lwowian30 opracowań A. Kormana dotyczących działalno-
ści „ukraińskich nacjonalistów”. Informacje o akcjach ukraińskiego podziemia za-
wierały także artykuły Tadeusza M. Trajdosa31 oraz  Jacka Wilczura32.

Na fakt, że za zbrodnie na Polakach nie odpowiada tylko OUN i UPA oraz, 
że nie dochodziło do nich tylko na Wołyniu, zwróciła uwagę D. Nespiak w artykule 
o zbrodniach SS Galizien na terenie Małopolski Wschodniej. Autorka oparła swój 
artykuł o ustalenia m.in.: Ryszarda Torzeckiego, A. Cieślikowej, Jerzego Węgier-
skiego, materiałach zawartych w „Na Rubieży” i „Encyklopedia of Ukraine”. Przed-
stawiła genezę SS Galizien, podała przykłady „zbrodniczej działalności” pułków 
dywizji w stosunku do ludności polskiej33.

Ponadto redakcja „Semper Fidelis” zamieszczała listy zawierające relacje na-
ocznych świadków rzezi dokonywanych przez „ukraińskich nacjonalistów”. Poda-
wały one najczęściej liczbę lub/oraz nazwiska ofiar, oraz spis strat materialnych, 

26 W. Filar, Antypolskie akcje nacjonalistów ukraińskich, „Semper Fidelis” 1997, nr 4, s. 12.
27 Tamże, s. 14.
28 Tenże, Zbrodnicza działalność OUN-UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu w latach 1942–1944,
„Semper Fidelis” 1995, nr 5, s. 3–4. 
29 W. Filar, Antypolskie akcje... ,s. 16.
30 R. Majewski, Uporczywa „Biała Plama”, „Semper Fidelis” 1995, nr 1, s. 19. 
31 T.M. Trajdos, Bez kary, bez zadośćuczynienia, „Semper Fidelis” 1997, nr 2
32 J.E. Wilczur, 50 rocznica utworzenia UPA. Zbrodnia nie ukarana, „Semper Fidelis” 1992, nr 3–4.
33 D. Nespiak, Nie tylko UPA i nie tylko Wołyń, „Semper Fidelis” 2003, nr 4, s.  8–10.
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a także apele do czytelników o przysyłanie wykazów pomordowanych w ich miej-
scowościach34.

Osobną problematyką jest kwestia uczczenia ofiar konfliktu polsko-
ukraińskiego na łamach „Semper Fidelis”. Redakcja publikowała przesyłane jej 
relacje z uroczystości upamiętniających pomordowanych Polaków. Artykuły powią-
zane z tą tematyką miały bardzo często charakter publicystyczny, dotyczyły bieżą-
cych wydarzeń politycznych. 

Większość z nich miały naturę sprawozdawczą, ale zamieszczano również 
rozważania historyczno-publicystyczne. Jednym z nich jest artykuł Danuty Nespiak.  
Geneza rozważań autorki pozostaje w związku z apelem ukraińskiego profesora 
Jarosława Isajewicza do Polaków z maja 2002 r. Profesor zanegował w nim wartość 
merytoryczną pracy Władysława i Ewy Siemaszków. Wezwał stronę ukraińską do 
stworzenia przeciwstawnej monografii dokumentującej polskie zbrodnie popełnione 
na ludności ukraińskiej. Jednocześnie zarzucił Polakom, iż przypisują Ukraińcom 
wszystkie ofiary, jakie poniosła ludność polska na Wołyniu, zapominając o roli 
okupantów. Zarzut wydawał się zasadny, ale D. Nespiak zwróciła uwagę na fakt, iż 
Ukraińcy sami tworzą prace o charakterze tendencyjnym. Podała przykład z wyda-
wanej w Kanadzie „Encyklopedii Ukrainy”, w której piątym tomie w biogramie 
Wasyla Weryhy brak informacji o jego „ludobójczych działaniach”, chociaż był 
oficerem pułku SS Galizien odpowiedzialnym m.in. za pacyfikację Huty Pieniac-
kiej. Zdaniem Nespiak, można się spodziewać, że w związku z tym Isajewicz przy-
pisze zbrodnie w Hucie Pieniackiej Niemcom. Według profesora Isajewicza, praca 
Siemaszków będzie służyła „polskim szowinistom” do tworzenia aktów prawnych. 
Autorka zastanawiała się, czy określenie to dotyczy pionu śledczego polskiego IPN-
u35. Pisała również o społecznych ruchach byłych mieszkańców Kresów mających 
na celu odbudowę polskich cmentarzy. Działania takie były możliwe na początku lat 
90. XX w. Efektem było zbudowanie symbolicznej mogiły-pomnika odsłoniętego 
w czerwcu 1996 r., a poświęconego pamięci Polaków, którzy zginęli w Hucie Ste-
pańskiej. Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Upamiętniania Ofiar w Hucie 
Stepańskiej w miejscu spalonego kościoła katolickiego postawiono również krzyż. 
W uroczystościach uczestniczyli okoliczni Ukraińcy. Nespiak zauważyła, iż nie 
wszędzie na Wołyniu Ukraińcy potrafili zachować godność. W Janowej Dolinie 
miejscowa ludność nie pozwoliła na poświecenie krzyża-pomnika, mimo że napis 

34 Patrz: Zbrodnia Ukraińców w Horpinie pow. Kamionka Strumiłowa (list do redakcji), „Semper Fidelis” 
1995, nr 1, s. 44; Apel do członków środowiska 27 WDPAK w sprawie ustalenia miejsc pochówków Pola-
ków na Wołyniu, „Semper Fidelis”1995, nr 37, s. 37; Relacja mieszkanki miejscowości Polanka, „Semper 
Fidelis”1994, nr 6, s. 25. 
35 D. Nespiak, Rocznica, która budzi niepokój. 60 lat po wołyńskim ludobójstwie, „Semper Fidelis” 2003, 
nr 1, s. 53. 



Magdalena Kazik 

 

242

na nim umieszczony nie nawiązywał do działań UPA, brzmiał: „Pamięci Polaków 
z Janowej Doliny”36.     

Kolejnym problemem podjętym przez „Semper Fidelis” była kwestia obcho-
dów 60. rocznicy „rzezi na Wołyniu”, której poświęcono wiele uwagi w redagowa-
nej przez Zbigniewa Umańskiego „Kronice Kresowej”. Rozpoczęto od przedsta-
wienia poglądów ukraińskich na temat obchodów rocznicy: Przewodniczący Rady 
Najwyższej Ukrainy, Wołodymyr Łytwyn, zapowiedział w Równem, że władze 
kijowskie nie przeproszą Polaków za masakrę wołyńską, ponieważ w 1943 r. nie 
było państwa ukraińskiego. Strona ukraińska odrzuciła również propozycję szefa 
prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, by podczas obchodów z ust 
ukraińskich padło słowo „ludobójstwo”. Kijowski dziennik „Deń” oskarżył stronę
polską, że narzuca Ukraińcom formę obchodzenia rocznicy i oczekuje przeprosin, 
mimo iż winy są obustronne. Strona ukraińska zaproponowała własną formułę, jaką 
powinni wygłosić wspólnie prezydenci obu krajów podczas uroczystości. Jednocze-
śnie obwiniono polskie władze o nadmierne uleganie ośrodkom radykalnym w Pol-
sce. Ta sama „Kronika” podała, że młodzi Ukraińcy protestowali przed konsulatem 
we Lwowie przeciwko obchodom rocznicy. Manifestację zorganizowała organizacja 
UNA-UNSO, demonstranci nieśli transparenty m.in. z napisami: „Wołyń-nasza 
ziemia”, „Nasi dziadkowie byli bohaterami”, „Nie – polskim szowinistom”37. „Kro-
nika Kresowa” relacjonowała również – zamieszczoną w ukraińskim piśmie „Pro-
stup” – wypowiedź Rostysława Nowożeńca, który polskie działania w sprawie usta-
lenia prawdy o wydarzeniach wołyńskich nazywa „szowinistycznym zapałem”, 
proponując ponadto zastąpienie lwowskiego pomnika A. Mickiewicza pomnikiem 
upamiętniającym Ukraińców – ofiary polskiego okupanta z lat 1349–1939. Zdaniem 
autora, propozycje Nowożeńca można by uznać za niepoważne, gdyby nie przepro-
wadzane na Ukrainie badania sondażowe, według których ponad 40% Ukraińców 
uważa, że nie ma powodu, by przepraszać Polaków za zbrodnie na Wołyniu38.

Redakcja zamieściła sprawozdania z międzypaństwowych39 oraz krajowych 
obchodów 60. rocznicy „ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich”40.

W obchody rocznicowe wpisała się relacjonowana przez Z. Umańskiego 
dyskusja panelowa pt. „Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej w latach 1943–1945” zorganizowana przez IPN, Kolegium Europy 
Wschodniej oraz Uniwersytet Wrocławski. Uczestnikami byli m.in.: Marek Siwiec, 
prof. Leon Kieres, prof. Władysław Filar, prof. Andrzej Chojnowski, dr Grzegorz 
Motyka, dr Grzegorz Hryciuk, Ewa Siemaszko, Andrzej Żupański, Adolf Juzwenko. 

36 D. Nespiak, Wołyńskie upamiętniania, „Semper Fidelis”1999, nr 2, s. 32. 
37 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2003, nr 2, s. 48.
38 Tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 2, s. 51.
39 P. Semka, Pamięć, żal, pojednanie (?), „Semper Fidelis” 2003, nr 4, s. 2–5.
40 Z. Umański, Rocznica Wołynia w Polsce, tamże, s. 5–7.
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36 D. Nespiak, Wołyńskie upamiętniania, „Semper Fidelis”1999, nr 2, s. 32. 
37 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2003, nr 2, s. 48.
38 Tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 2, s. 51.
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Naukowców ukraińskich reprezentowali: prof. Myrosław Popowycz, prof. Mykoła 
Rabczuk, doc. Ihor Iljuszyn. Polscy badacze przedstawili stan polskiej nauki w kwe-
stii mordów na Wołyniu; ukraińscy nie zakwestionowali prawdziwości przedsta-
wionych faktów41.

Artykułem o charakterze sprawozdawczo-informacyjnym była publikacja Je-
rzego J. Szewczyńskiego dotycząca przebiegu uroczystości rocznicowych w Elblą-
gu, uzupełniona dodatkowo krótką wzmianką o życiu na Wołyniu w okresie przed-
wojennym i podczas wojny42. Zbliżony wydźwięk miał artykuł Władysława Łuka-
szyńskiego relacjonujący odsłonięcie w Rzeszowie pamiątkowej tablicy poświęco-
nej pamięci ofiar OUN-UPA z Wołynia, Małopolski Wschodniej oraz Rzeszowsz-
czyzny43. Podobną tablicę upamiętniającą martyrologię ludności polskiej na Kresach 
odsłonięto w Kędzierzynie-Koźlu44. Tablice, będące pomnikami pamięci o Polakach
pomordowanych na Kresach, umieszczono staraniem lokalnych oddziałów 
TMLiKPW w wielu miastach polskich. Informował o tym kronikarz kresowy na 
łamach kolejnych numerów czasopisma. Znalazły się one m.in. we Wrocławiu45,
Przemyślu46, Koszalinie47, Brzegu48, Warszawie49, Tychach50, Sulikowie51. W nurt 
upamiętniania polskich ofiar wpisuje się również odsłonięcie pomnika „ofiar ludo-
bójstwa” na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 17 września 2004 r. Fundatorem 
pomnika było Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego52. Czasopismo poświeciło również kilka artykułów projektowa-
niu i odsłonięciu pomnika ofiar UPA, NKWD i Gestapo we Wrocławiu53 oraz kon-

41Tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2003, nr 3. s. 54–55. 
42 J.J. Szewczyński, 60-ta rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu obchodzona przez elblążan, „Semper 
Fidelis” 2003, nr 4, s. 45–46.
43 W. Łukaszyński, Ofiarom zbrodni ukraińskich nacjonalistów-Rzeszów, „Semper Fidelis” 2004, nr 1, s. 4.
44 K. Pustelnik, I. Kopeć, Lekcja historii i patriotyzmu, „Semper Fidelis” 2004, nr 2, s. 33. 
45 Odsłonięta 25 kwietnia 2003 tablica upamiętniająca mieszkańców powiatu Tlumacz zamordowanych 
przez ukraińskich nacjonalistów, Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 3, s.6; tablica 
w kościele NMP w Piasku poświęcona pamięci mieszkańców Huty Pieniackiej i okolicznych miejscowo-
ści, którzy zginęli z rąk SS Galizien i UPA, Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 4–5, 
s. 49; tablica poświęcona pamięci monasterzan, Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2008, nr 
6, s. 16. 
46 Z. Umański, Kronika kresowa, „Semper Fidelis” 2003, nr 5, s.62; tenże, Kronika Kresowa, „Semper 
Fidelis” 2004, nr 3, s. 6.
47 H. Bogucka, Poświęcenie tablicy, „Semper Fidelis” 1999, nr 4, s. 32. 
48 Z. Grata, „Pomnik Pamięci” odsłonięty w Brzegu, „Semper Fidelis” 1999, nr 5, s. 43. 
49 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2003, nr 5, s. 62.
50 K. Głogowska-Grosz, Tablica w Tychach w hołdzie ofiarom ludobójstwa na Kresach Wschodnich,
„Semper Fidelis” 2007, nr 1, s. 30.
51 T. Solecka, Możemy przebaczyć, ale nigdy zapomnieć!, „Semper Fidelis” 1998, nr 5, s. 34.
52 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 4–5, s. 50.
53Tenże, Notatnik Kresowy, „Semper Fidelis” 1998, nr 2, s. 41; tenże, Notatnik Kresowy, „Semper Fidelis” 
1998, nr 4, s. 44; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 1999, nr 5, s. 26. 
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trowersyjnemu projektowi pomnika w Warszawie54. Z. Umański skrupulatnie odno-
towywał informacje o wszystkich inicjatywach związanych z upamiętnieniem „lu-
dobójstwa na Kresach”. Były to m.in.: konferencje i sesje naukowe55, pielgrzymki 
na Jasną Górę56, koncerty57, obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa (11 lip-
ca)58.Temu celowi służyło zamieszczanie artykułów wspomnieniowych59 oraz cykl 
„Kresowi Kapłani”60.

Jednocześnie zauważono, że obchody 65. rocznicy „ludobójstwa na Woły-
niu” nie miały tak oficjalnego przebiegu, jak te sprzed 5 lat. Nie odbyła się żadna 
centralna uroczystość państwowa. Prezydent RP Lech Kaczyński cofnął swój patro-
nat, a parlament nie przyjął „ustawy o ludobójstwie”, została ona zdjęta z obrad 
przez marszałka Bronisława Komorowskiego jako niekorzystna dla stosunków pol-
sko-ukraińskich.61

Redakcja „Semper Fidelis” replikowała na różnego rodzaju zarzuty stawiane 
środowisku kresowemu. Jednym ze stałych oponentów Kresowian jest „Gazeta 
Wyborcza”, będąca kontynuatorką polityki J. Giedroycia w sprawach wschodnich. 
Polemikę z dziennikiem w sprawie upamiętniania „ofiar ukraińskiego nacjonali-
zmu” podjął w 1999 r. Andrzej Michałowski. Zdaniem autora, potomkowie i krewni 
ofiar nie mogą wspominać pomordowanych na ich grobach, gdyż miejsca pochów-
ku nie są oznaczone, a władze ukraińskie nie wydają zgody na odbudowę cmentarzy 
czy postawienie krzyży. W związku z tym pozostaje jedynie składanie ofiarom hoł-
du w Polsce. Michałowski uważał, że społeczeństwo polskie powinno zostać poin-
formowane o „ludobójstwie na Kresach”, podawał argumenty świadczące, iż 
w odniesieniu do wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej można używać 
terminu „ludobójstwo”. Tym samym podważał tezę, „Gazety Wyborczej” o „wal-
kach polsko-ukraińskich”. Zwrócił uwagę, iż redaktorki „Gazety” o opinię na temat 

54 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2007, nr 2, s.12; tenże, Kronika Kresowa, „Semper 
Fidelis” 2007, nr 3, s.27–28; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2007, nr 4, s. 35.
55 Konferencja z okazji 60. rocznicy ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej we Wrocławiu zorganizowana 
w klasztorze oo. Dominikanów, sesja naukowa w Przemyślu poświęcona strukturze i zadaniom OUN-
UPA; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 3, s.6; konferencja naukowa we Wrocławiu nt. 
„Brak potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA jest przeszkodą w pojednaniu polsko-
ukraińskim”. Organizatorem był Zarząd Główny SUOZUN; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 
2000, nr 6, s.62; Konferencja naukowa w Kijowie pt. „Zbrodnie OUN UPA narodowi ukraińskiemu 
i innym narodom w Europie” zorganizowana w lutym1997r. Istotnym elementem wystąpienia prelegenta 
z Kijowa jest przytoczenie opinii ukraińskich środowisk nacjonalistycznych na temat konferencji; E. Tu-
zów-Lubański, Żyć, aby zabijać, „Semper Fidelis”1997, nr 2, s.11–12.    
56 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 4–5, s. 49; Z. Umański, Kronika Kresowa,
„Semper Fidelis” 2008, nr 5, s. 15. 
57 D. Tabińska-Juhasz, Koncert muzyki polskiej „Pamięci Wołynia”, „Semper Fidelis”1998, nr 4, s. 5.
58 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2007, nr 4, s. 29.
59 Z. Kuhl, Zbrodnia po sąsiedzku – nieukarana, ale zapomniana, „Semper Fidelis” 2004, nr 3, s. 18–19.
60 J. Białowąs, Ks. mgr Stanisław Szczepankiewicz, „Semper Fidelis”1999, nr 1, s. 9–11. 
61 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2008, nr 4, s. 10.
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54 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2007, nr 2, s.12; tenże, Kronika Kresowa, „Semper 
Fidelis” 2007, nr 3, s.27–28; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2007, nr 4, s. 35.
55 Konferencja z okazji 60. rocznicy ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej we Wrocławiu zorganizowana 
w klasztorze oo. Dominikanów, sesja naukowa w Przemyślu poświęcona strukturze i zadaniom OUN-
UPA; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 3, s.6; konferencja naukowa we Wrocławiu nt. 
„Brak potępienia zbrodni ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA jest przeszkodą w pojednaniu polsko-
ukraińskim”. Organizatorem był Zarząd Główny SUOZUN; tenże, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 
2000, nr 6, s.62; Konferencja naukowa w Kijowie pt. „Zbrodnie OUN UPA narodowi ukraińskiemu 
i innym narodom w Europie” zorganizowana w lutym1997r. Istotnym elementem wystąpienia prelegenta 
z Kijowa jest przytoczenie opinii ukraińskich środowisk nacjonalistycznych na temat konferencji; E. Tu-
zów-Lubański, Żyć, aby zabijać, „Semper Fidelis”1997, nr 2, s.11–12.    
56 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2004, nr 4–5, s. 49; Z. Umański, Kronika Kresowa,
„Semper Fidelis” 2008, nr 5, s. 15. 
57 D. Tabińska-Juhasz, Koncert muzyki polskiej „Pamięci Wołynia”, „Semper Fidelis”1998, nr 4, s. 5.
58 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2007, nr 4, s. 29.
59 Z. Kuhl, Zbrodnia po sąsiedzku – nieukarana, ale zapomniana, „Semper Fidelis” 2004, nr 3, s. 18–19.
60 J. Białowąs, Ks. mgr Stanisław Szczepankiewicz, „Semper Fidelis”1999, nr 1, s. 9–11. 
61 Z. Umański, Kronika Kresowa, „Semper Fidelis” 2008, nr 4, s. 10.
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pomnika pytały przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce, nie uwzględniły 
natomiast zdania strony polskiej. Według Michałowskiego, taka taktyka jest stan-
dardem artykułów zamieszczanych w „Gazecie”62. Przeciwko praktykom „Gazety”
protestowała Danuta Nespiak, która opublikowała artykuł dotyczący Bohdana 
Osadczuka, uzupełniony fotografią zamordowanej przez ukraińskich nacjonalistów 
rodziny S. Karpinaka ze wsi Latach (woj. tarnopolskie). Natomiast „Gazeta Wybor-
cza” zamieściła to samo zdjęcie z podpisem „Polacy zamordowani na Wołyniu, 
1943 r.” jako ilustrację do przedruku artykułu ukraińskiego historyka Jurija Kiriczu-
ka. Działania te skłoniły autorkę artykułu do stwierdzenia, że na łamach „Gazety”
„ludobójstwo” zawęża się wyłącznie do terenu Wołynia. Ponadto, zdaniem redaktor 
„Semper Fidelis”, wspomniany artykuł Kiriczuka zawiera informacje fałszywe, np. 
atak na Hutę Stepańską został przedstawiony jako napad Niemców przebranych za 
Ukraińców. Doprowadziło to D. Nespiak do wniosku, że „Gazeta Wyborcza” prze-
kazuje informacje o Kresach w sposób nieuczciwy, manipulując faktami i obraza-
mi63. Krytykując publicystykę „Gazety Wyborczej” dotyczącą stosunków polsko-
ukraińskich podczas II wojny, autorka nie wspomniała, że na łamach „Gazety” pod-
jęto na początku lat 90. pierwszą próbę przedstawienia wydarzeń na Kresach publi-
kacją cyklu tekstów pt. „Wołyń – Szukanie prawdy”, w których to artykułach przed-
stawiono polski i ukraiński punkt widzenia64.

„Na Rubieży” jest pismem wydawanym przez wrocławskie Stowarzyszenie 
Upamiętniania Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów (SUOUN). Zajmuje się głównie
zbieraniem i opracowywaniem relacji o napadach ukraińskiego podziemia zbrojne-
go na polskie miejscowości. Zamieszcza również artykuły historyczne i publicy-
styczne. Przykładowym artykułem opublikowanym na jego łamach był m.in. tekst
Adama Peretiatkowicza, jednego z nielicznych autorów zajmujących się placówka-
mi polskich samoobron. Autor, pisząc o placówkach samoobrony, ma na myśli 
przede wszystkim samorzutnie tworzące się bazy, mające na celu obronę ludności 
polskiej przed oddziałami ukraińskimi. Zasługą prac Peretiatkowicza jest podkreśle-
nie samoorganizacji ludności polskiej. Inni publicyści pisali o roli Armii Krajowej 
w powstawaniu samoobron lub używali określenia „samoobrona” dla istriebitiel-
nych batalionów. Peretiatkowicz wyliczył 300 wiejskich placówek samoobrony. 
Wśród ich najważniejszych zadań wymienił ochronę ludności polskiej, wyprawy na 
odsiecz, ewakuację ludności z zagrożonych wiosek, wyprawy w celu ratowania 
pojedynczych osób lub rodzin, wyprawy przeciw UPA, których to kontrataków 

62 A. Michałowski, Kochana redakcjo. Tablica niezgody czy zgody?, „Semper Fidelis” 1999, nr 5, s. 47–48.
63 D. Nespiak, Protest przeciwko fałszerstwom „Gazety Wyborczej”, „Semper Fidelis” 2003, nr 3, s. 3.
64 Wśród zamieszczonych w ramach cyklu artykułów znalazły się m.in.: W. Reprincew, Mit rezuna, „Ga-
zeta Wyborcza” 1995, z 9 października 1995 r., s. 16–17; B. Osadczuk, Model przebaczenia, „Gazeta 
Wyborcza” 1995, z 18 października 1995 r., s. 12–13; K.P. Smijan, Szowiniści z AK, „Gazeta Wyborcza” 
1995, z 14 lipca 1995 r., s. 14; W. Filar, Likwidatorzy z UPA, „Gazeta Wyborcza” 1995, z 14 lipca 1995 r., 
s. 12–13.
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dokonywały tylko najsilniejsze ośrodki65. Wskazał na najważniejsze placówki oraz 
przedstawił ich losy66. Oprócz artykułów dokumentujących działania OUN i UPA 
w „Na Rubieży” zamieszczono również tekst A. Kormana dotyczący ukraińskich 
policjantów w służbie niemieckiej we Lwowie w latach 1943–1944. Wg autora, 
każdy policjant otrzymał zadanie zastrzelenia 30 Polaków i zdobycia dokumentów, 
które wykorzystywało później ukraińskie podziemie. W artykule A. Korman podał 
nazwiska oraz wiek ofiar policjantów67. Rozbudowana wersja tej publikacji została 
zamieszczona w „Semper Fidelis”68.

Jednakże najbardziej wartościową częścią „Na Rubieży” pozostają relacje 
i wspomnienia świadków wydarzeń wołyńskich. Stały się one podstawą dla wyda-
nych przez SUOZUN prac dokumentujących stosunek Ukraińców do Polaków,
przede wszystkim w Małopolsce Wschodniej.69

Z powyższych rozważań wynika, że w polskiej prasie nie ma jednolitego ob-
razu wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Różnorodność interpreta-
cyjna wynika przede wszystkim z braku jednoznacznego obrazu w historiografii. Na 
odbiór „antypolskiej akcji” wpływają również zapatrywania polityczne publicystów 
oraz środowisk, z których się wywodzą. Wzorem zawodowych historyków publicy-
ści tworzyli narracje mówiące o „walkach polsko-ukraińskich” lub „ludobójstwie 
dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach”. Pierwszy punkt widze-
nia jest realizacją poglądów Jerzego Giedroycia i jego „Kultury”, drugi reprezentują 
przede wszystkim potomkowie polskich ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego. Na 
zakończenie należałoby ponownie zacytować Wildsteina: „A jednak to Giedroyc, 
który nigdy nie kwestionował znaczenia utraconych miast dla naszej tożsamości,
miał rację. Teraz nie musimy się niczego wyrzekać, a tylko umieścić uzasadnione 
żądania w kontekście fundamentalnych wymogów polityki”70.

65 A. Peretiatkowicz, Wołyńska samoobrona, cz. II. Wiejskie placówki samoobrony na Wołyniu, „Na Ru-
bieży” 1993, nr 5, s. 2.
66 Tenże, Wołyńska samoobrona, cz. 3, „Na Rubieży” 1994, nr 1, s. 12.
67 A. Korman, Niektóre szczegóły tragedii we Lwowie, „Na Rubieży” 1993, nr 5, s. 4.
68 Tenże, Niektóre szczegóły tragedii we Lwowie, „Semper Fidelis” 1993, nr 3, s. 20–22.
69 Sz. Siekierka, H. Komański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie tarnopolskim 1939–1946, Wrocław 2004; Sz. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, 
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939
–1947; Wrocław 2006, Sz. Siekierka, H. Komański, Pomniki, tablice pamięci, mogiły na terenie Polski ku 
czci ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA, Wrocław 2007; H. Komański, 
Sz. Siekierka, H. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w woje-
wództwie stanisławowskim 1939–1946, Wrocław 2007.
70 B. Wildstein, dz. cyt., s. 99.
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сследуя европейскую политику Ф. Франко отдельно стоит оста-
новится на понимании, видении роли Испании в Европе в пос-
левоенное время. Актуальность этой темы иследования заклю-

чается в том, что процес вхождения Испании в европейские структуры 
начался именно в период правления каудильйо и закончился уже после его 
смерти. То есть, несмотря на невосприрятие авториторизма Ф. Франко как 
достойного политического режима и негативное отношение к нему как  
к главе испанского государства, он смог обосновать те положення, которые 
привлекли внимание к Испании и ее значению в послевоенной Европе для 
постепенного преодоления «международной изоляции» и выхода на евро-
пейскую сцену. Важным в его европоцентристской риторике представляет-
ся тот факт, что Ф. Франко не просто делал запрос на включение Испании 
в европейские и международные структуры, а предлагал что-то взамен: 
территорию, как выгодное стратегическое положение между цивилизация-
ми и материками и идеологическую поддержку. Таким образом, опыт Ис-
пании может быть полезным с точки зрения подачи себя на международ-
ное арене. 

Х. Ортега-и-Гасет в произведении «Восстание масс» заметил, что  
в наше время «…больше, чем когда-либо, торжествует риторика» Объяс-
нял Ортега это выходя из того, что в то время, по его мнению, существова-
ли поверхностные обычаи в творчестве, идеях, политике. Не зря именно 
риторика стала тем инструментом, который использовал Ф. Франко после 
войны и по окончанию международной изоляции для восстановления свя-
зей с другими странами Европы и для вхождения Испании в Е  .   учетом 
того, что рито рика — это наука про способы убеждения и вплияния на 
аудиторию с учетом ее особенностей, автор статьи обратила внимание на 
аргументы, к которым аппелировал Ф. Франко для уверения европейского 
сообщества в том, что Испания – стратегически важное государство для 
Европы (европейских организаций). Обращая внимания на то – что Испа-
ния – государство европейское выходя из того, что находится в Европе, то 
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есть, от самого момента свого возникновения, цель европоцентристской 
риторики Ф. Франко заключалась не в том, чтобы чтоб доказать, что Испа-
ния – государство европейское, а в том, чтобы Испания вошла в Е    
и решила свои экономические проблемы. Поэтому Ф. Франко пытался убе-
дить сообщество в том, что ему (европейскому сообществу) «подойдет»  
и Испания с его авторитарным режимом. Конечно, имея такой политичес-
кий режим, Испания не вошла в Е   в то время, но он смог заложить ос-
новы, которые использовали его преемники для той же цели.  

В наше время может показаться, что европоцентристская риторика 
Ф. Франко не существенна и он цеплялся за соломинку, когда аппелировал 
к таким аргументам, но в послевоенное время и с началом «холодной вой-
ны» они были достаточно обоснованы и важны. 

Тему восприятия европейскими странами Испании и на оборот зани-
мались испанские исследовали конца ХІХ – начала ХХ в.: Х. Ортега-и-
Гассет, М. де Унамуно,  . де Мадариага, Рамиро де Маэсту, Х. Доносо 
Кортес, Х. Бальмеса, М. Мендеса-и-Пелайо, Р. де Маэсту. Анализ отноше-
ний Испании со странами Европы подавали испанские историки: 
Х. Перейра1, Ф. Паредес2, Р. Пардо  анс3, Р. Кальдуч4, Х. Фарре5; англича-
нин МакЛеннан6. 

Для начала стоит остановится на том, что взял Ф. Франко и его сто-
ронники в свою теорию из идей «поколения 98». 

После испано-американской войны 1898 года, в которой Испания по-
лучила поражение и потеряла колонии, интелектуалы ХІХ в. остро поста-
вили вопрос о преодолении отсталости Испании от развитых стран Запад-
ной Европы. Они делились на два лагеря: «испанистов» («традиционалис-
тов») и «европеистов» («прогресистов»). Первые видели выход в возвра-

                                           
1 Pereira J.C. [coord] La politica exterior de Espàna 1800–2003. Historia, condicionantes y esce-
narios. Barcelona: Ariel Historia, 2003. – 609 p. 
2 Paredes F.J. Historia contempora´nea de España. Siglo XX / Paredes Javier, Francisco  
J. – Barcelona: Editorial Ariel, 2008. – 1195 р. 
3 Pardo Sanz M. R. La etapa Castiella y el final del regimen / Rosa Maria Pardo Sanz // Еn: 
J.Tusell, J.Aviles y R.Pardo (Eds.): La politica exterior en el siglo XX. – Madrid: Biblioteca 
Nueva-UNED, 2000. – Р.341–370.; Pardo Sanz M. R. Fernando Maria Castiella: pasion politica  
y vocacion diplomatica / Rosa Maria Pardo Sanz // Historia Contemporanea. – 1995. – № 15.  
– Р.225–239. 
4 Calduch R. Dinamica de la Socidad Internacional. Edit. Centro de Estudios Ramon Areces  
/ Rafael Calduch. – Madrid: Ceura, 1993. – Р.187–196. 
5 Farre J.A. Un país enemigo:Franco frente a Francia, 1939–1944 / Juan Avilés Farré // Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie V, H. Contemporánea. – 1994. – Т. 7. – Р.109–134. 
6 MacLennan J.C. España en Europa, 1945 – 2000: del ostracismo a la modernidad / Julio Crespo 
MacLennan. – Madrid, 2004. – 403 p.; MacLennan J.C. Spain and the process of Europan 
Integration, 1957–1985 / Julio Crespo MacLennan. – New York: PALGRAVE, 2000. – 223 p. 
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щении идеалов исторического пришлого, вторые – в копировании моделей 
Франции, Германии, Англии.  овременное франкизму объяснение «испан-
ской идеи» розработал философ и политик Рамиро де Маэсту, который  
в свою очередь опирался на предшественников  авторитетних католических 
мыслителей ХІХ в. – Х. Доносо Кортеса, Х. Бальмеса, М. Мендеса-и-Пелайо. 
Р. де Маэсту, как и его современники, остро чувствовал «проблему Испа-
нии» - величия в прошлом и его потерю в ХХ в. Он выступил откровенным 
сторонником европеизации Испании как единственной возможности побо-
роть ее отставание7. К.  ерер, теоретик и идеолог франкизма, сформировал 
осовремененный вариант идей доктрины «испанидад»: «Испанизация по 
цели и европеизация по методам»8 

Так, о значении Европы для Испании и на оборот начали писать  
и дискутировать в начале ХХ в. философы, культурологи, историки и толь-
ко потом, во время «международной изоляции»  и на пути к выходу из нее 
во второй половине 50х гг. ХХ в. об этом же начинают говорить политики 
и дипломаты. У первых проблема видения места Испании в Европе была 
связана с застоем культурной и экономической жизни Испании, ее полити-
ческой нестабильностью. Вторые, обозначая значение Испании в Европе  
и в мире пытались обратить внимание к Испании и доказати, что эта старна 
является важной для обороны Европы, для налаживания крепких связей 
между странами Латинской Америки и т.д., поскольку именно Испания 
была, есть и будет, объединяющим звеном Запада и Востока, Европы  
и Африкы, принимая во внимание ее историю и географическое положе-
ние. И только Король Испании Х. Карлос, выступая в парламенте Великой 
Британии после вступления Испании в Е   (1986 р.) с уверенностью ска-
жет: «España nunca ha dejado de estar en Europa, de sentirse Europa, de ser 
Europa»9. Поэтому логично, что Испания никоим образом не должна обос-
новывать свое значение и роль для Европы и европейских организаций. 

После выступления бывшего министра иностранных дел М. Артахо 
(20.07.1945–25.02.1957), целая плеяда испанских политиков и экономистов 
«европеистов» выступили за розширение экономических, культурных свя-
зей с Западной Европой, считая данное направление внешней политики 
страны – традиционным. Испанский экономист Х.М. де Асаола писал 
«Идея единой Европы имела большое влияние на мужей 1900 г.р. Именно 
эти имена, среди которых назовем только главные – Ортега-и-Гассет,  . де 

                                           
7 Іваницька О.П. Політичний розвиток франкістської Іспанії. 1939–1975 рр. – Вінниця: 
Вінницький державний педагогічний інститут, 1996. – 90 с., с.77. 
8 Там же, с.78. 
9 Marias J. El Discurso del Rey de Espana ante el Parlamento britanico / Julian Marias // Cuenciа  
y Razon. –1986. – № 22. – enero-abril. – Р.112–125., с.113. 
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Орс,  . Де Мадариага – сообщили испанскомй обществу про интерес отно-
сительно идеи Европы. Но комплекс изоляции, которым страдает Испания 
со времен Наполеоновских войн и Версальского мира, глубоко укоренился 
и его трудно искоренить сразу. Кроме того, Испания на протяжение после-
днего столетия пережила три гражданские войны»10. 

Удачное замечание Х. М. Асаола дает нам возможность начать с тво-
рчества «поколения 98». «Поколение 1898» – это группа молодой испанс-
кой интелигенции. К ней принадлежали поэты, художники, философы, 
которые прошли через моральный кризис, вызванный поражением Испа-
нии в войне со  ША в 1898 г.  тот кризис «разбудил ото сна» испанскую 
интеллигенцию, заставил думать о судьбе Европы и мира, о исторической 
миссии Испании. Духовным лидером этого поколения стал Мигель де 
Унамуно, к нему же принадлежали  альвадор де Мадариага, Хосе Ортега-
и-Гассет (хотя сам он позиционировал себя антиподом «поколения 98»),  
Х. Коста-и-Мартинес и др. 

И, если Х. Коста-и-Мартинес выдвигая план «европеизации» Испа-
нии предвидел в нем разрушение пережитков средневековья и проведения 
реформ с целью предупреждения революции, то М. де Унамуно создает 
философию «кихотизма», направленную не только на возрождение Испа-
нии, но и Европы, которая утонула во внутренних проблемах, погоне за 
деньгами и имперской властью над миром. Не «европеизовать» Испанию,  
а «испанизировать» Европу – такой императив выдвинул М. де Унамуно11. 

М. де Унамуно написал: «открыть окно» и поздравить «европеизиро-
ванного испанца» можно; он избавит «несчастную Европу от шор оптими-
стического разума, научит ее трагично чувствовать жизнь. В этом смысл 
выражения «испанизировать Европу»12. Особенное место в творчестве 
Унамуно занимает осознание образа Дон Кихота как воплощения настоя-
щей Испании. Он считал, что еворпейская жизнь, достигнув состояния 
определенной уверенности и гарантированости, приобретает все более 
прагматическую ориентацию. Унамуно характеризовал свое столетие как 
«безнадежно жалкое столетие», которе живет по расчету, когда душа чело-

                                           
10 Шипуло Т.И. Внешнеполитические и экономические связи ФРГ и Испании (1952–1972 
гг.): автореф. дис. на получение степени канд. истор. наук: спец. 07.00.03 – всеобщая 
история. – М., 1977, 23 с, с.10–11. 
11  околов  .В. Испанский гений  альвадора де Мадариаги и проблемы национального харак-
тера // Журнал « амиздат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhurnal.lib.ru 
/s/sokolow_e_w/2madariaga.shtml;  околов  .В.  альвадор де Мадариага: доминанты националь-
ных характеров // Человек, 2003, №4. 
12 Документация У. Унамуно Мигель де (1864–1936). Испанский писатель, философ, поэт, 
ученый, основоположник испанской ветви экзистенциализма [Електронний ресурс].  
– Режим доступу: http://vpn.int.ru/index.php. 
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10 Шипуло Т.И. Внешнеполитические и экономические связи ФРГ и Испании (1952–1972 
гг.): автореф. дис. на получение степени канд. истор. наук: спец. 07.00.03 – всеобщая 
история. – М., 1977, 23 с, с.10–11. 
11  околов  .В. Испанский гений  альвадора де Мадариаги и проблемы национального харак-
тера // Журнал « амиздат» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhurnal.lib.ru 
/s/sokolow_e_w/2madariaga.shtml;  околов  .В.  альвадор де Мадариага: доминанты националь-
ных характеров // Человек, 2003, №4. 
12 Документация У. Унамуно Мигель де (1864–1936). Испанский писатель, философ, поэт, 
ученый, основоположник испанской ветви экзистенциализма [Електронний ресурс].  
– Режим доступу: http://vpn.int.ru/index.php. 
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века определяется как такая «которая настрадалась от вульгарности», и он 
призывал «отправится в крестовый поход» чтоб «отвоевать гробницу Ры-
царя Безумства у владеющих нею васалов рассудительности». В результате 
Дон Кихот становился носителем протеста против норм рационализиро-
ванной, позитивистски ориентированной культуры, а «кихотизм» выступал 
как образец своеобразной испанской религии, способной преобразить как 
Испанию, так и Европу. 

Относительно  . де Мадариаги, то его следует упоминуть уже хотя 
бы потому, что он был пророком европейского единства. И если он не 
очень часто говорил про объединение всего человечества, то только пото-
му, что такая перспектива казалась ему очень отдаленной. Главной про-
блемой для него было единство Европы. Население Европы – многочис-
ленная «помесь», букет наций. Она багата характерами, которые могут 
составить продуктивный творческий колектив. Европа – это дар от Бога  
– человечеству13.  

Хосе Ортега-и-Гассета в работе «Безхребетна Іспанія. Деякі історич-
ні зауваження» акцентировал внимание: «Для того, хто має добре історич-
не чуття, немає сумніву, що «іспанська єдність» була, передусім і над усім, 
тогочасним об'єднанням двох великих міжнародних політик – політики 
Кастилії, спрямованої на Африку і центр Європи, і політики Арагону, ске-
рованої на  ередземномор'я. Наслідком стало те, що вперше в історії вини-
кає ідея «Weltpolitik»; іспанська єдність була створена саме для того, щоб 
випробувати її». Нельзя не согласится с тем, что для государства, которое 
находится в Европе, вполне логично было обратить свой взгляд как на объ-
ект международных отношений на своих ближайших соседей  
– на Европу. К тому же, если брать во внимание, что для Ортеги роль Кас-
тилии была определяющей, то оказываемся перед суждением, что главны-
ми направлениями международных отношений испании в тот момент были 
именно европейский и африканский. 

И. Петровский, редактор сборника Х. Ортеги-и-Гассета « тюди про 
Испанию», уточнил: «Для Ортеги драматическим является сам вопрос  
о присутствии испанской мысли в европейской; проблемным является су-
ществование самой испанской филосифии как таковой… Да и что там фи-
лософии – само испанское существование Ортега считал драмой, а Испа-
нию в целом – нерешенной проблемой»14. Оказывается, Ортега описывает 
неустроенность Испании в комфортабельном европейском мире: «Испанец, 
который убегает от национальных проблем, сто раз окажется у них в пле-
ну, пока не поймет: для него, рожденного между Бидасоа и Гибралтаром, 
                                           
13  околов  .В. Испанский гений … 
14 Ортега-и-Гассет Х.  тюды об Испании. – Киев: Новый Круг – Пор-Рояль, 1994. – 320 с., с.7. 
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Испания – первейшая, наиважнейшая и вечная проблема». И. Петровский 
акцентирует на том, что иногда Ортега напоминает мистика, который са-
мозабвенно исполняет молчаливый обет, который дал Богу: ни много, ни 
мало – просветить Испанию, ввести ее в Европу (это именно то, что потом 
делали политики в период Франко).  ам Ортега выделял: «обстоятельства» 
его – испанские, а «точка зрения» – європейская: «Европа – точка зрения  
в принципе такая, что ее можно достигнуть». Европа как-будто испанская 
утопия Ортеги, искомый мир, который надлежит воспроизвести на испанс-
ком грунте. Задача не из простых, поскольку грунт не из лучших; и Ортега 
и Унамуно с ним не церемонятся, называя его просто – «мадридское боло-
то». Испания для Ортеги – проблема, но проблема решаемая. В 1978 году, 
Король Испании Хуан Карлос вручал согражданам новую Конституцию  
и сказал, что «Испания обозначает преодоление Испании (trashispanizarse). 
Король не обязан указывать источник этих слов, но нам он известен»15. 

Учитывая историю можно заметить, что стремление Испании зани-
мать главную политическую и духовную (как видел М. де Унамуно) роль  
в Европе не совпадало с самыми возможностями страны: политическая  
и экономическая нестабильность и слабость не давали возможности занять 
ведущее положение в Европе. И уже после отмены постановления  Б ООН 
1946 г. и завершения международной изоляции в 1957 г. вновь послыша-
лись призывы к роли Испании в Европе. 

Ф. Франко, не забывая идей «поколения 98» и обратив свой взгляд  
в будущее формулировал свое видение места и роли Испании в Европе. 
Главных задач (аргументы его риторики) Испании в Европе глава испанс-
кого государства выделил четыре. 

Первый аргумент Ф. Франко – борьба против коммунизма, коммуни-
стической агрессии и распространения коммунизма. Прослеживается она 
во многих его речах и интервью. Назовем наиболее значимые. Например,  
в «Юнайтд Пресс» было напечатано такое высказывание Ф. Франко: «Если 
бы все страны Западной Европы осуществляли коммунизму такой же от-
пор, как это делала Испания последние 15 лет, то они сейчас чувствовали 
бы меньший страх перед агрессией коммунизма»16. Или «Вы приняли ре-
шение защищать свободные нации мира от коммунистической угрозы, как 
внутренней, так и внешней. Мы, в Испании, победили коммунистическую 
угрозу и приняли решение защищать себя от угрозы внешней, не беря во 

                                           
15 Там же, с.22. 
16 Una información de la United Press, fechada en Londres, acerca de las declaraciones del 
Generalísimo Franco al «Daily Mail» // http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos 
/1951/00011.htm. 
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15 Там же, с.22. 
16 Una información de la United Press, fechada en Londres, acerca de las declaraciones del 
Generalísimo Franco al «Daily Mail» // http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos 
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внимание, что можем расчитывать на помощь из вне»17. Через год на воп-
рос американской журналистки М.  мит 15 марта 1955 г. «Вы победили 
коммунистическую угрозу в Испании. Что бы Вы посоветовали  оеденен-
ным Штатам для борьбы против коммунизмв внутри страны и из вне?» 
Ф. Франко ответил: «Признавая разрушительные дейтсвия коммунизма, 
необходимо остановить их распространение в другие страны, назвав их 
незаконными, подорвать их силу кооптации. Необходимо раскрыть их об-
маны и удовлетворить законные тревоги народных масс, а благодаря соци-
альному прогрессу и стабильной экономике следует избавиться от безрабо-
тицы. В области внешней политики необходимо не признавать факт расп-
ростронения советов на страны, которые вчера были независимыми; акти-
визировать в незанятые страны пропаганду про реальный коммунистичес-
кий «рай» и помогать странам вместе решать свои экономические пробле-
мы, чтоб у них появилась возможность социального прогресса»18. 

Второй аргумент, что Испания является форпостом хрестианства  
в Европе, имеет связь со средневековой и  новейшей историей Испании. 
Глава испанского государства отмечает: «история Испании сильно связана 
со своей преданностью нашей  вятой Церкви. Когда Испания была пре-
данна своей вере и ее символам, она достигла более значительных вершин 
в своей истории; и, наоборот, когда она была забыта и отсторонена ее вера, 
была потеряна истинная дорога, и Испания собирала упадок и неудачи.  то 
мы замечаем во всех моментах ее истории… В день, когда открыли Аме-
рику, родилось наше величие, усилилось наше единство, мы говорим, что 
это дни славы не только Испании, но и без преувеличения служение миру  
и церкви… – далее Ф. Франко продолжает, – Мы видим, что судьба и ве-
личие Европы связаны с ее релегиозной верой. Чем больше единства веры 
и релегиозности имела Европа, тем больше лавров она получила. И сегод-
ня, когда мы чувствуем ее тревоги (тривоги Европы – А. Хмель), видим 
ослабление ее веры»19. 

В конце 1958 р. Ф. Франко отметил: «Не была Испания, крайний  
и решительный бастион хрестиаянской цивилизации в Европе, свободной 
от обязательств быть готовой защищать права Господа, справедливые  
и настоящие свободы человека и общества»20. Вне сомнения, что под фра-

                                           
17 Declaraciones al «Washington Post». 07 de septiembre de 1952 // http://www.generalisimofranco. 
com/Discursos/discursos/1952/00022.htm. 
18 Declaraciones en la entrevista concedida a la Senadora Norteamericana Mrs. Margaret Smith. 16 
de marzo de 1955 // http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1955/00003.htm. 
19 Palabras en Montserrat. 12 de junio de 1952. // http://www.generalisimofranco.com/Discursos 
/discursos/1952/00015.htm. 
20 Mensaje a los españoles con motivo del año nuevo. 31 de diciembre de 1958// http://www. 
generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1958/00020.htm. 
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зой «крайний и решительный бастион» каудильйо имел в виду главную 
роль в защите хрестиянской веры в Европе и мире. 

Л. Понамарева отметила, что важную роль в официальной жизни иг-
рала доктрина «испанской идеи», суть которой сводилась к тому, что като-
лицизм  был и будет душой испанской нации, основным содержанием ее 
многовековой истории. Одним из направлений испанизации – прививание 
хрестианской веры тем народам, которые были завоеваны в XVI в. Именно 
поэтому, обращая свой взгляд в прошлое, глава государства и его сторон-
ники проэктируют эту роль Испании на ХХ в. – защита веры, которую так 
угнетал коммунизм21. 

Третий аргумент: роль, которую должна выполнять Испания по ра-
зумению каудильо, это быть важным звеном (составной частью) для пост-
роения коллективной безопасности в Европе и мире: «Участие Испании  
в обороне Западной Европы сильно связано с волей к сопротивлению дру-
гих стран, размещенных в этой западной области. Если они живут в еди-
ном стремлении защититься, то при необходимости, испанцы почувствуют 
себя счастливыми учавствовать в этом стремлении. Без Испании, разме-
щенной в крайней западной точке, пришлось бы тяжело22. 

«Ближайшей целью – акцентирует  Ф. Франко – является организа-
ция надлежащей защиты свободных наций». По его мнению, существуют 
три разных пути рассмотрения этой проблемы. Первый – подготовка защи-
ты свободных наций Европы, и, чем далее на Восток – тем лучше. Второй  
– необходимо было бы организовать оборону Западной Европы в месте, где 
было бы лучше ответить в случае нападения противника. В этом рассмат-
ривается важность для обороны Перинейского полуострова. Третий путь, 
наихудьшее – это отказаться от защиты Европы и не организовывать пункт 
опоры в  еверной Африке. И это, конечно, ошибка23. 

Четвертый аргумент заключался в том, что Испания является связу-
ющим звеном стран Европы и Африки, Европы и Латинской Америки,  
и прослеживается также во многих выступлениях Ф. Франко: «Испания, 
являясь частью Европы, выходит к  редиземному морю и Атлантическому 
океану, имеет тестные связи с североафриканским и испаноамериканским 
мирами. Она не сторонится своих обязанностей, которые вытекают из ее 
географического расположения и ее Истории, и считаю, должна играть 

                                           
21 Пономарева Л. В. Анхель  ррева Ориа как идеолог испанского социального католицизма  
/ Л.В. Пономарева // Проблемы испанской истории. – М.: Издательство «Наука», 1987. –  .96–114. 
22 Declaraciones al representante del «New-Week». 24 de agosto de 1951//http://www. 
generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1951/00017.htm. 
23 Discurso en Vitoria.  09 de junio de 1953. La Politica exterior española // http://www. 
generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1953/00013.htm 
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зой «крайний и решительный бастион» каудильйо имел в виду главную 
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рала доктрина «испанской идеи», суть которой сводилась к тому, что като-
лицизм  был и будет душой испанской нации, основным содержанием ее 
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ривается важность для обороны Перинейского полуострова. Третий путь, 
наихудьшее – это отказаться от защиты Европы и не организовывать пункт 
опоры в  еверной Африке. И это, конечно, ошибка23. 

Четвертый аргумент заключался в том, что Испания является связу-
ющим звеном стран Европы и Африки, Европы и Латинской Америки,  
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являясь частью Европы, выходит к  редиземному морю и Атлантическому 
океану, имеет тестные связи с североафриканским и испаноамериканским 
мирами. Она не сторонится своих обязанностей, которые вытекают из ее 
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21 Пономарева Л. В. Анхель  ррева Ориа как идеолог испанского социального католицизма  
/ Л.В. Пономарева // Проблемы испанской истории. – М.: Издательство «Наука», 1987. –  .96–114. 
22 Declaraciones al representante del «New-Week». 24 de agosto de 1951//http://www. 
generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1951/00017.htm. 
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важную конструктивную роль между асоциациями наций, находящихся на 
этих географических териториях»24.  

« вязи Испании с испаноязычными народами Америки настолько 
трансцендентны, что естественно могут служить для лучшего взаимопони-
мания между нациями Европы и Америки. Испания, ноги которой находят-
ся в Европе, а сердце – в Америке, имеет тестную связь между двумя кон-
тинентами»25. 

Американские дипломаты, которым была выгодны антикоммунисти-
ческая линия главы испанского государства, поддерживали его высказыва-
ния и позицию в этом вопросе. Так, бывший посол  ША в Мадриде Дж.  
Д. Лодж, на выступлении в Нью-Йорке, заявил: «Испания, со стратегичес-
кой, а также з политической и психологической точек зрения, находится на 
пересечении наиболее важных регионов мира. На юге Иберийский полуос-
тров противостоит Африке, а на севере – Європе, Атлантический океан 
омывает его северо-западные, а  редиземное море – восточные берега»26. 

 тоит также указать на тот факт, что министры Испании в то время 
поддерживали основную линию Ф. Франко и речи их выступлений совпа-
дали с линией каудильйо в этом вопросе.  

Так, Альберто Мартин-Артахо, первый послевоенный министр инос-
транных дел Испании, уточняет: «Изначально Испания адаптирована  
к нейтралитету… Испания находится в Европе и также в Америке. У нас 
спереди Пиренеи, но зато позади нас наша долгая и славная история. Ду-
маю, что вы преувеличиваете страх войны с Россией. Война окончена, но 
мир не достигнут»27. Относительно месторасположения Испании как свя-
зуещего звена, М. Артахо обозначает на будущее: «Вклад Испании в Евро-
пу будет состоять в том, чтобы быть связующим звеном между Европой  
и Латинской Америкой с одной стороны, и арабским миром – с другой»28 

После М. Артахо пост министра иностранных дел занял Фернандо 
Мария Кастиэлья (25.02.1957–29.11.1969).  ледует отметить, что к тому 
моменту уже были заключены договора с  ША, Ватиканом, Испания вош-
ла в ООН и его многие структуры, потому высказывания преобретают но-

                                           
24 Declaraciones en la entrevista concedida a la Senadora Norteamericana Mrs. Margaret Smith. 16 
de marzo de 1955. // http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1955/00003.htm 
25 Declaraciones al Corresponsal en Madrid del diario francés «Le Figaro».  Madrid, 16 
dediciembre de 1963 // http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1963/00026.htm 
26 Белявский А.М. Испания и  оединенные Штаты Америки на современном этапе //  оциально 
-экономические проблемы истории Испании.  борник статей. – М.: Наука, 1965. – с.416 
27 Declaraciones del señor Martin Artajo //http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1950/01 
/28/pagina-3/34359264/pdf.html 
28 Ayer llego a Washington el señor Vartin Artajo / Declaraciones del ministro español antes de salir 
para los EE.UU. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1956/04/22/pagina-5/32772501/pdf.html 
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вый оттенок, но основной их смысл тотже: «Наши договора с Португалией 
и  ША, крепкая сеть военно-воздушных и военно-морских баз, которая 
сейчас является завершенной, преображает нас в важное звено в любом 
плане европейской обороны…Испания – страна глубоко европейская,  
и являясь такой, она чувствует дух континента, но в тоже время существу-
ет своим универсальным призванием. Мы, в действительности, європейцы, 
из тех же корней.. Мы думаем, что очень верно служить Европе, и служить 
ей без политических пересудов, без догматических определений и случай-
ностей. Наша идея Европы такая же как «клуб» свободных условий потре-
бления, потому что нам знакомы политические формулы нашого времени 
спрятанные в эволюции, никто не имеет монополий в Европе; остаются 
солидарность и фундаментальные убеждения в духовном наследии, кото-
рые Испания чувствует как законная наследница как и любая европейская 
нация»29. 

Министр информации и туризма с 1962 по 1969 гг.Фрага Ирибарне 
придал немного другой оттенок общей политике европоцентризма и сыг-
рал свою роль в изменении понимания Испании Европой. Его задача сос-
тояла не только в том, чтобы создать уверенность: Испания – это междуна-
родный туристический и торговый центр, но и в том, чтобы повлиять на 
разработку таких решений Франко, которые могут повлиять на периориен-
тацию политической системы – а уже потом, после смерти Франко – на 
переход к конституционной монархи западного образца30.  

В начале ноября 1962 года Ф. Ирибарне выстпил в Мадриде в Ака-
демии моральних и политических наук с лекцией «про политическую фор-
му европейского единства». Основной тезис сводился к тому, что Испания 
ничем не хуже других западных партнеров  и потому желает играть соот-
ветствующую роль в интегрированной Западной Европе31. Также Ирибарне 
повлиял на развитие индустрии туризма, особенно в пользу смягчения су-
ровой общественной морали, которая сложилась в предыдущие года.  во-
им слоганом: «Испания другая»32  «он хотел показать особенности нашей 
страны, хотя, если брать глубже, тайная оппозиция использовала это как 

                                           
29 Vocacion universal de Espana //http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/01/22/pagina 
-11/33553548/pdf.html 
30 Grande de España // http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2012-juan-daniel-jaramillo-
ortiz.html-0 
31 Бернардо К. Письмо из Парижа. Черные дела Франко // Новое время, 1963, 23 ноября, № 
48 (914). –  . 14–15. 
32 Hernandez M. J. El verbo de don Manuel // http://www.elmundo.es/especiales/espana/manuel-
fraga/perlas/index.html. 
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непрямое признание ситуации диктатуры в Испании»33. Однако, слова 
Ирибарне действительно можна понять двояко – с одной стороны слоган 
действительно подчеркивает культурные и географические особенности 
Испании, которые делают ее заманчивой для туристов, а з другой  
–поддеркивает и политические особенности Испании, которые очень отли-
чались в то время от Западной Европы. Но есть еще один смысл: Испания 
изменяется и становится более открытой и понятной для других стран Ев-
ропы.  кономически это стало возможно после Плана экономической ста-
билизации и Плана экономической либерализации. Закон про прессу и пе-
чать от 1966 г. отменял предыдущую цензуру и должен был повлиять на 
улучшение имиджа Испании за рубежом34. В 1968 г. он подтолкнул  
Ф. Франко к Закону о вероисповелании. Такие его действия также подчи-
нялись общему направлению: европеизация Испании, ее осовременивание. 
Поэтому следует сделать вывод, что Ф. Ирибарне открыл Испанию для 
европейцев во время авториторизма и именно после этого началась поли-
тическая либерализация. 

Грегорио Лопес Браво, который сначала был министром промышленно-
сти с 1962 по 1969 года а потом министром иностранных дел Испании  
с 29.11.1969 по 11.06.1973 гг., напоминал очередной раз: «Испания всегда 
была перекрестком географических дорог, культурних и исторических… На 
перекрестке дорог, западная часть  редиземноморья  ставит нас в петлю Ев-
ропы и Африки, и на дорогу между Атлантикой и Востоком»35. В этом и за-
ключается «европейское призвание Испании» и прибавляет «традиции и судь-
ба связывает нас с Европой», Испания «страна европейская и европеизован-
ная», и отсюда следует, что Испания будет выполнять задачи по осушествле-
нию мира на континенте благодаря конструктивному диалогу между народа-
ми. Л. Браво задекларировал, что Испания – это ответ на вопрос относительно 
того, в какой мере должны учавствовать в обороне Европы не только европей-
ские страны но и  ША и Канада.  

Лопес Родо – министр иностранных дел с 11.06.1973 по 30.01.1974 гг. 
облекал всю общую линию в более современные на то время формулировки: 
«Если брать во внимание контраст между международной изоляцией, кото-
рую прошла Испания в течении 25 лет, и тем, что Испания представлена на 
сегоднешний день практически во всех старых и новых странах мира и во 
большей части международных организаций, то это результат осуществения 

                                           
33 Muños-Alonzo A. Manuel Fraga Arabarne. Una vida al servicio de España // FAES Fundacion 
para el Analisis y los Estudios Sociales, 27/01/2012, n. 159, p.1–12., с.6. 
34 Españoles, Fraga ha muerto // http://meloussa.wordpress.com/2012/01/17/. 
35 Ante el mundo // http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1970/10/17/pagina-3/34321792/pdf. 
html, р.3–4. 
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интенсивной политики и разнонаправленности отношений между народами; 
мы легко пришли к выводу, что усилия наших предшественников и будущая 
ответсвенность перед ближайшими поколеними – это меры по улучшению 
МИД для того, чтобы оно могло быть верным инструментом испанского госу-
дарства в ее внешней политики… Испания призвана играть важную роль  
в содружестве наций… Единственная нация достигшая свого единства раньше 
любой в Европе, реализовавшая дело открытия Америки и Филиппин, где 
оставила свое наследство собственной нашей крови, которая создала неруши-
мые братские связи содружества 20-ти народов; открывшая свою географию 
двух морей, с островными провинциями в Атлантике и  редиземноморье, 
является мостом между Европой и Африкой; один из ее берегов пролива име-
ет важное стратегическое и комерческое значения для планеты…  та нация, 
наша Родина, не может быть просто закрыта в себе, она имеет универсальное 
значение, и мы останемся верными ему. Во время величия испанской истории 
мы никогда не оставались дома. Мы должны много что сделать и сказать  
в международной жизни»36.  

Включаясь в общеевропейский процес, франкисты думали прежде всего 
про усилиние международного престижа авторитарного режима. Лопес Родо 
подчеркнул, что «Европа без Испании и Португалии – это не объедененная 
Европа».  В мае 1973 г. Лопес Браво прибыл с официальным визитом в Хель-
синки, чтобы изложить финскому коллеге последние предложения испанского 
правительства относительно будущей «великой Европы». Но презентовать 
предложение пришлось не ему, а его сменщику Л. Лопесу Родо: «Мы принад-
лежим к Европе – это факт и, в конечном счете, наше полное объединение  
с Европой должно рассматриватся как неизбежная необходимость»37. 

Канцлер ФРГ Г. Кисингер, находясь с визитом в странах Пиренейского 
полуострова напомнил: « ти обе страны являються неотъмлемой частью Ев-
ропы и дали мощный импульс европейской истории и культуре»38. 

Таким образом, в статье предпринята попытка рассмотреть европоцент-
ристские взгляды Ф. Франко и испанских министров, предшественниками 
которых в этом направлении были представители «поколения 98». Источни-
ковой базой исследования являются ежегодные выступления, интервью средс-
твам массовой информации и различные высказывания каудильо Испании  
и министров. 
                                           
36 La carrera diplomatica sirve los ideales de unidad y continuidad. «Espana esta llamada a jugar un 
papel importante en el concierto de las naciones» // http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview 
/1973/11/11/pagina-9/34299761/pdf.html. 
37 Аникеева Н.Е. Приоритеты внешней политики Испании (от Фелипе Гонсалеса до Хосе 
Марии Аснара. 80–90 гг.): Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 – всеобщая история,  Москва, 
2000, 241 с., с.42–43. 
38 Орлов П. Ось Бонн – Мадрид – Лиссабон // Новое время, 7 ноября 1968, № 45 (1223). –  .21 
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37 Аникеева Н.Е. Приоритеты внешней политики Испании (от Фелипе Гонсалеса до Хосе 
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Европоцентристская риторика Ф. Франко – это попытка определить 
свое место в Европе и понять роль, которую должна была играть Испания  
в этой части мира. Для Испании с одной стороны – это оправдание собствен-
ной позиции антикоммунизма, с другой – реальность международных обстоя-
тельств послевоенного времени. Позиция Ф. Франко базировалась на геогра-
фическом расположении Европы и ее историческом прошлом. Значительное 
влияние на нее имели представители «поколения 1898 года». Таким образом, 
главными задачами Испании в Европе и мире, как их видел Ф. Франко, можно 
определить такие – это, во-первых, борьба против коммунизма.   этой идеей 
также связана вторая – Испания для Европы – это форпост хрестианства.  
В-третьих, Испания является очень важной для построения коллективной 
безопасности в Европе и мире. И, в-четвертых, – Испания является объединя-
ющим звеном стран Европы и Африки, Европы и Латинской Америки. 

Кроме того, что сам Ф. Франко пропагандировал себя как настоящего 
борца против коммунизма, представители стран Западной Европы тоже это 
понимали. Участие Испании в реализации планов «холодной войны» полнос-
тью вывело страну из международной изоляции на Западе, реабилитировало 
политический режим в стране и его политику. В тот период испанский дипло-
матия выступает с тезисом, который был выдвинут самим Ф. Франко, о том, 
что «если в один прекрасный день Европа вновь сможет стать единой, найти 
свою душу и восстановить свою миссию, то этим она, прежде всего, будет 
обязана испанскому Крестовому походу против коммунизма»39. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

                                           
39 Евстигнеев В.П. Испано-французские отношения после Второй мировой войны (1945 
–1974 гг.): автореф. дис. на получение степени канд. истор. наук: спец. 07.00.05 – История 
международных отношений и внешней политики. – М., 1975, 28 с., с.17. 
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Michał Zgajewski
Instytut Historii AJD w Częstochowie

Relacja „Ja-Inny” w reportażu Heleny Krzywickiej 
-Adamowicz 

nny czeka tuż za granicą1: po wyjściu z samolotu, po wyjściu z auto-
busu podróżnika zazwyczaj ,,atakuje” Inność przejawiająca się w wy-
glądzie mieszkańców, egzotycznej przyrodzie bądź w odmienności 

obyczajów. Niezależnie od tego, jak ta Inność odbiega od wyobrażeń podróżują-
cych, stanowi zawsze pewnego rodzaju impuls – impuls, z którego rodzi się 
opis: ,,Inność jest przez podróżników opisywana, syntezowana, tematyzowana, 
staje się przedmiotem badawczego oglądu – kontakt z nią sprowadza się do per-
cepcji, do odbioru wizualnego”2.

Można by zapytać, w jaki inny sposób niż za pomocą percepcji, za pomo-
cą zmysłów można doświadczyć Innego? Jeśli odrzucimy wszelką metafizykę3,
pozostają tylko i wyłącznie zmysły, a więc narzędzie niedoskonałe, o czym za 
francuskim podróżnikiem, poetą i powieściopisarzem Victorem Segalenem 
(1878–1919) wspomina James Clifford: ,,Patrzący widzi jedynie to, co już 
mieszka w jego oczach, a inny staje się jedynie ekranem, na który projektuje on 
własne pragnienia”4.

Jakim ekranem w takim razie stali się Indianie meksykańscy opisani przez 
Helenę Krzywicką-Adamowicz w jej paraetnograficznym5 tekście? Jakie pra-
gnienia zaprojektowała nań przedstawicielka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i w jaki sposób? Na te oraz inne pytania będę próbował odpowiedzieć w niniej-

1 Z. W. Dudek, A. Pankalla, Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe,
Warszawa 2005, s. 96. 
2 H. Witek, Wizerunek obcego. Kultury afrykańskie w relacjach Henryka Sienkiewicza, Mariana 
Brandysa i Marcina Kydryńskiego, Warszawa 2009, s. 241.
3 Np. Emmanuel Lévinas w spotkaniu, dialogu z Innym upatrywał Boga; E. Lévinas, Całość 
i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 1998, s. 79. Z kolei dla Zygmunta Benedykto-
wicza sama kategoria ,,swój-obcy”, którą w niniejszym tekście możemy traktować jako pewnego 
rodzaju odpowiednik kategorii ,,Ja-Inny”, ma już charakter mistyczny; Z. Benedyktowicz; Portre-
ty obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, s. 192.
4 V. Segalen, Peintures, [w:] J. Clifford, Kłopoty z kulturą, tłum. E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot,
M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa 2000, s. 179.
5 Mianem paraetnografii Clifford określa teksty niemające ambicji typowo naukowych, a więc 
można zaliczyć do nich relacje podróżnicze; J. Clifford, dz. cyt., s. 32.
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szym artykule; oczywiście w ograniczonym stopniu, bowiem spotkania z Innym 
to temat na liczne rozważania interdyscyplinarne; mimo że podejmowany przez 
wielu badaczy, przedstawicieli różnych dziedzin nauki, nadal pozostaje otwar-
ty6. W związku z tym dwutomowy ,,Meksyk” Heleny Krzywickiej-Adamowicz 
zostanie poddany analizie w kontekście spotkań autorki z tubylcami, którym 
poświęciła znaczną część swojego reportażu7.

Autorka wraz z mężem Stanisławem Adamowiczem przebywała w Mek-
syku w latach 1957–1961. Był to czas niezwykły dla polskiego reportażu po-
dróżniczego: odwilż październikowa spowodowała, że znaczna reprezentacja 
obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zyskała możliwość podróży na 
tereny państw, nie tylko należących do obozu socjalistycznego, ale i dalszych 
– państw Trzeciego Świata8. W tym czasie właśnie mamy do czynienia z naro-
dzinami polskiego reportażu podróżniczego, który wśród obywateli Polski Lu-
dowej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a publikacje takich dziennika-
rzy, jak: Ryszard Kapuściński czy Olgierd Budrewicz nadal cieszą się wśród 
czytelników sporą popularnością. 

W przeciwieństwie do wymienionych sław Helena Krzywicka-Adamowicz 
nie była dziennikarką z zawodu. Adamowiczowie do Meksyku wyjechali służ-
bowo, ponieważ zostali oddelegowani do Biura Radcy Handlowego w Meksyku. 
Cały swój wolny od pracy czas poświęcali na zwiedzanie. Pierwszą część tej 
pracy napisała Helena Krzywicka-Adamowicz samodzielnie, drugą zaś razem 
z mężem. Zgromadzili imponującą ilość informacji na temat tego kraju, o czym 
wspominała Maria Paradowska: ,,Przewędrowali Meksyk wzdłuż i wszerz 
i dzięki temu poznali kraj dość dokładnie. Uczestniczyli w różnych uroczysto-
ściach ludowych, oglądali stare zabytki, piramidy, ruiny dawnych budowli, 
przebywali we wsiach i małych osadach, razem z profesorem F. Sobotą wspinali 
się na szczyty wulkanów, docierali na tereny zamieszkiwane wyłącznie przez 

6 Por. H. Witek, dz. cyt., s. 12. Por. B. Rok, Badania nad problematyką podróżowania w czasach 
nowożytnych, [w:] Częstochowskie teki historyczne, red. M. Trąbski, N. Morawiec, R. Szwed, t. 1, 
Częstochowa 2010, s. 67–68. Sposób postrzegania Innego oraz jego stereotypowy wizerunek to 
także tematyka badań postkolonialnych; patrz: E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] 
L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008, s. 159. 
7 H. Krzywicka-Adamowicz, Meksyk. Orzeł, wąż i opuncja, cz. I, Warszawa 1968; taż, S. Adamo-
wicz, Meksyk. Śladami majów, cz. II, Warszawa 1968.
8 A. Nasalska, Postkolonialna podróż Jacka Bocheńskiego, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą 
i cywilizacją Polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 285. Należy dodać, że 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej łatwiej było wyjechać za granicę dziennikarzowi niż bada-
czowi, zwłaszcza humaniście; M. Paradowska, Polacy w Ameryce Południowej, Wrocław 1977, 
s. 259. Sytuacja ta spowodowała, że większość opisów etnograficznych z tamtego okresu była 
tworzona przez ,,niespecjalistów”; teksty te zazwyczaj miały charakter reportażu podróżniczego 
i były publikowane w takiej właśnie formie.
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Indian, zatrzymywali się w dużych miastach i zwiedzali zabytki, muzea 
i kościoły”9.

Czteroletni pobyt w Meksyku – dokładnie opisany, najpierw w postaci no-
tatek własnych, później już w formie publikacji zwartej – oraz brak aspiracji do 
uprawiania zawodu dziennikarza, a co za tym idzie – brak potrzeby szybkiego 
publikowania, to powody, dla których warto pochylić się nad tą relacją przy 
analizowania fenomenu spotkania z Innym. Poza tym spośród wszystkich rela-
cjonujących z tego okresu to właśnie ta autorka przedstawiła najwięcej opisów 
kultur tubylczych (Otomi, Totonakowie, Tarahumara, Pimowie, Ceri, Yaqui, 
Chamula, Chontal, Zapotecy i Lakandoni)10. Należy jednak pamiętać, iż wymie-
nione zalety tej pozycji mogą stać się jednocześnie jej największymi wadami, do 
czego będę zresztą wracał w niżej przedstawionych rozważaniach.

,,Gdy chciałam Indianki sfotografować, jedna natychmiast uciekła, a dru-
ga zerwała się z ziemi, zasłaniając twarz w obawie przed urokiem i usi-
łowała uskoczyć w bok, nie patrząc na wlokące się po ziemi rebozo [szal, 
element stroju kobiety indiańskiej – M.Z.] i towar pozostawiony na ulicy”11

– tak Helena Krzywicka-Adamowicz relacjonuje swoje spotkanie z In-
dianką z plemienia Zapoteków na targowisku w Oaxace. Nie jest to odosobniony 
przykład, jaki można znaleźć w jej reportażu; jest ich więcej, jak choćby próba 
fotografowania Indianek napotkanych podczas wyprawy Adamowiczów do Wy-
sokiego Chiapas: 

,,Szły grupą [tubylcze kobiety – M.Z] z pochylonymi głowami, przygięte 
ciężarem dźwiganego na plecach drzewa. Długie, jasne brewiona zawie-
szone na pasach przekreślające im czoła, sterczały jak ramiona krzyża, 
a wiatr podwiewał czarne kosmyki luźno puszczonych włosów. Wspania-
ły obrazek, aż prosił się pod obiektyw. Wyskoczyliśmy z auta. Kobiety 
spłoszone rozpierzchły się na boki. Nas jednak było troje, a nauczeni do-
świadczeniem w takich wypadkach nie trzymaliśmy się nigdy razem, lecz 
każdy polował z aparatem z innego punktu. ... Więc i teraz się rozbiegli-
śmy, biorąc kobiety pod obstrzał obiektywów ... Zdezorientowane stanę-

9 M. Paradowska, Polacy w Meksyku i w Ameryce Środkowej, Wrocław 1985, s. 150–151.
10 Przedmiotem badań są opisy dotyczące tylko grup indiańskich jako tych najbardziej Innych 
i Obcych, mimo że autorka w swojej relacji poświęciła również wiele miejsca najliczniejszej 
grupie zamieszkującej Meksyk – Metysom. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że pojęcie Obcy 
i Inny traktowane jest synonimicznie i odnosi się ono tylko do ludności indiańskiej. Pomijam 
kwestię rozróżnienia tych dwóch terminów, jak to czynią niektórzy badacze (np. H. Witek, 
dz. cyt., s. 12), co można usprawiedliwić tezą, że podstawą obcości są różnice nie obiektywnie 
wymierzone, lecz subiektywnie stwierdzone; cyt. za F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do 
obcych, [w:] Z. Benedyktowicz, Portrety..., s. 42. 
11 H. Krzywicka–Adamowicz, S. Adamowicz, Meksyk. Śladami..., s. 206.
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ły, kryjąc niżej twarze o szerokich płaskich kościach policzkowych. Spod 
opadających włosów błyskały tylko nieufne wrogie spojrzenia”12.

Opis w swej istocie dość wstrząsający pokazuje ,,metodologiczne zaple-
cze” badań terenowych Krzywickiej-Adamowicz, która – naruszając godność 
tych osób przez przyjęcie postawy dominującej i fotograficzny atak – wraz ze 
swoimi towarzyszami dokonała aktu przemocy – przemocy, którą Rabinow na-
zywa ,,przemocą symboliczną” i którą uważa za nieodłączną podczas badań 
w terenie13. Mimo wszystko jest to przemoc, która wiąże się z konfrontacyjnym 
charakterem struktury ,,Ja-Inny”14. Taka postawa autorki potwierdza definicję 
etnografii Jamesa Clifforda, który określał ją mianem ,,imperialistycznej władzy 
i wywrotowej krytyki”15. W tych fragmentach Helenie Krzywickiej-Adamowicz 
bliżej jest do postawy imperialistycznej, tak dobrze znanej z prywatnych zapi-
sków Bronisława Malinowskiego16 czy z regularnych publikacji takich badaczy, 
jak choćby Edward Edgar Evans-Pritchard17. Fotografia w przedstawionym kon-
tekście staje się zachłannym zawłaszczaniem świata wynikającym tylko i wy-
łącznie z chęci posiadania18. Wszelkie dążenia do uwiecznienia napotkanej eg-
zotyki czy Inność na zdjęciach zamykają przed podróżnikiem lub turystą feno-
menalnie przeżywany świat. Jak zauważa Piotr Kowalski, pozostaje wtedy tylko 
,,wrażliwość księgowego”19. Z drugiej strony należy przyznać autorce, że przez 
pozostawienie zaprezentowanych powyżej fragmentów w relacji nie wpisuje się 

12 Tamże, s. 250.
13 Cyt. za: P. Rabinow, Reflections on fieldwork,  [w:] C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako 
autor, Warszawa 2000, tłum. E. Dżurak, S. Sikora, s. 136.
14 Według Dweyera, w antropologii dominuje postawa kontemplacyjna, która ma maskować kon-
frontację między Ja i Innym, ,,która sprawia, że ta dyscyplina nie jest w stanie podjąć problemu 
kruchości owego Ja”; cyt. za: K. Dweyer, Morocan Dialogues: Anthropology  in Question, [w:] 
C. Geertz, dz. cyt., s. 137. Owa ,,kruchość” zdaje się przechodzić w ,,godny politowania nowy 
wymiar dominacji, która pozwala przede wszystkim antropologowi inicjować spotkania z Innym: 
dominację tę, która konsekwentnie rzuca wyzwanie Innemu, podpiera się obecnie epistemologią, 
nie pozwalającą Innemu rzucić wyzwania wobec Ja”; tamże.
15 J. Clifford, dz. cyt., s. 21.
16 Chodzi tu oczywiście o ,,Dziennik w ścisłym znaczenia tego wyrazu” opublikowany po śmierci 
sławnego antropologa w 1967 r., wstrząsnął on środowiskiem antropologicznym i światową hu-
manistyką w ogóle; B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczenia tego wyrazu, Kraków 2007.
17 E.E. Evans-Pritchard, Witchcraft, oracles and magic among the Azande, Oxford 1937. Evansa-
Pritcharda i jego zwolenników charakteryzował etnocentryczny sposób myślenia przejawiający się 
w otwartej lub ukrytej absolutyzacji racjonalizmu i obiektywizmu logiki oraz poznania właściwe-
go ich własnej kulturze Zachodu; M. Buchowski, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności,
Kraków 2004, s. 35.
18 P. Kowalski, Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współcze-
snej, Wrocław 2002, s. 15–16.
19 Tamże, s. 15.
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w retorykę ,,antykonkwisty”20, nawet za cenę postawienia siebie w negatywnym 
świetle, a więc w świetle konsumenta egzotyki w każdym jej wymiarze (także 
w wymiarze Inności).

Strefa kontaktu21 to nie tylko fotograficzne łowy, to także rozmowy, wy-
miana poglądów, to przede wszystkim zetknięcie się dwóch odrębnych podmio-
tów. Jak to wyglądało podczas podróży autorki, warto pokazać na przykładzie 
najliczniej zamieszkiwanego przez Indian stanu – stanu Chiapas. W relacji znaj-
dziemy wiele informacji na temat grup zamieszkujących ten stan, jak: dane sta-
tystyczne, informacje o działalności Ośrodka Koorydnacyjnego dla Spraw Tu-
bylców, ponadto wiele informacji o zwyczajach poszczególnych plemion, wie-
rzeniach i ich codzienności. Zadziwia za to brak kontaktu z tą ludnością ze stro-
ny Adamowiczów22. Brakuje dialogu, czytelnikowi zostają suche fakty lub opo-
wieści zasłyszane o poszczególnych plemionach, a uzyskane od Metysów bądź 
z literatury hiszpańskojęzycznej. Oczywiście, cała narracja utrzymana jest we 
współczującym wobec tej ludności tonie. Z pewnością nie jest to relacja dialo-

20 ,,Antypodbój” nazywany również ,,antykonkwistą” to termin, mianem którego Mary Louise 
Pratt określa ,,strategie niewinności” konstruowane w nowożytnym pisarstwie podróżniczym; 
M. L. Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, Kraków 2011, s. 27. 
Mimo że intencją autorki było odniesienie pojęcie do epoki nowożytnej, to użycie go przy omawia-
niu tekstu z dwudziestego wieku nie powinno budzić zastrzeżeń, gdyż chodzi tutaj dokładnie o to 
samo: o to, czy autorka w swojej konstrukcji stosowała wszelkiego rodzaju ,,strategie niewinności”. 
21 ,,Strefa kontaktu” to pojęcie używane przez Mary Louise Pratt ,,w odniesieniu do przestrzeni 
imperialnego zetknięcia się kultur, przestrzeni, w której geograficznie i historycznie odległe ludy 
kontaktują się ze sobą i nawiązują relacje, wiążące się zazwyczaj z przymusem, skrajną nierówno-
ścią i trudnym do zażegnania konfliktem”; tamże, s. 26. Inaczej mówiąc, ,,strefa kontaktu” to 
synonim ,,granicy kolonialnej”; tamże, s. 27.
22 Pojawiają się jednak nieliczne wyjątki, jak choćby następujący fragment: ,,Wędrując po ruinach, 
spotkaliśmy dwie kobiety [z plemienia Totonaków – M. Z.], które tędy skracały sobie drogę do 
osiedla. Pozdrowiły nas grzecznie, a my, korzystając z pretekstu, chętnie nawiązaliśmy pogawęd-
kę. W zachowaniu ich nie było często tu spotykanej nieufności i powściągliwej rezerwy. Przeciw-
nie. Zapytały nas, jak nam się podoba El Tajín. Podobał się. Zauważyliśmy, że z trudem mówiły 
po hiszpańsku, wobec tego poprosiliśmy, by powiedziały coś w swoim rodzimym języku. Spro-
wokowane mówiły całe zdania w języku Totonaków przy czym w rewanżu chciały usłyszeć coś 
<<po naszemu>>, bo zorientowały się, że mają przed sobą cudzoziemców. Te same zdania tłuma-
czyliśmy więc kolejno na polski i totonacki. I tutaj dopiero mieliśmy niespodziankę – po raz 
pierwszy w Meksyku powtórzono bezbłędnie nasze twarde ł, ż, sz, szcz i chrz”; H. Krzywicka-
Adamowicz, Meksyk. Orzeł..., s.187–188. Mimo że mamy tu do czynienia z pozytywnym przy-
kładem komunikacji z tubylcami, których zbyt wiele w relacji autorki nie odnajdziemy, to jednak 
jest coś niestosownego w nakłanianiu Indianek do wymawiania polskich nazw w swoim języku 
czy w ogóle do mówienia w tym języku tylko dla uciechy podróżników. Taka postawa mimo 
wszystko zakłada przedmiotowe traktowanie tubylca, choć w tym wypadku postępowanie to jest 
bardziej zawoalowane niż w innych przytaczanych w tekście fragmentach, a rodzaj wymiany 
między tubylcami a Krzywicką-Adamowicz i jej towarzyszami w postaci wypowiadania w rodzi-
mym języku przykładowych zdań w celu sprawienia radości z każdej ze stron powoduje, że 
,,granica kolonialna” jakby przez chwilę staje się niewidzialna.
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giczna, tak jak reportaże Elżbiety Dzikowskiej, w których nie tylko Metysi, ale 
i tubylcy zabierają głos23. Można odnieść wrażenie, że u Adamowiczów Indianie 
są po prostu kolejnym – po kaktusach i majańskich świątyniach – elementami 
krajobrazu meksykańskiego. I tak, na targu w San Cristóbal de las Casas autorka 
interesuje się najbardziej strojami poszczególnych grup indiańskich; intryguje ją 
także stary, bezzębny „Indio”: ,,Rękawy w jego białej koszuli od łokcia aż do 
napięstka jarzyły się jaskrawą czerwienią, upodobniając ją do jakiegoś stroju 
liturgicznego. Nie wiem, skąd pochodził, lecz te czerwone półrękawy są typową 
cechą jakiegoś stroju regionalnego, bowiem widziałam jeszcze kilku Indios po-
dobnie ubranych”24. Wprawdzie pojawiają się próby nawiązania dialogu, jak 
w San Juan Chamula z Indianinem osadzonym w areszcie, ale ze względu na 
jego słabą znajomość hiszpańskiego z rozmowy nie wynika zbyt wiele: więzień 
– stwierdzając, że Adamowiczowie są ,,z daleka”25 – potwierdza tylko funkcjo-
nowanie ,,granicy kolonialnej”, granicy, której nie da się w tym konkretnym 
przypadku przekroczyć.

W pierwszej części swojej relacji autorka zamieściła także opisy Indian 
z północnych stanów Meksyku. Tarahumarowie, Yaqui, Pimowie, Ceri na kar-
tach tego reportażu wydają się być jeszcze bardziej anonimowi niż Indianie 
z Chiapas: 

,,Tarahumarowie żyją rozproszeni, nie mają typowych strojów ani barw-
nych obrzędów. Zbierają się jednak licznie z okazji świąt, a wówczas 
odziani w kolorowe „mantas” – płachty, tańczą przed biało przystrojonym 
krzyżem. Tańczyć tak mogą niestrudzenie przez kilka dni, może dzięki 
temu, że są doskonałymi piechurami, którzy drobnym truchcikiem potra-
fią przebywać niewiarygodnie szybko wielkie przestrzenie”26.

Z kolei o Pimach zamieszkujących południową Sonorę pisze w taki oto 
sposób: 

,,Ich wierzenia są prymitywne, a praktyki religijne nieskomplikowane. 
Światem rządzą: słońce, księżyc i gwiazda poranna, a bogami najbliż-
szymi ludzi są chytry kojot i sowa obwieszczająca śmierć lub nieszczę-
ście. Z małżeństwami również nie ma żadnego kłopotu. W nielicznej gar-
stce nikt już nie posiada kilku żon, bo utrzymać je nie byłby w stanie. 
Sam związek jest również dość luźny”27.

Wprawdzie nie zabrakło standardowych informacji dotyczących miejsca 
zamieszkania, sposobu życia itd., ale nie ma osobistego kontaktu autorki z tymi 

23 Np. E. Dzikowska, Niełatwo być Indianinem, Warszawa 1976, s. 107–112.
24 H. Krzywicka-Adamowicz, S. Adamowicz, Meksyk. Śladami..., s. 256.
25 Tamże, s. 280.
26 Taż, Meksyk. Orzeł..., s. 342.
27 Tamże, s. 349.
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plemionami. Nie ma nawet najmniejszej próby nawiązania dialogu, nie ma ich 
nawet na fotografiach. Taki stan rzeczy prowokuje pytanie o to, czy rzeczywi-
ście autorka miała do czynienia z tymi Innymi, czy można mówić w ogóle 
o jakiejkolwiek relacji na linii ,,Ja–Inny”? Faktograficzny opis nie zastąpi bo-
wiem bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Pimów czy Tarahumara, nie 
zastąpi opisu własnych doświadczeń autorki, jakich doznała podczas spotkania 
z Innym. Zobiektywizowana prezentacja – w dodatku odhumanizowana – po-
woduje, że opisywani Indianie wydają się jeszcze bardziej Obcy, jeszcze bar-
dziej Inni, niż można było się tego spodziewać, stąd powyższa wątpliwość, czy 
w tym wypadku można w ogóle mówić o nawiązaniu kontaktu z Innym28.

Spotkanie z Innym, jak podkreśla Clifford Geertz, ,,nie jest nigdy tym sa-
mym, co spotkanie z kartką papieru”29 i o ile kontrowersje mogą budzić postawy 
badaczy, którzy próbują konstruować teksty naukowe głównie na podstawie 
biograficznych doświadczeń30, tak w przypadku Heleny Krzywickiej
-Adamowicz sytuacja ta wygląda odwrotnie. Autorka nie tworzy rozprawy nau-
kowej31, lecz pracę podróżniczą, gdzie wszelkie postawy impresjonistyczne są 
dopuszczalne. Autorka jednak świadomie z nich rezygnuje na rzecz jak najbar-
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mogą sugerować opisy zgromadzone w jej reportażu, należy dodać, że wiele 
z tych informacji mogło zostać podanych za literaturą przedmiotu, nie uwzględ-
nioną w tekście. Tak było między innymi w przypadku fragmentu poświęcone-
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28 Podstawową trudnością ,,reporterskiego zawodu”, o czym pisał Ryszard Kapuściński, jest to, że 
,,istniejąca w każdym z nas relacja między człowiekiem-jednostką, indywidualnością i osobowo-
ścią a człowiekiem- nosicielem kultury i rasy, nie jest w nim samym nieruchoma, sztywna, sta-
tyczna, dana raz na zawsze, ale przeciwnie – cechuje ją dynamika, ruchliwość, zmienność, różnice 
natężenia, w zależności do kontekstu zewnętrznego, wymogów chwili bieżącej, oczekiwań oto-
czenia, a nawet – naszego własnego nastroju i wieku; R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006, 
s. 10, por. Z. Benedyktowicz, Portrety..., s. 192. Tej dynamiki w opisach Heleny Krzywickiej
-Adamowicz nie ma – jej relacja między nią a poszczególnym tubylcami wydaje się być na prze-
kór logice ,,nieruchoma, sztywna, statyczna”.
29 C. Geertz, dz. cyt., s. 20.
30 Tamże.
31 W tym miejscu warto dodać, że Adamowiczowie są także autorami publikacji naukowej – arty-
kułu opublikowanego w ,,Etnografii Polskiej”: H. Krzywicka-Adamowicz, S. Adamowicz, Kultura 
Lakandonów i jej przeobrażenia w XX w., ,,Etnografia Polska”, t. 14, z. 2, 1970, s. 95–114.
32 Por. C. Geertz, dz. cyt., s. 12.
33 H. Krzywicka–Adamowicz, S. Adamowicz, Meksyk. Śladami..., s. 259.
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Ricardo Pozasa ,,Juan Pérez Jolote: Biografía de un tzotzil” z 1952 r.34. Zabieg 
ten sugeruje, że podróżniczka mogła w ten sposób konstruować także opisy po-
święcone tubylcom, co by tłumaczyło ich ściśle faktograficzny charakter. 

Oczywiście i takie praktyki są dopuszczalne w reportażu podróżniczym, 
np. Marian Brandys, znany dziennikarz, twórca reportaży krajowych i zagra-
nicznych, podczas swojego pobytu w Addis Abebie – stolicy Etiopii – ze wzglę-
du na ulewny deszcz nie mógł opuścić hotelowego pokoju; niemoc ta jednak nie 
przełożyła się na brak relacji – dziennikarz zanotował informacje o kraju, jakie 
przekazał mu referent polskiej ambasady, Albin Bieganek: 

,,... pan Bieganek dysponuje informacjami z książek o Etiopii, w które 
zaopatrzył się jeszcze przed wylotem do stolicy abisyńskiej. Pozostawa-
nie w zamkniętym kręgu słowa pisanego w sytuacji, gdy przedmiot opisu 
(przedmiot zainteresowania znany dotychczas wyłącznie z opisów) znaj-
duje się już w zasięgu wzroku, to poznawcze curiosum. Podróżnicy, po-
zostając w ,,zamknięciu”, odgrodzeni od Etiopii hotelowymi ścianami, 
decydują się zaprosić ją do siebie ...”35.

Przykład ten potwierdza starą prawdę o tym, że nie trzeba podróżować po 
kraju, o którym się pisze. Brandys jako profesjonalista wspomniał o swoim źró-
dle, Krzywicka-Adamowicz wraz z mężem tego nie zrobiła36. Bohater głośnej 
powieści Jacka Kerouaca ,,W drodze”, opisującej pokolenie amerykańskich be-
atników, twierdził, że w czasie swojej podróży po Stanach Zjednoczonych wolał 
przez szybę autobusu czytać krajobrazy niż książkę37. W przypadku Heleny 
Krzywickiej-Adamowicz było zupełnie odwrotnie, ale tylko w stosunku do In-
dian, bowiem Metysi, spośród których rekrutowali się i przyjaciele pisarki, 
i naukowcy pomagający jej w gromadzeniu materiału na temat kultury Meksyku, 
zostali przedstawieni jako indywidualne byty o określonych jednostkowych
cechach, w taki sam sposób sportretowano także napotkanych w Meksyku Pola-
ków38. Zatem tylko od podróżnika zależy, jaką przyjmie postawę przy poznawa-
niu Innego – aktywną czy bierną39.

34 W niniejszym artykule wykorzystałem wydanie amerykańskie: R. Pozas, Juan The Chamula. An 
Ethnological Re–creation of the Life of a Mexican Indian, California 1966, s. 89.
35 H. Witek, dz. cyt., s. 68.
36 Gwoli ścisłości dodajmy, że w obu częściach reportażu znalazła się bibliografia z materiałami 
źródłowymi, jednak nie zawsze wiadomo, kiedy autorka konstruuje narrację w oparciu o te teksty, 
a kiedy wykorzystuje  własne doświadczenia.
37 J. Kerouac, W drodze, Warszawa 1998, s. 126.
38 Np. H. Krzywicka-Adamowicz, S. Adamowicz, Meksyk. Śladami..., s. 165–167; taż, Meksyk, 
Orzeł..., s. 78, s. 82–85, s. 97–98.
39 H. Witek, dz. cyt., s. 71. Podróżnik zatem wybiera drogę poznania Innego, decyduje, ,,czy po-
konywać będzie odległości i niwelować bariery (czy opuszczając na czas określony domowe 
pielesze, zrezygnuje z ekwiwalentów domowości – z hotelowej, neutralizującej obcość, przytulno-
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Jeśli chodzi o postawę Krzywickiej-Adamowicz i jej męża wobec Indian, 
można stwierdzić, że jest to raczej postawa bierna, nie licząc wspomnianych 
powyżej ,,napaści fotograficznych”. Tak przynajmniej wynika z opisu. Na kar-
tach omawianej relacji prekortezjański świat Majów i Azteków wydaje się 
o wiele ,,żywszy” niż prezentowana tamże indiańska współczesność. Nawet 
bóstwa z panteonu majańskiego wydają się istnieć swoim własnym życiem, być 
bardziej realne niż zbierający się na targu Indianie. ,,Przypuszczalnie poprzesta-
libyśmy tylko na przyjęciu do wiadomości tych i im podobnych faktów – pisze 
autorka o zainteresowaniach jej oraz męża kulturą i historią Meksyku – gdyby 
nie ludzie, którzy potrafili rozbudzić w nas zainteresowanie i pasję dociekania 
oraz umieli pokazać jak w Meksyku przeszłość i teraźniejszość składają się na 
barwną mozaikę dnia powszedniego”40. Jak świadczą zaprezentowane przeze 
mnie przykłady, przeszłości, o której pisze podróżniczka, w jej tekście było 
znacznie więcej niż ,,barwnej mozaiki dnia powszedniego”; oczywiście, pomi-
jam w tym wypadku wszelkie ,,odhumanizowane” sposoby opisu tubylców, 
które znalazły się w tej relacji w sporej liczbie.

Przykłady te mogą wskazywać, iż autorka wraz z mężem, który w całej 
relacji praktycznie nie przemawia swoim głosem (narratorką pozostaje ciągle 
Helena Krzywicka-Adamowicz), przeżyła coś na kształt ,,dysonansu poznaw-
czego”41. Ów dysonans mógł spowodować wycofanie się autorki w stronę rze-
czywistości tekstu i przedmiotów (liczne wycieczki do muzeów, lektura tekstów 
etnograficznych) od tego, co miała przed sobą na wyciągnięcie ręki – od kultury 
indiańskiej, która w niczym nie przypominała tej znanej choćby z podręczników 
historii. Odwrót ten miałby chronić jej wyobrażenia przed tymi projekcjami 
rzeczywistości, których doświadczała osobiście w Meksyku. W efekcie, jak po-
wyżej zaznaczyłem, Inni stali się jeszcze bardziej Inni, jeszcze bardziej Obcy; 
stali się częścią jej tekstu, a nie prawdziwymi ludźmi ze wszystkimi zmartwie-
niami i radościami dnia powszedniego.

Indianie w relacji dziennikarki przegrywają także z krajobrazem. Autorka 
przywiązywała znaczną wagę do opisu meksykańskiej przyrody, wręcz ją kon-
templowała, jak choćby w poniższym fragmencie: ,,W Meksyku sąsiadują ze 
sobą bezpośrednio tropik, klimat umiarkowany i wieczne śniegi. Na przykład: 
u stóp ubielonego przez cały rok śniegiem szczytu najwyższego meksykańskiego 

ści), czy będzie obserwatorem trwającym w bliskości wyobrażeń, a dystansującym się od rzeczy-
wistości (obserwatorem z recenzją napisaną jeszcze przed obejrzeniem «przedstawienia»”; tamże.
40 H. Krzywicka–Adamowicz, Meksyk. Orzeł..., s. 8.
41 Według Elliota Aronsona, ,,dysonans poznawczy jest stanem napięcia, który występuje wtedy, 
gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze (idee, postawy, przekonania, 
opinie), które są psychologicznie niezgodne ze sobą”; E. Aronson, Człowiek – istota społeczna,
tłum. J. Radzicki, Warszawa 1997, s. 221. Terminu Aronsona użyła w kontekście swoich badań 
cytowana w niniejszym tekście Halina Witek; patrz: H. Witek, dz. cyt., s. 67–68.
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wulkanu Orizaba palmy otwierają swe wachlarze, liany rozwieszają festony, 
a na koronach drzew wykwitają storczyki. Meksyk posiada płaskie i pustynne 
stepy Chichuahua i pokryte gęstymi lasami góry Michoacanu, plantacje palm 
kokosowych i bananowców w Tabasco i skaliste góry Sonory pocięte przepast-
nymi kanionami. Bogato nawodnione tereny nierzadko przechodzą w ciągnące 
się dziesiątkami kilometrów obszary pokryte skorupą lawy, na której nie rośnie 
nic prócz rzadkich kęp ostrej trawy’’42.

Proponowany przez autorkę schemat poznawczy – tak charakterystyczny 
dla przewodników43 – z kart jej pracy nie znika nawet na chwilę. Dowiadujemy 
się, że ,,widok z lotu ptaka na łączące się trzy kaniony El Cobre, El Urique 
i Tararecua nie ma sobie nic równego”44, a więc pojawia się nakaz zachwytu nad 
obserwowanym krajobrazem oraz drugi element, czyli ekspresywny ton narracji, 
np. w opisie Morza Karaibskiego: 

,,Morze Karaibskie bajecznie kolorowe, ciepłe, cudowne i niezrównane 
w perspektywach turystycznych, dla żeglarzy jednak nigdy nie było ła-
skawe. Liczne drobne wysepki, mocno rozczłonkowane wybrzeże z mnó-
stwem płycizn, lagun i zatoczek oraz zdradliwe rafy koralowe, przy nagle 
powstającej wielkiej fali stały się przyczyną niejednej tragedii”45.

Na tym właśnie ma polegać perswazyjność specyfiki językowej prze-
wodników: 

,,... najważniejsze jest zderzenie lakoniczności narracji ... z superlatyw-
nym, silnie ekspresywnym tonem”46.

Takie zjawisko językowe obserwujemy w relacji Heleny Krzywickiej
-Adamowicz, która w stosunku do zbiorów muzealnych, elementów meksykań-
skiej przyrody czy nawet architektury najmniejszych miasteczek nie potrafi wy-
zbyć się zachwytu i ekscytacji, zwłaszcza nad każdym detalem opisywanych 
przedmiotów, zaś w stosunku do ludzi, a głównie tubylców, o czym wspomina-
łem powyżej, zachowuje zazwyczaj lakoniczną narrację. Na potwierdzenie tych 
słów dodajmy, że wulkany w jej barwnym opisie otrzymały cechy ludzkie, któ-
rych z kolei tak bardzo brakuje w jej narracji poświęconej Indianom: 

,,Jeśli przyznalibyśmy wulkanom cechy ludzkie, stożkowe należałoby 
uznać za choleryków, wylewne za flegmatyków ze skłonnością do melan-
cholii, eksplozywne natomiast za niewątpliwych furiatów”47.

42 H. Krzywicka-Adamowicz, Meksyk. Orzeł..., s. 5–6.
43 Por. P. Kowalski, dz. cyt., s. 63.
44 H. Krzywicka-Adamowicz, Meksyk. Orzeł..., s. 341.
45 Taż, S. Adamowicz, Meksyk. Śladami..., s. 173.
46 P. Kowalski, dz. cyt., s. 67.
47 H. Krzywicka-Adamowicz, Meksyk. Orzeł..., s. 99.
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Powyższe przykłady potwierdzające w pełni ,,konsumencki” sposób trak-
towania rzeczywistości przez Helenę Krzywicką-Adamowicz prowadzą do tego, 
że Inny-Obcy pozostaje właściwie nierozpoznany, ponieważ ,,przemieszczając 
się wśród kolejnych sal ... muzeum, napotykając kolejne eksponaty, nawet styka-
jąc się z egzotyką natury, a nawet więcej – z odmiennością kultur, zderzając się 
z innymi ludźmi, w istocie nie rozpozna się egzystencjalnej jakości innego”48.
Tym bardziej nie rozpozna tego czynnika, tej ,,egzystencjalnej jakości” czytel-
nik, a niniejsza relacja pozostanie dlań jedynie swego rodzaju przewodnikiem: 
znajdzie w nim opis miejsc, które warto zwiedzić podczas pobytu w Meksyku, 
pozna przedmioty, które ,,powinny” wywołać jego zachwyt, oraz otrzyma po-
zornie rzetelny zbiór informacji o mieszkańcach tego kraju, a właściwie to zbiór 
stereotypów na ich temat utrzymany w wyżej zaprezentowanym schemacie po-
znawczym.

Tzvetan Todorov twierdził, że Innymi ,,mogą być istoty bardzo nam bli-
skie pod względem kulturowym, moralnym czy historycznym albo też istoty 
nieznane, obce”49. Nie sposób zrozumieć ich zwyczajów, są na tyle obce, że 
pojawia się wątpliwość, ,,czy uznać naszą wspólną przynależność do tego same-
go gatunku”50. O ile w przypadku Kolumba czy innych nowożytnych odkryw-
ców problem ten był dość istotny, a nawet fundamentalny, to o tyle jego 
,,podskórna” obecność w relacji polskiej podróżniczki z drugiej połowy XX w.
może dziwić, wywoływać konsternację. Zgromadzenie obszernego materiału 
źródłowego, zebranie oraz opisanie wierzeń i zwyczajów indiańskich, naszkico-
wanie życia tubylczego we wspomnianej relacji powinno przybliżyć czytelni-
kowi Innego w przeróżnych płaszczyznach, które w swym obrazie uchwyciła 
podróżniczka. 

Sama autorka w swoim tekście cytuje znajomych, którzy tak mieli skwi-
tować meksykańskie peregrynacje polskiego małżeństwa: 

,,Adamowiczowie najpierw łamią resory, by dotrzeć do jakiejś dziury, 
obejrzeć jeszcze jedną piramidkę czy taniec obrzędowy, a potem łamią 
język, by wymówić indiańską nazwę miejscowości, w której byli”51.

I rzeczywiście, tak jak już wspominałem, te wszystkie elementy są obecne 
w analizowanym tekście. Brakuje natomiast Indianina jako człowieka, istoty 
w najbardziej ludzkim wydaniu. Jest za to Indianin jako część narracji, w której 
zajmuje takie samo miejsce, jak w meksykańskim społeczeństwie – margines. 
Potraktowanie go przez pryzmat etnografii i socjologii, w oparciu o literaturę, 
jaką Adamowiczowie znaleźli w bibliotekach Mexico City, nasuwa powyżej 

48 P. Kowalski, dz. cyt., s. 71.
49 T. Todorov, Podbój Ameryki: problem innego, tłum. J. Wojcieszak, Warszawa 1996, s. 9.
50 Tamże.
51 H. Krzywicka-Adamowicz, Meksyk. Orzeł..., s. 10.
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przytoczoną wątpliwość, czy Indianie z ich opisu to jeszcze ten sam gatunek 
i nie chodzi tutaj bynajmniej o kwestie rasowe. Indianin w relacji Polki zarówno 
w pierwszej części, jak i w drugiej, pisanej wespół z mężem, należy do innego 
gatunku – nie jest człowiekiem – i to nie w takim sensie, jak zakładał wytworzo-
ny przez Kolumba mit ,,dobrego dzikusa” czy ,,podłego psa”52. Jest po prostu 
kompilacją wyobrażeń autorki skonstruowanych na podstawie literatury przed-
miotu, opinii przyjaciół z Meksyku, co istotne – samych Metysów i wreszcie jej 
bezpośredniego oglądu, który – jak wykazałem – pozostawiał ,,wiele do życze-
nia”, jeśli chodzi o metodę obserwacji oraz zastosowany schemat poznawczy. 
Indianin zatem jest tekstem, można też powiedzieć – zachowując poprawność 
polityczną – ,,jest przedmiotem badań”. Z pewnością jednak jest przedmiotem 
i to w znakomitej części literatury podróżniczej; relacja Heleny Krzywickiej
-Adamowicz nie stanowi w tym przypadku wyjątku.

52 T. Todorov, dz. cyt., s. 58–59.
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